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Estado de Minas Gerais. Seno Frallcewlo Pereira . 541 Parecer n° 578, ue 2002, da Comissão de Educação, 

Parecer n° 570, de 2002, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 139, de 2002 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 84, de 2002 (nO (n° 1.21112001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
1.056/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato. ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comu
que autoriza a Associação Comunit6.ria de Voluntários e nitirio de Castelo do Piauí (ADCC), a exe<.:utar serviço de 
Casais de Jardinópolis (ACVOLCAJA), a executar serviço radiodifusão comurutária na ciuade de C.astelo do Piauí, 
de radiodifusão comunilária na cidade de Jardinópolis, Estado do Piauí. Seno Benício Sampaio . 561 
Estado de São Paulo. Seno Juvêncio da Fonseca . 545 Parecer n° 579, de 2002, da Comissão de Educa-

Parecer n° 571, de 2U02, da Comissão de Educa ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 145, de 
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 91, de 2002 (n° 1.220/2001, na C5mara dos Deputados), que 
2002 (n° 1.143/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Beneticente e 
aprova o ato que outorga pennissão à Abolição FM FilanlTópica Nossa Senhora de Fátima a executar serviço 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em de radiodifusão comunitária na cidade de Piquet Carneiro, 
freqüência modulada na cidade de Mossoró, Estado do Estado do Ceará Seno Lúcio Alcântara . 563 
Rio Grande elo Norte. Seno Jos~ Jorge . 547 Parecer n° 580, de 2002, da Comissão de Educa-

Parecer n° 572, de 2002, ua Comissão de Educa ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 155, de 
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° lOS, de 2002 (n° 1.22812U01, na Câmara dos Deputados), que 
2U02 (no 99312001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato (lue autoriza a Fundação Para Assistência 
aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Co Social e Desenvolvi.mento de Irapuan Pinheiro 
munitário com Rádio Local Panorama FM, a executar (FADIP), a executar serviço de radiodifusão comunitá
serviço de radiodifusão comwutária na cidade de Custódia, ria na cidade de Deputado lrapuan Pinheiro, Estado do 
Estado de Pernambuco. Seno José Jorge . 549 Ceará. Seno Lúcio Alcãntara . 565 

Parecer n° 573, de 2002. da Comissão de Educa Pare<.:er n° 581, de 2002, da Comiss5.o de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo lt 118. de ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 157, de 
2002 (nO 1.028/2001, na Câmara dos Deputados), que 2002 (n° 1.232/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a ksociação Comunitária de aprova o ato que autoriza a Associação Bellefrcente e 
Radiodifusão de J unquei.rópolis a executar selviço de Cultural Comunil.:íria Elval Seco a executar serviço de 
radiodifusão comwlitária na cidaue de Junqueirópolis, radiodifusão comunitária na cidade de Erval Seco, Esta-
Estado de S30 Paulo. Seno Romero J ucá . 551 do do Rio Grande do Sul. Seno EmiLia Fernandes . 567 

Parecer nO 574, de 2002, da Comissão de Educa Parecer n° 582, de 2002, da Comissão de Educação, 
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 120, de sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 159, de 2002 
2002 (n° 1.101/2001, na Câmara dos Deputados), que (nO l.236/2001, na Câmara dos Deput2dos), que aprova o 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Ca ato que outorga permissão à Fundação Dom Eduardo 
tiva a executar serviço de radiodifusão comunitária na Duar·te Silva para executa.r serviço de radiodifusão sonora 
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em freqüéncia modulada na cidade de Uberaba, Est3do de 
Minas Gerais. Seno Francelino Pereir3 . 

Parecer W 583, de 2002, da Comissão ele Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 161, de 
2002 (n~ 1.245/2001, na Câmara dos Deputaelos), que 
aprova o ato que relIova a concessão da Rádio Emissora 
ele Educação Rural de Santarém Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Santarém, Estado do Pará. Seno Luiz Otávio . 

Parecer n° 584, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 163, de 
2002 (1I0 1.25112001, na Câmara elos Deputados). que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Taquara Branca Ltda .. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüéncia modulada na cidade de Ta
gualitinga, Estado de São Paulo Seno Romeu Tuma 

Parecer n° 585, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nU 167, de 
2002 (n° 1.273/2001, na Câmara cios Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Co
munitália "Nonnário Sales" a executar serviço de radio
difusão comunitália na cidade de Jussarí. Estado da Ba
hia. Seno Antonio Carlos Junior . . 

Parecer n° 586, de 2002, da Comissão ele Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 168, de 2002 
(nO 1.290/2001, na Câmara dos Deputados). que aprova o 
ato que outorga concessão à Fundação OrIan do Zovico 
para executar serviço de radiodifusão ele sons e imagens 
na cidade de Limeira, Estaelo de São Paulo. Seno Jonas 
Pinheiro. . _ . 

Parecer N° 587, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 169, de 
2002 (nO 1.315/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoliza a Associação Comunitiria 
MUlIdo Melbor a executar serviço de radiodifusão 
comunitália na cidade de Mogi-Guaçu, Estado de São 
Paulo. Seno Romeu Tuma . 

Parecer n° 588, de 2002. da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Deneto Legislativo n° 170, de 
2002 (nO 1.349/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão a Cabuginet Comu
nicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Natal, Estado do Rio Gran
de do Norte. Seno Benício Sampaio . 

Parecer n° 584, de 2002, d3 Comissão de Educa
ção. sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 163, ele 
2002 (n° 1.251/2001, na Câm3ra dos Deputaelos), que 
3prova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Taquara Branca Ltda., para explorar serviço de radiodiJusão 
sonora em freqüéncia modulada na cidade ele 1'aguari
tinga, Estado de São Paulo. Seno Romero Jucá ....... 

Parecer n° 585, de 2U02, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 167, de 
2002 (n° 1.273/2001. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e 
Comunitária "Normário S:tles" a executar serviço de 
radiodifusão comunitál'ia na cid3de de Jussarí. Estado da 
Ballia. Sen. Antônio Carlos Júnior .. 
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Parecer n° 586, de 2002, da Comissão de Educa
569 ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 168, de 

2002 (n° 1.290/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Orlando 
Zovico para executar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Limeira, Estado de São Paulo. 
Seno Jonas Pinheiro . 577 

Parecer n° 587, de 2002, da Comissão de Educação, 
571 sobre o Projeto de Decreto Legislativo rIO 169, de 2002 

(no 1.315/200 j, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Mundo Melhor 
a executar serviço de radiodifusão comunit:íJi3 na cidade 
de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo. Seno Romem Jucá .. 579 

Parecer n° 589, de 2002, da Comissão de Eeluca

573 
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 172, de 
2002 (n~ 1.416/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o alo que autoliza a Rádio Comunitária Nova 
Erecbim FM a executar serviço de radiodiJusão comuni
tária na cidade de Nova Erechim, Estado de Santa 
Catarina. Seno Casildu Maldaner........ .. . 583 

Parecer 11° 590, de 2002, da Comissão de Educação. 

575 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 174, de 2002 
(nO 1.260/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autOliza a Associação Comunitária de Comunica
ção, Cultural e Social de Capanema a executar serviço de 
radiodifusão comunitári3 na cidade de Capanema, Estado 
do Par6. Seno Luiz Otávio .. 585 

Parecer n° 591, de 2002, da Comissão de Consti

577 tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 4, de 2001, tendo como primeiro sig
natário o Senador Roberto Requião, que altera e acres
centa parágrafo ao art.l63, revoga o art. 165, § 9°, da 
Constituição Federal e altera o art. 35, § 2°, caput. do 
ADCT, dispondo sobre leis gerais de fmanças públicas. 
Seno José Agripino . 587 

579 PARTIDO 

Realização da cOllvenção nacional da Frente Tra
balhista, formada pelo PPS. PDT e PTB. para ratificação 
da indicação de Ciro Gomes à candidatW'a para Pnosiden
te da República. Tl"clnscW'so do primeiro dia de debates, 
hoje, do Se1DmiJio sobre Clonagem Hwnana, no Audúó

571 lia Petrônio Ponela, no Senado Federal. Seno Sebastião 
Roclla . 15 

PECUÁRIA 

Defesa das reivindicações dos suinocultores de 
Santa Catalina, contidas na Carta de Seara, lavrada na 

573 última sexta-feira. Seno Casíldo Maldaner .. 234 
Satisfação com as explicações fornecidas, pesso

aLnente, pelo Secretário - Geral do Ministélio da Agri
cultura, Pecu:hia e Abastecimento, SI'. Márcio Fortes. 
objeto do Requerimellto n° 198, de 2002, de autoria de 
S. Exa, de infollnações ao ministro daquela pasta, com 
indagações referentes aos convénios para cITadicação da 

575 febre aftosa fiOS rebanhos do País. Seno Tião Viana ........ 333 



POLÍTICA 

Refutação do uso de critérios políticos na libera
ção ele emendas p:.u'lamentares individuais ou de bancada. 
Seno Geraluo Mageb .. 

POLíTICA FINANCEIRA 

Apoio à Campanha do municipalismo novo, tese 
denominada pelos mineiros visando à descentralização 
financeira e administrativa dos municípios brasileiros. 
Seno Francelino Pereira . 

POLÍTICA PARTIDÁRIA 

Divergência entre as idéias defendidas pelo Parti
do dos Trabalhadores e as de seu candidato à presidên
cia da República. Seno Geraldo Magela .. 

Necessidade de posicionamento do PT a respeito 
das grandes questões nacionais, tendo em vista diver
gência nas idéias defendidas pelo partido. Seno Artw· da 
Távola .. 

Satisfação pela aliança da Frente Trabalhisw. em 
tomo da calldidatw'a de Ciro Gomes, ratiflCada em con
venção nacional do PTB!PDT!PPS. Seno Carlos Patrocínio 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Projeto de Decreto Legislativo n° 298, de 2002, 
que convoca plebiscitos nos Estados de Minas Gerais e 
de Goiás. Seno Francisco Escórcio .. 

PROJETO DE LEI 

Projeto de Lei do Senado n° 165, de 2002, que in
troduz modiftcações na Lei lIo 4.117, de 27 de agosto de 
1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunica
ções. Seno Maguito Vilela .. 

Projeto de Lei do Senado n° 166, de 2002, que altera 
a Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para estender 
aos beneficiários do Seguro-Desemprego a concessão de 
Vale-Transporte. Seno Maguito Vilela . 

Projeto de Lei do Senado nO 167, de 2002, que 
dispõe sobre as dívidas do crédito rural na área da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE). 
Seno Geraldo Magda . 

Projeto de Lei do Senado n° 169, de 2002, que 
acrescenta alúlea ao inciso r do art. 23 da Lei n° 8.977, 
de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o Serviço de 
TV a cabo, para incluir canal reservado ao Tribunal de 
Contas da União. Seno Francisco Escórcio .. 

Projeto de Lei do Senado nO 168, de 2002, que 
acrescenta parágrafo ao artigo 64 da Lei nO 9.472, de 16 
de julho de 1997, estabelel.:endo que nas regiões metro
politanas instituídas pelos estados e nas áreas geográfi
cas de dOlIÚnio de wn mesmo município, deverá vigorar 
apenas a modalidade de serviço local, no serviço telefô
nico fixo comutado. Seno Ricardo Santos .. 

Projeto de Lei do Senado nO 171, de 2002-Com
plementar, que modifica a Lei Complementar n° 110, de 

VII 
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29 de junho de 2001, para permitir compensação finan
ceira dos l.:réditos de complementos de atualização mo
netária em contas vinculadas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, nas condições que mencio

443 na e dá outras providências. Sell. José Eduardo Dutra 350 
Projeto de Lei do Senado n° 172, de 2002, que aJtera 

os arts. 57 e 175 da Lei nO 9.279, de 1996, incluindo o 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial no pólo 
passivo da relação processual, quanuo o mesmo não for 
autor, na forma dos arts. 56 e 173 da mesma lei. Seno 

591 Carlos Bezerra .. 428 
Projeto de Lei do Senado n° 173, de 2002, que 

acrescenta dispositivo à Lei n° 10.233, de 5 de junho de 
200 I, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes 
aquavi:üio e terrestre, e clia (...) o Departamento Nacio

241 
nal de Infra-Estrutura de Transportes, para instituir, no 
âmbito dos contratos de execução de obra rodoviária, a 
responsabilidade da contratada em relaç5.o à qualidade 
da obra executada, a vigorar pelo prazo e nas condições 

344 
que especifica. À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminati va. Seno Lauro Campos. 645 

PROPOSTA DE EMENDA 
612 

Proposta de Emenda à Constituiç5.o n° 18, de 
2002 (lIO 407/2001, na Câmara dos Deputados), de inici
ativa do Presidente da República, que altera os arts. 100 
e 156 da Constituição Federal e o art. 81 do Ato das 

646 
Disposições Constitucionais Transitórias e acrescenta os 
arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias (precatórios, ISS, fundo composto 
por recursos oriundos de desestatizaç5.o e CPMF). Seno 
Bemardo Cabral. . 231 

Proposta de Emenda à Constituição n° 18, de 
2002 (n° 407/2001, na Câmara dos Deputados), de inici

8 ativa do Presidente da República, que altera os arts. 100 
e 156 da Constituição Federal e o art. 81 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitólias e acrescenta os 
arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Consti

12 tucionais Transitórias (precatólios, ISS, fundo composto 
por recw'sos oriundos de clesestatização e CPMF). Seno 
Fernando Ribeiro .. 231 

Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de 2002, 
325 tendo como primeiro signatálio o Senador Álvaro Dias, 

que acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal (ins
titui contribuição para custeio uo serviço de iluminação 
pública no Distlito Federal e Municípios). Seno Bemardo 
Cabral . 231 

329 Proposta de Emenua à Constituição n° 19, de 
2002 (nO 28912000, na Câmara dos Deputados), de inici
ativa do Presidente da República, que acrescenta o art. 
84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
incorporando os Policiais Militares do extinto TelTitório 
Federal de Rondônia aos Quadros da União. Seu. Moreira 
Mendes .. 231 

327 Proposta de Emenda à Constituição W 27, de 
2002, que altera as alíneas b e c do inciso VI do § 3° do 
art. 14, o capllt do art. 18, o caput do art. 24, o art. 32, 

L 
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o caput do art. 34 alínea c do inciso lU. do art. 52 e o 
inciso XIV uo art. 84. ua Constituição Federal. Seno 
Francisco Escórcio . . 

QUESTIONAMENTOS 

Questionamenlos quanto ao uso da palavra pelos 
Srs. Senadores. com base no art. 14 do Regimento Inkrno. 
Seno Heloísa Helena.... . . 

Questionamento uos critérios utilizados pelo 
Governo Federal para atendimento uas emendas parla
mentares ao Orçamento da Uni50. Seno Heloísa Helena. 

RECONHECIMENTO 

Reconhecimento das n~aliza,<ões do Ministm Paulo 
Renato à n-enle do Ministério da Eclucaç50. Sem. Fr:mcisco 
Escórcio .. . 

REFORMA AGRÁRIA 

Solidariedade aos produtores rurais de rio Pardo. 
da reserva de Bom Futuro. no Município de BW'itis 
(RO), asscntados pelo Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária ONCRA l. Seno Amir Lando ... 

REFUTAÇÕES 

Refutaç50 às acusações feitas pelo Senador 
Mozarildo Cavalcanti. Denúncia de inegularidade na 
lotação efetiva de assislente parlamentar nomeado para 
exen;er suas atividades nu quarta-secretnria da Mesa do 
Senado Federal. Seno Romero Jucá 

REQUERIMENTO 

Requerimento nO 357. de 2002. solicitando ao 
Miniso'o de Estado do Esporte e Turismo as infonna
ções que menciona. Seno Euuardo Suplicy .. 

Requerimento nO 358. de 2002. solicitando dis
pensa de interstício e prévia chstribuição de avulsos para 
inclusão em Ordem do Dia da Mensagem nO 148. de 
2002. que submete à apreciaç50 do Senado Federal o 
nome do Senhor Newlon Reis Monleiro para exercer o 
cargo de Diretor ua Agência Nacional do Petróleo 
(AN P). na vaga do Senhor Eloi Femanuez y Fel11andez. 
Seno Carlos Bezerra .. .. . 

Requerimento n° 359. de 2002, de iniciativa da Co
miss50 de Assuntos Econômicos. solicitando urgência p::U'J 
o Pmjeto de Resolução nO 31. de 2002, que renova o prazo 
fixado (.leio 3l.1igo 4° da Resoluç50 n° 20, de 200 1, do Se
nado Federal. (Aulorizaç50 para o Estado da Bahia realizar 
operaç50 de crédito "Pmgram3 de Recuperação cb Lavou
ra Cacaueira").Sen. Francisco Escórcio 

Requerimento n° 360. de 2()02, de iniciativa da 
Comiss50 de Assuntos Econômicos, solicitando urgên
cia p::U'a o Projeto de Resoluç50 n° 33, de 2002, que au
toriza a União a conceder garantia aos Estados, Distrito 
Federal, Munidpios e suas entidades da aclminislraç50 
indu'eta nas operuções de crédito interno incluídas no 
âmbito do Programa de DeseuvoJvimellto do Turismo 
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no Nordeste (PRODETUR). do Programa de Desenvol
vunento do Tmismo no Nordeste (PRODETURlNE lI) 

292 e do Programa de Moc]el11.ização do Setor de Saneamen
to (PMSS II) Seno Francisco Escórcio .. 31 

Requerimento n° 361, de 2002, solicitando a in
clusão em Ordem do Dia das emendas da Câmura elos 
Deputados ao Projeto de Decreto Legisblivo n° 1. ele 

347 1997. que susta os efeitos du aprovaç50 dll Presiuenle da 
República à Nova ConjurlMinfra n° 24. de 1992, atl'avés 
da Exposição de Motivos 1I

0 1'1, de 1992, do Ministro de 

443 Estado da Infra-Eso'uturu, publicada em 24 de março de 
1992. cUJo prazo na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidudania se enconlra esgotado. Sen. Edison Lobão ....... 33 

Requerimento n° 362, de 2002. solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento do Jornalista Tun Lo
pes (Apreciação conjunta com o Requt:runento nO 33SJ, 

597 de 2002, lido na sessão de onlem). Seno Ma.rluce Pinto. 33 
Requerimento n" 363. de 2002, solicitando a 

retirada do Projeto de Lei do Sen ado nO 128. de 
2001. de sua autoria. que' dispõe sobre a anistia de 
parte das dívidas de pequenos produtores rurais, pes
cadores e de suas cooperativas e colôni3s junto ao 

627 Banco do Nordeste do Brasil S.A. lBNB) e dó outras 
providências. Seno Wellington Rllberto ...... 35 

Requerimento n° 364. de 2002. requerendo, nos 
termos do art. 312, inciso II do Regimento Interno, des
taque p::U'a votaç50 em separado, da Emendo n° 2-PLEN, 
oferecida ao PLCIl16/2001. Seno Ti50 Viana ..... 36 

Requerimento n° 365, de 2002, requerendo, nos 

601 
termos do art. 312, inciso TI do Regimento Intemo. des
taque para votaç50 em separado. da Emenda n° 3-PLEN, 
oferecida ao PLC/116/2lJO 1. Seno Tião Viana 36 

Requerimento n° 366, de 2002, requerendo, nos 
termos do ::ut. 300, inciso XIU e 311, m. do Regunento 
Intemo, preferência para o Projeto de lei da Câm3.l'J n" 147, 

7 de 2001, a fim de ser submetido à apreciaç50 do Plenário 
antes do Substitutivo. Seno Heloísa Helena. 46 

Requelimento nO 367. de 2002, requerenuo, nos ter
mos do art. 312, inciso I do Regimento Intemo. preferên
cia para o item 4 a tim de ser apreciado antes da matéria 
constante do item nO 3 na Ordem do Dia. Seno Bernardo 
Cabral .. 52 

Requelimento nO 368, de 2002, requerendo, nos 
28 termos do art. 312, inciso Il do Regimento Intemo, des

taque para votaç50 em sepa.rado, no artigo 32. do ProJe
to de Lei do Senado n° 106, de 2002, da expres:;50 
"bombeiro milit3.l''', constante do Ulcisn VII. do § 2", do 
artigo 121, do Decreto-Lei n° 2.848. de 7 de dezembro 
de1940. Seno M3.lia do Carmo Alves 68 

Requerimento n° 371, de 2002, de urgéncia para 
29 a$ Emendas da CâJn3.l·a dos Deputados ao Projeto de 

Decreto Legislativo n° 1, de 1997 Seno Ney Suassuna . 230 
Requelimento nO 372, de 2002, de iniciativa da 

Comissão de Assuntos Econômicos. solicitundo urgên
cia para o Projeto de Resolução 11° 37, de 2002, que pro
põe ao Seuado Federul que sej3 autolizaela a elevação. 
no valor de EllR3.354.169,18 lnês milhões, trezentos e 
cinqüenta e quatro mil, cento e sessenta e nove Emos e 



d.::zoito cent:J.vos) d:J.s oper:J.ções de crédito externo cele
br:J.d:J.s entre a Repúblic:J. Federativa do Drasil- Ministé
rio da Educação e o B:J.nco Bilbao Vizc:J.y:J. Argent:ui.a 
SIA (BBVA), na modalidade buyer' s credit, destinaJas 
ao fin:J.nciamento da aquisição de bens e serviços no 
5.mbito do Program:J. Je Modcrniz:J.ç:io e Consolidação 
da Intra-Estrutw'a Acadêmica das Instituições Federais 
de Ensino Superior e Hospitais Universitários. Seno 
Francisco Escórcio .. 

Requerimento n° 373, Je 2002, de urgência para 
o Projeto de Lei Ja Câmara n° 32, de 2002, que confere 
ao Governador Mário Covas a designação de "Pa'trono 
do Turismo Nacional". Seno Geraldo Mageb . 

Requerimento n° 374, de 2002, solicitando que o 
PIOjeto de Lei do Senado n° 273, de 2001, além do des
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Ata da 82ª Ses são de li be ra ti va Ordi ná ria
em 11 de ju nho 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
Mo zo ril do Ca val can ti e Osmar Dias

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

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Álva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros –
Anto nio Car los Jú ni or – Ari Stad ler – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral
– Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son
– Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão –
Edu ar do Su plicy – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe -
re i ra – Fran cis co Escór cio – Fre i tas Neto – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Melo – Gil ber to Mes tri nho – Gil -
vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer-
son Pe res – João Alber to Sou za – José Agri pi no –
José Alen car – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
José Jor ge – José Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú -
cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – 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
– Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet
– Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber-
to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal-
do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do
– Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72 Srs. Se na-
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

So bre a mesa o Expe di en te, que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 539, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Re so lu ção do
Se na do nº 31, de 2002, de au to ria do Se -
na dor Pa u lo Sou to, que re no va o pra zo fi -
xa do pelo art. 4º da Re so lu ção nº 20, de
2001, do Se na do Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Sub me te-se a esta Co mis são o Pro je to de Re so-
lu ção do Se na do nº 31, de 2002, de au to ria do Se na dor
Pa u lo Sou to, que Re no va o pra zo fi xa do pelo art. 4º da
Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de ral.

O pro je to em tela, com põe-se de dois ar ti gos. O
art. 1º fica re no va do, por mais du zen tos e se ten ta dias, o 
pra zo fi xa do no art. 4º da Re so lu ção nº 20, de 2001.

O art. 2º cons ti tui a cláu su la de vi gên cia.

II – Aná li se

Ao jus ti fi car o Pro je to de Re so lu ção nº 31, de
2002, o Se na dor Pa u lo Sou to de cla ra que a pro po si ção
tem por ob je ti vo re no var o pra zo da au to ri za ção con ce-
di da pela Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de-
ral, vis to que um pe que no nú me ro de pro du to res ru ra is
teve aces so aos re cur sos pro vin dos do Pro gra ma de
Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, face à sua
abran gên cia e com ple xi da de, con tu do o pra zo de vi gên-
cia da Re so lu ção em tela en con tra-se ex pi ra do o que
toma ne ces sá rio o seu res ta be le ci men to.

III – Voto

Ten do em vis ta o ex pos to, ma ni fes to-me pela
apro va ção do Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 31,
de 2002 nos ter mos do subs ti tu ti vo a se guir:
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EMENDA Nº 1–CAE (SUBSTITUTIVO)

Res ta be le ce a Re so lu ção nº 20, de
2001, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É res ta be le ci da, com novo pra zo de 270
(du zen tos e se ten ta) dias para o exer cí cio da au to ri za-
ção, a Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de ral.

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

11340 Qu ar ta-fe i ra  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 20022    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  12 11341

    3JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PARECER Nº 540, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, so bre o Pro je to de Re so lu ção nº 33,
de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que au to ri za a União a con ce der
ga ran tia aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral, Mu -
ni cí pi os e suas en ti da des  da ad mi nis tra-
ção in di re ta nas ope ra ções de cré di to in-
ter no in clu í das no âm bi to dos Pro gra mas
de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor-
des te (PRODETUR e PRODETUR/NE II) e
do Pro gra ma de Mo der ni za ção do Se tor de 
Sa ne a men to (PMSS II).

Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to

I – Re la tó rio
Veio ao exa me des ta Co mis são o Pro je to de Re so lu-

ção nº 33, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. A 
ma té ria está con ti da em um úni co ar ti go, que au to ri za a
União acon ce der ga ran tia aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral, Mu -
ni cí pi os e suas en ti da des da ad mi nis tra ção in di re ta, nas ope -
ra ções de cré di to in ter no in clu í das no âm bi to dos Pro gra mas
de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te (PRODETUR
e PRODETUR/NE II), fa ses I e II e do Pro gra ma de Mo der ni-
za ção do Se tor de Sa ne a men to (PMSS II).

II – Aná li se
O ob je ti vo do pro je to é per mi tir que agen tes fi -

nan ce i ros na ci o na is re pas sem aos es ta dos e mu ni cí-
pi os em prés ti mos já con tra ta dos jun to a or ga nis mos
in ter na ci o na is, cu jos re cur sos não es tão po den do
che gar até seus des ti na tá ri os fi na is, em fun ção da
não pres ta ção de ga ran ti as pela União.

Ocor re que a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (art.
32, in ci so 1 § 1º, com bi na do com o art. 40) de ter mi na
que a con ces são de ga ran tia em ope ra ções de cré di to
in ter nas e ex ter nas se jam au to ri za das por lei es pe cí fi ca.
Para os Esta dos, Mu ni cí pi os e Dis tri to Fe de ral tal au to ri-
za ção é dada pe los res pec ti vos po de res le gis la ti vos. No 
caso da União, por ana lo gia, se ria ne ces sá ria a apro va-
ção de uma lei or di ná ria pelo Con gres so Na ci o nal.

Isto, con tu do, não é pos sí vel, pos to que o art.
52, in ci sos VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, de fi ne como
com pe tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral  dis por so -
bre li mi tes, e con di ções para a con ces são de ga ran tia
da União em ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no”.

Tal dis po si ti vo cons ti tu ci o nal exi ge que a au to ri-
za ção para con ces são de ga ran tia pela União seja fe -
i ta me di an te Re so lu ção do Se na do Fe de ral, ins tru-
men to le gal atra vés do qual esta casa de li be ra so bre
ma té ri as de sua com pe tên cia pri va ti va.

O Po der Exe cu ti vo che gou até mes mo a en vi ar
ao Con gres so Na ci o nal o Pro je to de Lei nº 6.314, de
2002, cujo ob je ti vo é, jus ta men te, au to ri zar a União a, 

con ce der as ga ran ti as em ques tão. To da via, a Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ) já se
ma ni fes tou pela im pro pri e da de do tra ta men to da
ques tão me di an te pro je to de lei or di ná ria, quan do
con sul ta da pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
(CAE), por meio do Re que ri men to CAE nº 8, de 2002.

Assim, é ne ces sá ria a apro va ção de uma nor ma
que dê res pal do le gal à União para que esta pos sa con -
ce der ga ran ti as em ope ra ções de cré di to já apro va das
pelo Se na do Fe de ral. Não se tra ta, por tan to, de um pro -
je to de re so lu ção que visa des res pe i tar as nor mas vi -
gen tes de en di vi da men to, mas tão so men te aten der a
uma exi gên cia da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Note-se, ain da, que o pro je to de re so lu ção em aná -
li se res trin ge seu es co po às ope ra ções de cré di to no âm -
bi to do Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no
Nor des te (PRODETUR), do Pro gra ma de De sen vol vi-
men to do Tu ris mo no Nor des te (PRODETUR/NE II) e do
Pro gra ma de Mo der ni za ção do Se tor Sa ne a men to
(PMSS II). Logo, não se tra ta de au to ri za ção ge né ri ca, e
aten de ao re qui si to de ser ”lei es pe cí fi ca“, como exi ge a
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Os pro gra mas aci ma lis ta dos, de fun da men tal
im por tân cia para a ges tão pú bli ca dos es ta dos e mu -
ni cí pi os, es tão so fren do so lu ção de con ti nu i da de por -
que o Mi nis té rio da Fa zen da afir ma não ter am pa ro le -
gal para ins tru ir os pro ces sos de so li ci ta ção de au to ri-
za ção do Se na do para a con tra ta ção de ga ran ti as.
So men te com a apro va ção des te Pro je to de Re so lu-
ção tal im pas se pode ser so lu ci o na do.

Embo ra es te ja de acor do com o mé ri to da pro po-
si ção, acre di to ser im por tan te acres cen tar dis po si ti vo
que de i xe cla ro a pre pon de rân cia das nor mas ge ra is de
res tri ção do en di vi da men to pú bli co, con so li da das nas
Re so lu ções do Se na do Fe de ral nº 96, de 1989, nº 40,
de 2001 e nº 43, de 2001, so bre a au to ri za ção que ora
se dá à União. Des se modo, fica ex plí ci to que o Pro je to
de Re so lu ção nº 33, de 2002, não cons ti tui uma au to ri-
za ção am pla e ir res tri ta à con ces são de ga ran ti as, mas
tão so men te uma au to ri za ção den tro dos pa drões e li -
mi tes de en di vi da men to já exis ten tes.

III – Voto
Isto pos to, ma ni fes to-me pela apro va ção do

Pro je to de Re so lu ção nº 33, de 2002, acres ci do da
se guin te emen da.

EMENDA Nº 1 – CAE (ao PRS nº 33, de 2002)
Inclua-se o se guin te ar ti go no Pro je to de Re so-

lu ção nº 33, de 2002, re nu me ran do-se os de ma is:’
Art. 2º A au to ri za ção a que se re fe re o

art. 1º não exi me as par tes en vol vi das do
cum pri men to dos li mi tes e con di ções de en di-
vi da men to e con ces são de ga ran ti as dis pos-
tos nas Re so lu ções nº 96, de 1989, nº 40 de
2001 e nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral.
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PARECER Nº 541, DE 2002

Da Co mis são Di re to ra do Se na do
Fe de ral, so bre a Indi ca ção nº 3, de 2002,
que su ge re que a sala de re u niões da Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le seja
de no mi na da ”Sala Se na dor Má rio Co-
vas“.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

Em pa u ta a Indi ca ção nº 03, de 2002, de au to ria
do no bre Se na dor Fre i tas Neto, su ge rin do que a sala
de re u niões da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
seja de no mi na da ”Sala Se na dor Má rio Co vas”.

Como jus ti fi ca ção à sua pro po si ção, o ilus tre
Con gres sis ta, ar gu men ta que a ma i or par te das sa las
de re u niões das co mis sões per ma nen tes do Se na do
Fe de ral re ce beu no mes de ilus tres con gres sis tas, em
jus tas ho me na gens que tam bém hon ram as co mis-
sões da Casa. Entre tan to a Co mis são de Fis ca li za ção
e Con tro le ain da não to mou qual quer ini ci a ti va nes se
sen ti do.

Con si de ran do que o ex-Se na dor Má rio Co vas
de sem pe nhou pa pel al ta men te re le van te na de fe sa
da mo ra li da de pú bli ca e da éti ca da po lí ti ca, o au tor
da pro po si ção en ten de que a es co lha do nome de
Má rio Co vas para a sala de re u niões da Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le re pre sen ta rá não uma jus ta
ho me na gem ao, mas tam bém uma fon te de ins pi ra-
ção para os tra ba lhos da co mis são.

É o re la tó rio.

II – Voto

Res sal tar as qua li da des do Se na dor Má rio co -
vas é uma mera re dun dân cia, pois a re ti dão com que
o ilus tre Se na dor con du zia sua vida pú bli ca sem pre
me re ceu elo gi os de to dos, in clu si ve dos seus ad ver-
sá ri os po lí ti cos.

Nes te sen ti do, con cor da mos com o au tor da
pro po si ção em aná li se, quan do sa li en ta que o nome
do Se na dor Má rio Co vas ser vi rá como uma fon te de
ins pi ra ção não ape nas para os tra ba lhos da Co mis-
são de Fis ca li za ção e Con tro le, mas para todo o Se -
na do Fe de ral.

Pe las ra zões ex pos tas, so mos fa vo rá ve is a Indi -
ca ção nº 3, de 2002, no sen ti do de que esta Co mis-
são Di re to ra, ado te as pro vi dên ci as que se fi ze rem
ne ces sá ri as, no sen ti do que a sala de re u niões da
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, seja de no mi na-
da ’’Sa la Se na dor Má rio Co vas’’.

Sala de Re u niões, – Ra mez Ta bet – Anto nio
Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti – Car los
Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Re -
so lu ção nº 31, de 2002, de au to ria do Se na dor Pa u lo
Sou to, que re no va o pra zo fi xa do pelo art. 4º da Re so-
lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de ral; e o de nº 33,
de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que
au to ri za a União con ce der ga ran tia aos Esta dos, Dis -
tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e sua en ti da des da ad mi nis-
tra ção in di re ta nas ope ra ções de cré di to in ter no in clu-
í das no âm bi to dos Pro gra mas de De sen vol vi men to
do Tu ris mo no Nor des te (Pro de tur e Pro de tur/NE II) e
do Pro gra ma de Mo der ni za ção do Se tor de Sa ne a-
men to (PMSS II), 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, para re ce bi men to de emen das, nos ter mos do
art. 235, II, “d”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 357, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º do art. 50 da Cons ti-

tu i ção Fe de ral e nos ar ti gos 215 e 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam so li ci ta-
das ao Se nhor Mi nis tro do Espor te e Tu ris mo, as se -
guin tes in for ma ções:

1 – Re la ção dos con vê ni os fir ma dos en tre o
Indesp e os di ver sos en tes da fe de ra ção, no pe río do
de 1998 a 2000. De ta lhan do o ob je ti vo e o va lor de
cada um de les.

2 – Lis tar os con vê ni os cuja pres ta ção de con tas
ain da não foi apre sen ta da.

3 – To dos os con vê ni os ti ve ram sua con tas apro -
va das? Lis tar aque les cu jas con tas fo ram re pro va das
de ta lhan do os mo ti vos da re je i ção.

4 – Lis tar to dos os con vê ni os onde fo ram re a li-
za das fis ca li za ção in loco. De ta lhan do aque les em
que fo ram cons ta ta das ir re gu la ri da des. Nes ses ca sos
qua is fo ram as pro vi dên ci as ado ta das pelo Indesp? A
pres ta ção de con tas des ses con vê ni os foi en vi a da ao
TCU para to ma da de con ta es pe ci al?

5 – Qu an tos e qua is des tes con vê ni os ain da têm 
pra zo le gal para apre sen ta ção de pres ta ção de con -
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tas? Jus ti fi car a pror ro ga ção dos pra zos de cada con -
vê nio.

6 – Có pia in te gral do pro ces so de pres ta ção de
con tas, jun ta men te com o res pec ti vo re la tó rio de fis ca li-
za ção, re fe ren te ao con vê nio 356/99, fir ma do en tre o
Insti tu to Na ci o nal de De sen vol vi men to do Des por to –
INDESP e a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Pa ra nã – TO.

Jus ti fi ca ção

Em abril de 2001 re ce bi, em meu ga bi ne te, a vi -
si ta do Sr. Con ra do Fer re i ra da Sil va, re si den te na ci -
da de de Pa ra nã – TO, que de nun ci ou a não exe cu-
ção do ob je to do con vê nio 356/99, fir ma do en tre o
Insti tu to Na ci o nal de De sen vol vi men to do Des por to
e a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal, no va lor de R$30.000,00
(trin ta mil re a is), des ti na dos à cons tru ção de um
cam po de fu te bol.

Qu es ti o na mos o Mi nis té rio do Espor te e Tu ris-
mo so bre o fato e fo mos in for ma dos que o pra zo de
exe cu ção do con vê nio foi pror ro ga do para o dia 31 de
de zem bro de 2001, con for me Extra tos de Apos ti la-
men tos pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al da União de 6 de 
ju nho de 2001.

O pre sen te re que ri men to, além de es cla re cer a
de nún cia for mu la da pelo Se nhor Con ra do Fer re i ra Da 
Sil va, Ser vi rá, Tam bém, Para Ave ri guar Se Os Pra zos
Fi xa dos Pelo Inpdes para pres ta ção de con tas es tão
sen do cum pri dos. Nes te e nos ou tros con vê ni os fir -
ma dos pelo ór gão.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002.  – Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, ofí ci os do Pri me i ro-Se cre tá rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 165, DE 2002

Intro duz mo di fi ca ções na 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agos to

de 1962, pas sa a vi go rar acres ci do da se guin te alí nea i:

Art. 38. ..................................................
..............................................................
i) pelo me nos cin co por cen to da pro-

gra ma ção das emis so ras de rá dio e de te le-

vi são, trans mi ti da en tre 6 e 18 ho ras, des ti-
nar-se-ão à ve i cu la ção de cur sos de lín guas
es tran ge i ras. (NR)

Art. 2º As alí ne as a dos arts. 59 e 63 da Lei nº
4.117, de 27 de agos to de 1962, com a re da ção
dada pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 59. ..................................................
a) mul ta va riá vel de R$1.000,00 (mil

re a is) a R$20.000,00 (vin te mil re a is) atu a li-
za dos na for ma da le gis la ção vi gen te.

.......................................................(NR)

Art. 63. ..................................................
a) in fra ção do art. 38, alí ne as a, b, c,

e, g, h e i.
.......................................................(NR)

Art. 3º As emis so ras de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens adap tar-se-ão aos ter mos des ta
Lei no pra zo de cen to e oi ten ta dias após sua pu bli-
ca ção.

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

Jus ti fi ca ção

Com a ine lu tá vel in ser ção do País no mer ca do
in ter na ci o nal, ad vin da do pro ces so de glo ba li za ção
de nos sa eco no mia, es ten dem-se as pos si bi li da des
de con ta tos in ter na ci o na is de um con tin gen te cada
vez ma i or de tra ba lha do res e ci da dãos em ge ral. As
ini ci a ti vas de cri a ção e ex pan são de blo cos eco nô mi-
cos re gi o na is, como Mer co sul e Alca, além das po lí ti-
cas de pros pec ção de mer ca dos re cep to res de nos -
sas ex por ta ções, são, al guns, fa tos con su ma dos e
ou tros, ho ri zon tes mais que pro vá ve is, pois o in ves ti-
men to em mer ca dos com pra do res se apre sen ta
como im por tan te es tra té gia na luta pelo equi lí brio das 
con tas ex ter nas do País.

Des se ce ná rio – evi tan do-se aqui, pela bus ca
da ob je ti vi da de, todo um ar ra zo a do so bre o ób vio ga -
nho cul tu ral que uma nova lín gua traz –de cor re a
cres cen te e pre men te ne ces si da de de co nhe ci men to
de lín guas es tran ge i ras por par te de cada tra ba lha dor
e de cada ci da dão, tor nan do tal ha bi li da de fa tor vi tal
no bom de sem pe nho do tra ba lha dor e do em pre sa ri a-
do na ci o nal.

Sabe-se exis tir no País, no en tan to, uma gran de
par ce la de tal con tin gen te que não pode ar car com
um cur so par ti cu lar de lín gua es tran ge i ra, con de nan-
do-se, por isso, ao atra so e à per da de pre ci o sas
opor tu ni da des de ne gó ci os, o que, no so ma tó rio glo -
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bal de nos sa eco no mia, aca ba por mos trar-se como
elo fra co de uma gran de cor ren te pro du ti va de âm bi to
es tra té gi co na ci o nal.

A ser ver da de i ro o ce ná rio apre sen ta do, o que
se re quer dos ca na is de rá dio e te le vi são é pou co, à
vis ta do que reza a alí nea d do mes mo art. 38, ora am -
pli a do:

Art. 38....................................................
..............................................................
d) os ser vi ços de in for ma ção, di ver ti-

men to, pro pa gan da e pu bli ci da de das em-
pre sas de ra di o di fu são es tão su bor di na das
às fi na li da des edu ca ti vas e cul tu ra is ine ren-
tes à ra di o di fu são, vi san do aos su pe ri o res
in te res ses do País;

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

Ora, o que po de ria ser con si de ra do mais re le-
van te in te res se do País que a for ma ção de nos sos
tra ba lha do res, na qui lo que os ha bi li ta a co lo car-nos
em con di ções de com pe tir no mer ca do glo bal?

Con si de ra mos, por tan to, a pre sen te pro pos ta
como sen do de pro fun do al can ce so ci al, vez que in-
ves te na for ma ção de uma so ci e da de ca paz de in se-
rir-se no ce ná rio glo ba li za do dos dias de hoje. Jus ti fi-
ca-se ela quan do, por meio de pe que no ajus te, con -
duz a pro gra ma ção de ra di o di fu são a um pa ta mar su -
pe ri or ao dos pa í ses mais avan ça dos do mun do em
ter mos, de cons ciên cia e res pon sa bi li da de so ci al.

A pre sen te pro po si ção har mo ni za-se aos man -
da mos da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998, quan-
do se in se re em con tex to apro pri a do, qual seja, a
Lei 4.117/62, de modo a não vir à luz como pro pos ta
ex tra va gan te. Ain da quan to a isto, amol da-se ao art.
38 da ci ta da lei, que tra ta do con te ú do da pro gra ma-
ção de rá dio e te le vi são. As co mi na ções le ga is, pre-
vis tas no art. 2º, e que mo di fi cam os arts. 59 e 63 da 
mes ma lei, ha ve rão de re ca ir so bre sua nova re da-
ção, dada pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i-
ro de 1967.

A op ção pelo es ta be le ci men to de um per cen tu-
al mí ni mo da pro gra ma ção com pre en di da em uma
fa i xa ho rá ria, ao con trá rio de uma de ter mi na ção
mais pre ci sa, dá li ber da de às emis so ras para ajus tar
tais pro gra mas às ne ces si da des de seus pú bli cos.

Aos meus no bres pa res en ca re ço, por tan to,
seu ne ces sá rio apo io para este pro je to de lei, que
visa aos su pe ri o res in te res ses do País.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002. – Se -
na dor Ma gui to Vi le la.

LEGISLAÇÃO CITADA

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.

....................................................................................
Art. 38. Nas con ces sões e au to ri za ções para a

exe cu ção de ser vi ços de ra di o di fu são se rão ob ser va-
dos, além de ou tros re qui si tos, os se guin tes pre ce i tos
e cláu su las:

a) os di re to res e ge ren tes se rão bra si le i ros na -
tos e os téc ni cos en car re ga dos da ope ra ção dos equi -
pa men tos trans mis so res se rão bra si le i ros ou es tran-
ge i ros com re si dên cia ex clu si va no País per mi ti da,
po rém, em ca rá ter ex cep ci o nal e com au to ri za ção ex -
pres sa do Con se lho de Te le co mu ni ca ções, a ad mis-
são de es pe ci a lis tas es tran ge i ros, me di an te con tra to,
para es tas úl ti mas fun ções.

b) a mo di fi ca ção dos es ta tu tos e atos cons ti tu ti-
vos das em pre sas de pen de, para sua va li da de, de
apro va ção do Go ver no, ou vi do pre vi a men te o Con se-
lho Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções;

c) a trans fe rên cia da con ces são, a ces são de
co tas ou de ações re pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al,
de pen dem, para sua va li da de, de au to ri za ção do Go -
ver no após o pro nun ci a men to do Con se lho Na ci o nal
de Te le co mu ni ca ções.

(Ve ta do).
d) os ser vi ços de in for ma ção, di ver ti men to, pro -

pa gan da e pu bli ci da de das em pre sas de ra di o di fu são
es tão su bor di na das às fi na li da des edu ca ti vas e cul tu-
ra is ine ren tes à ra di o di fu são, vi san do aos su pe ri o res
in te res ses do País;

e) as emis so ras de ra di o di fu são, ex clu í das as
de te le vi são, são obri ga das a re trans mi tir, di a ri a-
men te, das 19 (de ze no ve) às 20 (vin te) ho ras, ex ce to
aos sá ba dos, do min gos e fe ri a dos, o pro gra ma ofi ci-
al de in for ma ções dos Po de res da Re pú bli ca, fi can-
do re ser va dos 30 (trin ta) mi nu tos para di vul ga ção de 
no ti ciá rio pre pa ra do pe las duas Ca sas do Con gres so
Na ci o nal;

f) as em pre sas, não só atra vés da se le ção de
seu pes so al, mas tam bém das nor mas de tra ba lho
ob ser va das nas es ta ções emis so ras de vem cri ar as
con di ções mais efi ca zes para que se evi te a prá ti ca
de qual quer das in fra ções pre vis tas na pre sen te lei;

g) a mes ma pes soa não po de rá par ti ci par da di -
re ção de mais de uma con ces si o ná ria ou per mis si o-
ná ria do mes mo tipo de ser vi ço de ra di o di fu são, na
mes ma lo ca li da de;
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h) as emis so ras de ra di o di fu são, in clu si ve te le vi-
são, de ve rão cum prir sua fi na li da de in for ma ti va, des -
ti nan do um mí ni mo de 5% (cin co por cen to) de seu
tem po ara trans mis são de ser vi ço no ti ci o so.

Pa rá gra fo úni co. Não po de rá exer cer a fun ção
de di re tor ou ge ren te de em pre sa con ces si o ná ria de 
rá dio ou te le vi são quem es te ja no gozo de imu ni da-
de par la men tar ou de foro es pe ci al.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú-
mero 4.117 de 27 de agos to de 1962.

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. 3º São re vo ga dos os ar ti gos 58 até 99 da
Lei nº 4.117 de 27 de agos to de 1962, os qua is são
subs ti tu í dos pe los se guin tes no vos ar ti gos nu me ra-
dos de 58 a 72:

”Art. 58. Nos cri mes de vi o la ção da te-
le co mu ni ca ção, a que se re fe rem esta lei e
o ar ti go 151 do Có di go Pe nal, ca be rão, ain -
da as se guin tes pe nas:

I – Para as con ces si o ná ri as ou per mis-
si o ná ri as as pre vis tas nos ar ti gos 62 e 63,
se cul pa dos por ação ou omis são e in de-
pen den te men te da ação cri mi nal.

II – Para as pes so as fí si cas:
a) 1 (um) a 2 (dois) anos de de ten ção

ou per da de car go ou em pre go, apu ra da a
res pon sa bi li da de em pro ces so re gu lar, ini ci-
a do com o afas ta men to ime di a to do acu sa-
do até de ci são fi nal;

b) para au to ri da de res pon sá vel por vi-
o la ção da te le co mu ni ca ção, as- pe nas pre-
vis tas na le gis la ção em vi gor se rão apli ca-
das em do bro;

c) se rão sus pen sos ou cas sa dos, na
pro por ção da gra vi da de da in fra ção, os cer -
ti fi ca dos dos ope ra do res pro fis si o na is e dos
ama do res res pon sá ve is pelo cri me de vi o la-
ção da te le co mu ni ca ção.

Art. 59. As pe nas por in fra ção des ta lei 
são:

a) mul ta, até o va lor de NCr$10.000,00;

b) sus pen são, até trin ta (30) dias;
c) cas sa ção;
d) de ten ção.
§ 1º Nas in fra ções em que, a ju í zo do

Con tel, não se jus ti fi car a apli ca ção de
pena, o in fra tor será ad ver ti do, con si de ran-
do-se a ad ver tên cia como agra van te na apli -
ca ção de pe nas por inob ser vân cia do mes -
mo ou de ou tro pre ce i to des ta Lei.

§ 2º A pena de mul ta po de rá ser apli -
ca da iso la da ou con jun ta men te, com ou tras
san ções es pe ci a is e es ta tu í das nes ta lei.

§ 3º O va lor das mul tas será atu a li za do
de 3 em 3 anos, de acor do com os ní ve is de 
cor re ção mo ne tá ria.

Art. 60. A apli ca ção das pe nas des ta
Lei com pe te:

a) ao Con tel: mul ta e sus pen são, em
qual quer caso, cas sa ção, quan do se tra tar
de per mis são;

b) ao Pre si den te da Re pú bli ca: cas sa-
ção, me di an te re pre sen ta ção do Con tel em
pa re cer fun da men ta do.

Art. 61. A pena será im pos ta de acor do
com a in fra ção co me ti da, con si de ra dos os
se guin tes fa to res:

a) gra vi da de da fal ta;
b) an te ce den tes da en ti da de fal to sa;
c) re in ci dên cia es pe cí fi ca.
Art. 62. A pena de mul ta po de rá ser

apli ca da por in fra ção de qual quer dis po si ti vo
le gal, ou quan do a con ces si o ná ria ou per-
mis si o ná ria não hou ver cum pri do, den tro do
pra zo es ti pu la do, exi gên cia que te nha sido
fe i ta pela Con tel.

Art. 63. A pena de sus pen são po de rá
ser apli ca da nos se guin tes ca sos:

a) in fra ção dos ar ti gos 38, alí ne as a, b,
c, e, g e h ; 53, 57, 71 e seus pa rá gra fos;

b) in fra ção à li ber da de de ma ni fes ta-
ção do pen sa men to e de in for ma ção (Lei nº
5.250 de 9 de fe ve re i ro de 1967).

c) quan do a con ces si o ná ria ou per mis-
si o ná ria não hou ver cum pri do, den tro do
pra zo es ti pu la do, exi gên cia que lhe te nha
sido fe i ta pelo Con tel;

d) quan do seja cri a da si tu a ção de pe ri-
go de vida;

e) uti li za ção de equi pa men tos di ver sos
dos apro va dos ou ins ta la ções fora das es-
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pe ci fi ca ções téc ni cas cons tan tes da por ta ria
que as te nha apro va do;

f) exe cu ção de ser vi ço para o qual não 
está au to ri za do.

Pa rá gra fo úni co. No caso das le tras d,
e e f des te ar ti go, po de rá ser de ter mi na da a 
in ter rup ção do ser vi ço pelo agen te fis ca li za-
dor, ad- re fe ren dum do Con tel.

Art. 64. A pena de cas sa ção po de rá
ser im pos ta nos se guin tes ca sos:

a) in frin gên cia do ar ti go 53;
b) re in ci dên cia em in fra ção an te ri or-

men te pu ni da com sus pen são;
c) in ter rup ção do fun ci o na men to por

mais de trin ta (30) dias con se cu ti vos, ex ce to
quan do te nha, para isso, ob ti do au to ri za ção
pré via do Con tel;

d) su per ve niên cia da in ca pa ci da de le-
gal, téc ni ca, fi nan ce i ra ou eco nô mi ca para
exe cu ção dos ser vi ços da con ces são ou
per mis são;

e) não ha ver a con ces si o ná ria ou per -
mis si o ná ria, no pra zo es ti pu la do, cor ri gi do
as ir re gu la ri da des mo ti va do ras da sus pen-
são an te ri or men te im pos ta;

f) não ha ver a con ces si o ná ria ou per -
mis si o ná ria cum pri do as exi gên ci as e pra-
zos es ti pu la dos, até o li cen ci a men to de fi ni ti-
vo de sua es ta ção.

Art. 65. O Con tel pro mo ve rá as me di das
ca bí ve is, pu nin do ou pro pon do a pu ni ção, por
ini ci a ti va pró pria ou sem pre que re ce ber re-
pre sen ta ção de qual quer au to ri da de.

Art. 66. Antes de de ci dir da apli ca ção
de qual quer das pe na li da des pre vis tas, o
Con tel no ti fi ca rá a in te res sa da para exer cer
o di re i to de de fe sa, den tro do pra zo de 5
(cin co) dias, con ta dos do re ce bi men to da
no ti fi ca ção.

§ 1º A re pe ti ção da fal ta no pe río do
de cor ri do en tre o re ce bi men to da no ti fi ca-
ção e a to ma da de de ci são, será con si de ra-
da como re in ci dên cia e, no caso das trans-
gres sões ci ta das no ar ti go 53, o Pre si den te
do Con tel sus pen de rá a emis so ra pro vi so ri-
a men te.

§ 2º Qu an do a re pre sen ta ção for fe i ta
por uma das au to ri da des a se guir re la ci o na-
das, o Pre si den te do Con tel ve ri fi ca rá in li-
mi ne sua pro ce dên cia, po den do de i xar de

ser fe i ta a no ti fi ca ção a que se re fe re este
ar ti go:

I - Em todo o Ter ri tó rio na ci o nal:
a) Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos ou 

do Se na do Fe de ral;
b) Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe -

de ral;
c) Mi nis tros de Esta do;
d) Se cre tá rio Ge ral do Con se lho de

Se gu ran ça Na ci o nal;
e) Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca;
f) Che fe do Esta do Ma i or das For ças

Arma das.
II - Nos Esta dos:
a) Mesa da Assem bléia Le gis la ti va;
b) Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça;
c) Se cre tá rio de as sun tos re la ti vos à

Jus ti ça;
d) Che fe do Mi nis té rio Pú bli co Esta du al.
III - Nos Mu ni cí pi os:
a) Mesa da Câ ma ra Mu ni ci pal;
b) Pre fe i to Mu ni ci pal.
Art. 67. A pe remp ção da con ces são ou 

au to ri za ção será de cla ra da pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, pre ce den do pa re cer do Con-
se lho Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções, se a
con ces si o ná ria ou per mis si o ná ria de ca ir do
di re i to à re no va ção.

Pa rá gra fo úni co. O di re i to à re no va ção
de cor re do cum pri men to pela em pre sa, de
seu con tra to de con ces são ou per mis são,
das exi gên ci as le ga is e re gu la men ta res,
bem como das fi na li da des edu ca ci o na is,
cul tu ra is e mo ra is a que se obri gou, e de
per sis ti rem a pos si bi li da de téc ni ca e o in te-
res se pú bli co em sua exis tên cia.

Art. 68. A ca du ci da de da con ces são ou 
da au to ri za ção será de cla ra da pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca, pre ce den do pa re cer do
Con se lho Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções,
nos se guin tes ca sos:

a) quan do a con ces são ou a au to ri za-
ção de cor ra de con vê nio com ou tro país,
cuja de nún cia a tome ine xe qüí vel;

b) quan do ex pi ra rem os pra zos de
con ces são ou au to ri za ção de cor ren te de
con vê nio com ou tro país, sen do in viá vel a
pror ro ga ção.

Pa rá gra fo úni co. A de cla ra ção de ca-
du ci da de só se dará se for im pos sí vel evi-
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tá-la por con vê nio com qual quer país ou por 
ine xis tên cia com pro va da de fre qüên cia no
Bra sil que pos sa ser atri bu í da à con ces si o-
ná ria ou per mis si o ná ria, a fim de que não
ces se seu fun ci o na men to.

Art. 69. A de cla ra ção da pe remp ção ou 
da ca du ci da de, quan do vi ci a da por ile ga li da-
de, abu so do po der ou pela des con for mi da-
de com os fins ou mo ti vos ale ga dos, ti tu la rá
o pre ju di ca do a pos tu lar re pa ra ção do seu
di re i to pe ran te o Ju di ciá rio.

Art. 70. Cons ti tui cri me pu ní vel com a
pena de de ten ção de 1 (um) a 2 (dois) anos, 
au men ta da da me ta de se hou ver dano a ter -
ce i ro, a ins ta la ção ou uti li za ção de te le co-
mu ni ca ções, sem ob ser vân cia do dis pos to
nes ta Lei e nos re gu la men tos.

Pa rá gra fo úni co. Pre ce den do ao pro-
ces so pe nal, para os efe i tos re fe ri dos nes te
ar ti go, será li mi nar men te pro ce di da a bus ca
e apre en são da es ta ção ou apa re lho ile gal.

Art. 71. Toda ir ra di a ção será gra va da e
man ti da em ar qui vo du ran te as 24 ho ras
sub se qüen tes ao en cer ra men to dos tra ba-
lhos diá ri os de emis so ra.

§ 1º As emis so ras de te le vi são po de-
rão gra var ape nas o som dos pro gra mas
trans mi ti dos.

§ 2º As emis so ras de ve rão con ser var
em seus ar qui vos os tex tos dos pro gra mas,
in clu si ve no ti ci o sos, de vi da men te au ten ti ca-
dos pe los res pon sá ve is, du ran te 60 (ses-
sen ta) dias.

§ 3º As gra va ções dos pro gra mas po lí-
ti cos, de de ba tes, en tre vis tas, pro nun ci a-
men tos da mes ma na tu re za e qual quer ir ra-
di a ção não re gis tra da em tex to, de ve rão ser
con ser va dos em ar qui vo pelo pra zo de 20
(vin te) dias de po is de trans mi ti das, para as
con ces si o ná ri as até 1kw e 30 (trin ta) dias
para as de ma is.

§ 4º As trans mis sões com pul so ri a men-
te es ta tu í das por lei se rão gra va das em ma -
te ri al for ne ci do pe los in te res sa dos.

Art. 72. A au to ri da de que im pe dir ou
em ba ra çar a li ber da de da ra di o di fu são ou
da te le vi são fora dos, ca sos au to ri za dos em
lei, in ci di rá no que cou ber, na san ção do ar -
ti go 322 do Có di go Pe nal“.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2002

Alte ra a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i-
ro de 1990, para es ten der aos be ne fi ciá ri-
os do Se gu ro-De sem pre go a con ces são
de Vale-Trans por te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. 2º da Lei nº 7.998, de 11

de ja ne i ro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

Art. 2º ..................................................
I – pro ver as sis tên cia fi nan ce i ra tem po-

rá ria e Vale-Trans por te ao tra ba lha dor de-
sem pre ga do em vir tu de de dis pen sa sem
jus ta ca u sa, in clu si ve a in di re ta;

.......................................................(NR)

Art. 2º A Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 2º-A:

Art. 2º-A Para efe i to do dis pos to no in -
ci so I do art. 2º, fica ins ti tu í do o Vale-Trans-
por te, a ser cus te a do pelo Fun do de Ampa -
ro ao tra ba lha dor, des ti na do ao tra ba lha dor
que es te ja sen do be ne fi ci a do pelo re ce bi-
men to do Se gu ro-De sem pre go.

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

Jus ti fi ca ção

O vale-trans por te, sem dú vi da al gu ma, vem
mos tran do, des de sua cri a ção, ser um im por tan te ins -
tru men to de po lí ti ca so ci al, com re fle xos vi sí ve is so -
bre a vida dos tra ba lha do res de ba i xa ren da.

Como re gra ge ral o be ne fí cio foi es ten di do a to -
das as ca te go ri as de tra ba lha do res: a) os ser vi do res
pú bli cos fe de ra is, do Dis tri to Fe de ral, ter ri tó ri os e au -
tar qui as; b) a to dos os em pre ga dos de fi ni dos no ar ti-
go 3º da CLT; c) os atle tas pro fis si o na is de que tra ta a
Lei nº 6.354/76 e; d) aos do més ti cos (art. 1º in ci so – II) 
an te ri or men te ali ja dos pela Lei nº 5.859/72, re gu la-
men ta da pelo De cre to nº 71.885/73, que es ta be le cia
a não apli ca bi li da de das dis po si ções da Con so li da-
ção das Leis do Tra ba lho (CLT), ex ce to o di re i to de fé -
ri as, àque la ca te go ria.

Esta mos pro pon do ago ra a ex ten são do mes mo
be ne fí cio aos tra ba lha do res que es te jam re ce ben do o 
se gu ro-de sem pre go por en ten der mos que eles, na
con di ção de de sem pre ga dos, ne ces si tam ain da mais
do vale trans por te para lo co mo ver-se de casa para
pro cu rar tra ba lho ou par ti ci par de cur sos de qua li fi ca-
ção pes so al.
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Nin guém ig no ra que as pres ta ções do se gu-
ro-de sem pre go nem sem pre são su fi ci en tes para
man ter a fa mí lia do tra ba lha dor du ran te o pe río do em
que es ti ver de sem pre ga do. Por isso, os gas tos com
trans por te, hoje, como sa be mos, sig ni fi ca ti vos, fi cam
bas tan te li mi ta dos, di fi cul tan do a ob ten ção de um
novo pos to de tra ba lho pelo tra ba lha dor. A con ces são
do vale-trans por te para es ses tra ba lha do res re pre-
sen ta ria um me ca nis mo que as se gu ra ria ma i or efi cá-
cia no cum pri men to das fun ções pró pri as e ob je ti va-
das com o se gu ro de sem pre go.

Esta mos con ven ci dos de que nos sa pro pos ta
con subs tan cia me di da de alto al can ce so ci al, ra zão
pela qual sub me te mo-la à con si de ra ção de nos sos
pa res, es pe ran do que me re ça a in dis pen sá vel apro-
va ção.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002. – Ma-
gui to Vi le la

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De-
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), e 
dá Ou tras Pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º Esta lei re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De-
sem pre go e o abo no de que tra tam o in ci so II do art.
7º, o in ci so IV do art. 201 e o art. 239, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, bem como ins ti tui o Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor (FAT) do Pro gra ma de Se gu ro-De sem-
pre go.

Art. 2º O Pro gra ma de Se gu ro-De sem pre go tem 
por fi na li da de:

I – pro ver as sis tên cia fi nan ce i ra tem po rá ria ao
tra ba lha dor de sem pre ga do em vir tu de de dis pen sa
sem jus ta ca u sa;

II – au xi li ar os tra ba lha do res re que ren tes ao se -
gu ro-de sem pre go na bus ca de novo em pre go, po den-
do para esse efe i to, pro mo ver a sua re ci cla gem pro fis-
si o nal.

Art. 3º Terá di re i to à per cep ção do se gu ro-de-
sem pre go o tra ba lha dor dis pen sa do sem jus ta ca u sa
que com pro ve:

I – ter re ce bi do sa lá ri os de pes soa ju rí di ca ou
pes soa fí si ca a ela equi pa ra da, re la ti vos a cada um
dos 6 (seis) me ses ime di a ta men te an te ri o res à data
da dis pen sa;

II – ter sido em pre ga do de pes soa ju rí di ca ou
pes soa fí si ca a ela equi pa ra da ou ter exer ci do ati vi da-
de le gal men te re co nhe ci da como au tô no ma, du ran te
pelo me nos 15 (quin ze) me ses nos úl ti mos 24 (vin te e
qua tro) me ses;

III – não es tar em gozo de qual quer be ne fi cio
pre vi den ciá rio de pres ta ção con ti nu a da, pre vis to no
Re gu la men to dos Be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al,
ex ce tu a do o au xí lio-aci den te e o au xí lio su ple men tar
pre vis tos na Lei nº 6.367, de 19 de ou tu bro de 1976,
bem como o abo no de per ma nên cia em ser vi ço pre -
vis to na Lei nº 5.890, de 8 de ju nho de 1973;

IV – não es tar em gozo do au xí lio-de sem pre go; e
V – não pos su ir ren da pró pria de qual quer na tu-

re za su fi ci en te à sua ma nu ten ção e de sua fa mí lia.
Art. 4º O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go será

con ce di do ao tra ba lha dor de sem pre ga do, por um pe -
río do má xi mo de 4 (qua tro) me ses, de for ma con tí nua
ou al ter na da, a cada pe río do aqui si ti vo de 16 (de zes-
se is) me ses, con ta dos da data de dis pen sa que deu
ori gem à pri me i ra ha bi li ta ção.

Pa rá gra fo úni co. O be ne fí cio do se gu ro-de sem-
pre go po de rá ser re to ma do a cada novo pe río do aqui -
si ti vo, sa tis fe i tas as con di ções ar ro la das no art. 3º
des ta lei, à ex ce ção do seu in ci so II.

Art. 5º O va lor do be ne fí cio será fi xa do em Bô -
nus do Te sou ro Na ci o nal (BTN), de ven do ser cal cu la-
do se gun do 3 (três) fa i xas sa la ri a is, ob ser va dos os
se guin tes cri té ri os:

I – até 300 (tre zen tos) BTN, mul ti pli car-se-á o
sa lá rio mé dio dos úl ti mos 3 (três) me ses pelo fa tor 0,8 
(oito dé ci mos);

II – de 300 (tre zen tos) a 500 (qui nhen tos) BTN
apli car-se-á, até o li mi te do in ci so an te ri or, a re gra
nele con ti da e, no que ex ce der, o fa tor 0,5 (cin co dé ci-
mos);

III – aci ma de 500 (qui nhen tos) BTN, o va lor do
be ne fí cio será igual a 340 (tre zen tos e qua ren ta)
BTN.

§ 1º Para fins de apu ra ção do be ne fí cio, será
con si de ra da a mé dia dos sa lá ri os dos úl ti mos 3 (três)
me ses an te ri o res à dis pen sa, de vi da men te con ver ti-
dos em BTN pelo va lor vi gen te nos res pec ti vos me -
ses tra ba lha dos.

§ 2º O va lor do be ne fí cio não po de rá ser in fe ri or
ao va lor do sa lá rio mí ni mo.

§ 3º No pa ga men to dos be ne fí ci os, con si de-
rar-se-á:

I – o va lor do BTN ou do sa lá rio mí ni mo do mês
ime di a ta men te an te ri or, para be ne fí ci os co lo ca dos à
dis po si ção do be ne fi ciá rio até o dia 10 (dez) do mês;
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II – o va lor do BTN ou do sa lá rio mí ni mo do pró -
prio mês, para be ne fí ci os co lo ca dos à dis po si ção do
be ne fi ciá rio após o dia 10 (dez) do mês.

Art. 6º O se gu ro-de sem pre go é di re i to pes so al
e in trans fe rí vel do tra ba lha dor, po den do ser re que ri-
do a par tir do sé ti mo dia sub se qüen te à res ci são do
con tra to de tra ba lho.

Art. 7º O pa ga men to do be ne fí cio do se gu-
ro-de sem pre go será sus pen so nas se guin tes si tu a-
ções:

I – ad mis são do tra ba lha dor em novo em pre go;

II – iní cio de per cep ção de be ne fí cio de pres ta-
ção con ti nu a da da Pre vi dên cia So ci al, ex ce to o au-
xí lio-aci den te, o au xí lio su ple men tar e o abo no de
per ma nên cia em ser vi ço;

III – iní cio de per cep ção de au xí lio-de sem pre go.
Art. 8º O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go será

can ce la do:

I – pela re cu sa, por par te do tra ba lha dor de-
sem pre ga do, de ou tro em pre go con di zen te com sua
qua li fi ca ção e re mu ne ra ção an te ri or;

II – por com pro va ção de fal si da de na pres ta-
ção das in for ma ções ne ces sá ri as à ha bi li ta ção;

III – por com pro va ção de fra u de vi san do à per-
cep ção in de vi da do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go;

IV – por mor te do se gu ra do.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci-
sos I a III des te ar ti go, será sus pen so por um pe río-
do de 2 (dois) anos, res sal va do o pra zo de ca rên cia,
o di re i to do tra ba lha dor à per cep ção do se gu ro-de-
sem pre go, do bran do-se este pe río do em caso de re -
in ci dên cia.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.452,  DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

....................................................................................
Art. 3º Con si de ra-se em pre ga do toda pes soa fí -

si ca que pres tar ser vi ços de na tu re za não even tu al a
em pre ga dor, sob a de pen dên cia des te e me di an te sa -
lá rio.

Pa rá gra fo úni co. Não ha ve rá dis tin ções re la ti vas
à es pé cie de em pre go e à con di ção de tra ba lha dor,
nem en tre o tra ba lho in te lec tu al, téc ni co e ma nu al
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 6.354, DE 2 DE SETEMBRO DE 1976

Dis põe so bre as re la ções de tra ba-
lho do atle ta pro fis si o nal de fu te bol e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972

Dis põe so bre a pro fis são de em pre-
ga do do més ti co e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

DECRETO Nº 71.885, DE 9 DE MARÇO DE 1973

Apro va o re gu la men to da Lei 5.859,
de 11 de de zem bro de 1972, que dis põe
so bre a pro fis são de em pre ga do do més-
ti co, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – 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 (Osmar Dias) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2000, de au -
to ria do Se na dor Osmar Dias, que al te ra a Lei nº
8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995, que “dis põe so bre
o re gi me de con ces são e pres ta ção de ser vi ços pú bli-
cos pre vis to no art. 175 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as”, 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.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, ofí ci os do Pri me i ro-Se cre tá rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 365/2002, de 5 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 111, de
1999 (nº 2.285/99, na que la Casa), de au to ria da Se -
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na do ra Ma ri na Sil va, que ins ti tui o Dia Na ci o nal de
Luta pela Re for ma Agrá ria.

Nº 366/2002, de 5 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 5, de 2001
(nº 4.795/2001, na que la Casa), de au to ria do Se na-
dor Ber nar do Ca bral, que al te ra o art. 3º da Lei nº
4.069-A, de 12 de ju nho de 1962, dan do nova de no-
mi na ção à Uni ver si da de do Ama zo nas.

(Pro je to en vi a do à san ção em 5-6-2002)

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – V. Exª tem
a pa la vra pela or dem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co mu-
ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço que V. Exª me ins cre va em se gun do
lu gar.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, so li ci to o uso da pa la vra com base no
art. 14 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Na pror ro-
ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs te rão as se gu-
ra do o uso da pa la vra por cin co mi nu tos para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Con ce do a 
pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, pela Li de ran ça
do PDT, 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. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, con for me pre vis to, acon te ceu on tem,
em Pin da mo nhan ga ba, São Pa u lo, a con ven ção na ci-
o nal dos par ti dos PDT, PTB e PPS, que cons ti tu em a
Fren te Tra ba lhis ta e têm como can di da to à Pre si dên-
cia da Re pú bli ca Ciro Go mes e, à Vice-Pre si dên cia, o
sin di ca lis ta Pa u lo Pe re i ra da Sil va, o Pa u li nho da For -
ça Sin di cal.

Qu e ría mos aqui nos con gra tu lar com to das as li -
de ran ças po lí ti cas e par ti dá ri as des ses par ti dos, com
as li de ran ças em ge ral e com os mi li tan tes do PPS, do 
PDT e do PTB, con cla man do to dos a ca mi nhar com
mu i ta de ter mi na ção no sen ti do de dar im pul so à can -
di da tu ra de Ciro Go mes e de i xá-lo em con di ções de
ele ger-se Pre si den te da Re pú bli ca.

Sem pre faço ques tão de res sal tar que Ciro Go -
mes é um po lí ti co pre pa ra do para ad mi nis trar e pre si-
dir o nos so País. Por isso, con gra tu lo-me mu i to es pe-
ci al men te com o pre si den te do nos so par ti do, o
ex-go ver na dor Le o nel Bri zo la, que, como mu i to bem
sabe V. Exª, Se na dor Osmar Dias, foi quem con ce beu
essa fren te, foi quem, de cer ta ma ne i ra, deu as con di-
ções para que essa fren te pu des se se con so li dar.
Hoje, te mos a Fren te Tra ba lhis ta, que re a li zou sua
con ven ção, e o nos so can di da to está em con di ções
de fa zer sua cam pa nha.

Apro ve i to a opor tu ni da de para fa zer re fe rên cia
ao Se mi ná rio so bre Clo na gem, que teve iní cio hoje e
está em an da men to no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la.
Hoje pela ma nhã, após a aber tu ra, que con tou com a
pre sen ça dos Se na do res Ber nar do Ca bral e Ro meu
Tuma, pre si den tes das co mis sões de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, res pec ti-
va men te. Ti ve mos uma mesa so bre “Aspec tos Éti cos
e Con ce i tu a is so bre Clo na gem Re pro du ti va e Te ra-
pêu ti ca” e ti ve mos a con fe rên cia do Mi nis tro Ro nal do
Sar den berg, da Ciên cia e Tec no lo gia, e ago ra à tar de
está em an da men to uma mesa so bre “Di re i to e Clo-
na gem Hu ma na”, que está sen do pre si di da pelo Se -
na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

Hoje, às 16 ho ras, pre si di rei uma mesa so bre
“Ciên cia e Clo na gem Hu ma na”. Ama nhã, te re mos
mais duas me sas: uma so bre “As Re li giões e a Clo na-
gem Hu ma na” e ou tra so bre “Aspec tos Éti cos da Clo -
na gem Hu ma na”.

Antes das duas me sas de ama nhã, que ro des ta-
car de po i men tos em fa vor da clo na gem te ra pêu ti ca
que de ve rão acon te cer. Esse é o pon to alto do se mi-
ná rio, sem dú vi da ne nhu ma: são de po i men tos de
pes so as en vol vi das com do en ças de ge ne ra ti vas,
como es cle ro se la te ral ami o tró fi ca, es cle ro se múl ti pla
e dis tro fia mus cu lar, por exem plo. Te re mos dois de po-
i men tos pela ma nhã e dois à tar de, a fa vor da clo na-
gem te ra pêu ti ca, exa ta men te para pro vo car o con tra-
di tó rio, como era de se jo da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia e da Co mis são de Assun tos
So ci a is.

Antes de cada uma des sas duas me sas – re li-
gião e éti ca –, te re mos dois de po i men tos em de fe sa
da clo na gem te ra pêu ti ca, que con tras ta rão com as
po si ções já bas tan te co nhe ci das das re li giões e dos
seg men tos éti cos.

O se mi ná rio ca mi nha de acor do com nos sas ex-
pec ta ti vas, e eu con vi do os co le gas Se na do res que
dis po nham de al gum tem po a com pa re cer ao Au di tó-
rio Pe trô nio Por tel la na tar de de hoje e du ran te todo o
dia de ama nhã.
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pas se mos

à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao 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, o bru tal as sas si-
na to do jor na lis ta Tim Lo pes está re per cu tin do pelo
mun do. Nos Esta dos Uni dos, na Eu ro pa e até no Ori -
en te, a no tí cia é co men ta da pe los prin ci pa is ór gãos
da im pren sa. O tom ge ral do no ti ciá rio é no sen ti do de
exi gir do Go ver no bra si le i ro a apu ra ção ime di a ta do
caso e a pu ni ção dos cul pa dos. Enti da des como a
Unes co e a OEA – Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri-
ca nos – tam bém se ma ni fes ta ram.

A po pu la ção bra si le i ra, como um todo, Sr. Pre si-
den te, está anes te si a da, so bres sal ta da, atri bu la da di -
an te des te qua dro.

Tim Lo pes, de 51 anos, era um dos jor na lis tas
mais bri lhan tes de sua ge ra ção. De po is de uma car re-
i ra vi to ri o sa nos jor na is O Glo bo, O Dia e Jor nal do
Bra sil, Tim co me çou na TV Glo bo em mar ço de 1996, 
pro du zin do re por ta gens in ves ti ga ti vas. Ele co man dou
a equi pe que fez a sé rie “Fe i ra das Dro gas”. Com esse 
tra ba lho, exi bi do no Jor nal Na ci o nal, a equi pe da
Rede Glo bo con quis tou o Prê mio Esso de Te le jor na-
lis mo de 2001. Sua úl ti ma gran de re por ta gem na Glo -
bo foi um sé rie so bre os maus tra tos que pa ci en tes re -
ce bi am em clí ni cas para re cu pe ra ção de dro ga dos.
Foi um tra ba lho de me ses, du ran te os qua is Tim se in -
ter nou em di ver sos es ta be le ci men tos para pro var o
pés si mo tra ta men to dado às ví ti mas.

O cri me pra ti ca do con tra o jor na lis ta Tim Lo pes
mos tra, mais uma vez, que a se gu ran ça pú bli ca deve
ser a pri o ri da de na ci o nal nú me ro um. Tan to que uma
au to ri da de da im por tân cia do Mi nis tro da Jus ti ça,
Pro fes sor Mi guel Re a le Jú ni or, che ga a ad mi tir a exis -
tên cia de dois Esta dos no Bra sil: o Esta do do Ban di-
tis mo e o Esta do da Lei. Ou seja, o cri me or ga ni za do
já al can çou em nos so País o sta tus de ins ti tu i ção,
ocu pan do o lu gar do Go ver no em al gu mas re giões
me tro po li ta nas.

Os ban di dos que ma ta ram Tim Lo pes agi ram
como um po der con fi gu ra do à mar gem da lei. O jor na-
lis ta foi pre so, jul ga do e exe cu ta do em um si mu la cro
de ação de po der es ta tal, aliás, do pior tipo, o tipo di ta-
to ri al.

O sa cri fí cio de Tim Lo pes tem de ser vis to como
um úl ti mo e de fi ni ti vo gri to de aler ta para a so ci e da de.
Não é mais pos sí vel to le rar o pro lon ga men to des se
ver da de i ro es ta do de bar bá rie que as so la o Bra sil,

opi nião hoje com par ti lha da pe las mais al tas au to ri da-
des do País, in clu si ve o Pre si den te da Re pú bli ca e o
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

O as sas si na to de Tim Lo pes con tém em si duas
gran des ame a ças: ame a ça à se gu ran ça pú bli ca, em
pri me i ro lu gar, e ame a ça à li ber da de de im pren sa, em 
se gun do. Há um cla ro re ca do em bu ti do na far sa da
jus ti ça pa ra le la mon ta da pe los cri mi no sos: eles se
sen tem for tes o su fi ci en te para de sa fi a rem as au to ri-
da des cons ti tu í das. Eri gi ram um Esta do den tro do
Esta do, a par tir da ge ne ra li za ção da im pu ni da de, ou
seja, a par tir do mo men to em que o Go ver no de i xou
de com ba ter o cri me com em pe nho.

Não po de mos de i xar de nos so li da ri zar com a
im pren sa bra si le i ra e com to dos os seus pro fis si o na is,
que con si de ra mos du ra men te atin gi dos pela vi o lên-
cia pra ti ca da con tra o jor na lis ta Tim Lo pes.

A mor te de Tim Lo pes al can çou gran de re per-
cus são por se tra tar de um pro fis si o nal de im pren sa
que tra ba lha va para a ma i or rede de co mu ni ca ção do
País, a Rede Glo bo. Mas quan tas e quan tas ví ti mas
da vi o lên cia, a cada dia, não che gam ao co nhe ci men-
to dos jor na is e se quer da pró pria po lí cia, per di das no
ano ni ma to das suas vi das e das suas cir cuns tân ci as?

A sen sa ção de im pu ni da de é o gran de es ti mu-
lan te para a ex pan são da cri mi na li da de no Bra sil. A
pro va da im pu ni da de: hoje, 150 mil man da dos de pri -
são es tão en ga ve ta dos em todo o País, inu til men te à
es pe ra de al gu ma pro vi dên cia. E o mais gra ve é que,
se gun do le van ta men tos, de cada 100 de li tos pra ti ca-
dos no Bra sil, ape nas um che ga a re ce ber a sen ten ça
do juiz. E os de ma is? Mu i tos, como di zia, não che gam
ao co nhe ci men to da po lí cia. Mu i tas pes so as, le va das
pelo des cré di to do cor po po li ci al, nem che gam a co -
mu ni car à de le ga cia mais pró xi ma. Mu i tos dos ca sos
le va dos ao co nhe ci men to dos ór gãos po li ci a is fi cam
nas ga ve tas ou nos ar má ri os das pró pri as de le ga ci as
e ou tros, nos ar má ri os dos car tó ri os cri mi na is.

Sr. Pre si den te, che ga mos a um pon to ina ce i tá-
vel. Há pou cos dias, abri um jor nal de gran de cir cu la-
ção na ci o nal que no ti ci a va que os ban di dos de um
dos mor ros do Rio de Ja ne i ro de cre ta ram, às oito ho -
ras, or dem de re co lher à po pu la ção. Se gun do a ma té-
ria, no dia se guin te, após tro ca de ti ros en tre os ban -
dos de mar gi na is, a for ça po li ci al che gou para dar se -
gu ran ça à po pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no caso
da mor te de Tim Lo pes, es ses ban di dos, mar gi na is,
mons tros, de ram um re ca do aos jor na lis tas que cu i-
dam da no tí cia na área do cri me, prin ci pal men te
aque les que re a li zam um tra ba lho in ves ti ga ti vo, como 
Tim Lo pes, para que não en fren tem os cri mi no sos,
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caso con trá rio, po de rão re ce ber o que re ce beu Tim
Lo pes. Isso é o fim! A cada dia, che ga-se à con clu são
de que a po pu la ção bra si le i ra está se tor nan do des -
pro te gi da, de sam pa ra da, órfã da ação do Esta do.

Sr. Pre si den te, pedi a ins cri ção para a ses são
de hoje para tra tar de ou tra ques tão, que é a ten ta ti va
do Go ver no do meu Esta do de fa zer a fe de ra li za ção
da em pre sa dis tri bu i do ra de ener gia elé tri ca em Go -
iás. Trans fe ri o tema para a ses são de ama nhã ou
para a pró xi ma em que me for pos sí vel ocu par esta
tri bu na e de ci di, hoje, fa lar a res pe i to da po lí ti ca de
se gu ran ça pú bli ca em nos so País.

Esta mos to dos es tar re ci dos e es tar re ci da está a 
po pu la ção bra si le i ra di an te do qua dro in qua li fi cá vel
que vi ve mos na área da se gu ran ça pú bli ca. E isso
ocor re jus ta men te no mo men to em que o Con gres so
Na ci o nal tem nas mãos 24 pro je tos de lei e 3 pro pos-
tas de emen da à Cons ti tu i ção, en ca mi nha dos pela
Co mis são Mis ta Espe ci al de Se gu ran ça Pú bli ca, que
tive a hon ra de pre si dir. Com pos ta por 20 Se na do res
e 20 De pu ta dos Fe de ra is e cons ti tu í da por de ci são do 
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Ra mez
Te bet, do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos e de
to das as li de ran ças de ban ca das com as sen to nas
duas Ca sas, essa Co mis são re ce beu do Con gres so
Na ci o nal a in cum bên cia de re u nir to dos os pro je tos
em an da men to na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na-
do Fe de ral que tra ta vam de se gu ran ça pú bli ca. Esses
pro je tos se ri am le va dos ao Con gres so Na ci o nal para
se ri am apre ci a dos num rito es pe ci al, ou seja, o rito
es ta be le ci do pelo Re gi men to Inter no do Con gres so
Na ci o nal.

Fo ram cons ti tu í dos sete gru pos, cada um com a
in cum bên cia de apre ci ar um tema es pe cí fi co, que era
dis cu ti do e vo ta do, pos te ri or men te, na Co mis são
Espe ci al. Qu an do se com ple tou o pra zo es ta be le ci do,
foi en tre gue ao Pre si den te Ra mez Te bet o úl ti mo dos
24 pro je tos, que eram dis tri bu í dos um para a Câ ma ra,
ou tro para o Se na do, a fim de que ne nhu ma das Ca -
sas fi cas se à es pe ra da ou tra. O Pre si den te Ra mez
Te bet foi de uma fe li ci da de ím par! Dos 24 pro je tos, 13
fo ram en ca mi nha dos à Câ ma ra dos De pu ta dos e 11
fi ca ram no Se na do Fe de ral. Dos 11, dois já fo ram con -
clu í dos e en ca mi nha dos à Câ ma ra dos De pu ta dos –
que, ao in vés de 13, hoje con ta com 15 pro je tos –, 9
es tão tra mi tan do, sen do que 6 de les cons tam da
Ordem do Dia da ses são de hoje. 

Faço esta ob ser va ção, Sr. Pre si den te, para fa -
zer jus ti ça ao Pre si den te Ra mez Te bet, que to mou a
ini ci a ti va, ao lado do Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, de cons ti tu ir essa Co mis são. Ha via, nas
duas Ca sas, qua se 300 pro je tos que tra ta vam de se -

gu ran ça pú bli ca, e ne nhum de les foi apro va do, por -
que um par la men tar se gu ra va o pro je to do ou tro para
que o seu fos se apro va do; pro va vel men te le va do por
uma dose exa ge ra da de va i da de, que ria que seu
nome fos se dado à lei.

Foi esse o mo ti vo que le vou os dois pre si den tes
e os lí de res a cons ti tu í rem a Co mis são. Se, por um
lado, faço jus ti ça ao Se na do Fe de ral na pes soa do
Se na dor Ra mez Te bet, por ou tro, que ro fa zer um ape -
lo à Câ ma ra dos De pu ta dos, pois, dos 15 pro je tos que 
es tão sob a res pon sa bi li da de da que la Casa, ape nas
três es tão em an da men to; dos ou tros, não sei o pa ra-
de i ro.

Sr. Pre si den te, isso é su bes ti mar o es for ço de
40 Par la men ta res, qua se to dos com pro fun dos co-
nhe ci men to nes ta área, que tra ba lha ram in clu si ve
nos dias san ti fi ca dos da Se ma na San ta, ali men tan-
do-se de san du í ches no al mo ço e no jan tar, em res -
pe i to ao Con gres so Na ci o nal que li mi tou em 60 dias o
pra zo da que la Co mis são.

E ago ra, a po pu la ção bra si le i ra, to dos nós es ta-
mos emo ci o na dos com a mor te de um jor na lis ta ilus -
tre, már tir nes te País. Mas não faz mu i to tem po, quan -
do ocor reu fato se me lhan te, o Go ver no en ca mi nhou
ao Con gres so pro je to pro i bin do o uso de ar mas.
Como se isso fos se a so lu ção! Eu me in sur gi: não,
não po de mos le var a po pu la ção bra si le i ra na con ver-
sa, te mos que agir com com pe tên cia e com se ri e da-
de. Não é jus to que se que i ra de sar mar o pai de fa mí-
lia, se o Esta do não con se guiu ain da de sar mar os
ban di dos. Não é jus to que se pro í ba a ven da de ar -
mas nes te País, se o Go ver no não con te ve ain da o
con tra ban do de ar mas. Sr. Pre si den te, te nho cer te za
de que os as sas si nos de Tim Lo pes não uti li za ram ar -
mas ad qui ri das em lo jas, mas, sim, ar mas con tra ban-
de a das, pois o Go ver no ain da não con se guiu con ter o 
con tra ban do de ar mas em nos so País.

Sr. Pre si den te, que ro fa zer um ape lo ao Pre si-
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, aos Lí de res das
Ban ca das da Câ ma ra dos De pu ta dos que as si na ram
a cons ti tu i ção da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça, que
tive a hon ra de pre si dir, para que não des cu i dem des -
sa ques tão da se gu ran ça, que é gra ve.

E por que falo com tan ta ên fa se so bre es sas pro -
pos tas en tre gues às duas Ca sas? Por que se fo rem
apro va dos es ses pro je tos e mais o pro je to de emen da
cons ti tu ci o nal que apre sen tei, há pou cos dias, que re-
duz a ma i o ri da de pe nal em nos so País, ga ran to que os
ban di dos fi ca rão en can to a dos, por que tudo que se pos -
sa ima gi nar cons ta des ses pro je tos.
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Há pou co, al guém me di zia que o as sas si no de
Tim Lo pes re ce beu um ha be as cor pus, fi cou li vre e
foi ma tar ou tro. Res pon di-lhe que a Co mis são Espe ci-
al tam bém tra tou des sa ques tão. Hoje, pela nos sa le -
gis la ção, com pe te ao juiz fun da men tar o de cre to de
pri são pre ven ti va, e 95% dos ha be as cor pus são
con ce di dos por ins tân ci as su pe ri o res sob a ale ga ção
de que es ses de cre tos não fo ram de vi da men te fun da-
men ta dos. A fun da men ta ção de um de cre to é mu i to
sub je ti va. Para uns, pa re ce que foi de vi da men te fun -
da men ta do; para ou tros, não. E o que fez a Co mis são
Espe ci al? Inver teu o jogo. Ago ra, o juiz terá que de -
cre tar a pri são to das as ve zes que che gar às suas
mãos ca sos de cri mes he di on dos, ca sos de cri mes
gra ves, sem que seja obri ga do a fun da men tá-los, ele
terá que de cre tar a pri são. No caso de en ten der que
não cabe a de cre ta ção da pri são, aí, sim, terá que
fun da men tar. Assim, o que é hoje fun da men ta ção
para a de cre ta ção da pri são, apro va da a lei, apro va do
o pro je to, o juiz não mais terá que fun da men tar, fa-
zen do-o so men te quan do en ten der que não cabe a
de cre ta ção da pri são pro vi só ria. Tudo o que tem ser -
vi do de fres tas, de sa í da dos ban di dos das ca de i as ou 
das res pon sa bi li da des pe na is cons tam des ses pro je-
tos.

É por isso, Sr. Pre si den te, que ve nho a esta tri -
bu na, cre io que em nome de todo o Se na do – quem
sabe! –, la men tar a mor te de Tim Lo pes e pres tar so li-
da ri e da de a to dos aque les que so frem com esse e
ou tros fa tos. Apro ve i to, tam bém, este mo men to para
fa zer um ape lo à Câ ma ra dos De pu ta dos: não de i xe
que ape nas o Se na do se pre o cu pe com essa ques-
tão. Não adi an ta apro var mos es ses pro je tos aqui, se
eles fi ca rem à mer cê de um ou de ou tro Par la men tar
na que la Casa. O Se na do, por exem plo, deu uma in-
ter pre ta ção a res pe i to do an da men to des ses pro je-
tos. Ou seja, eles não te rão que pas sar por essa ou
aque la co mis são téc ni ca per ma nen te se fo ram apre -
sen ta dos por uma co mis são mis ta es pe ci al. Mas, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, al guns des ses pro je tos fo-
ram en ca mi nha dos à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e de Re da ção, que se sen tia di mi nu í da, hu mi lha-
da em pre sen ci ar o an da men to de pro je tos que não
pas sa ram pela mes ma.

Ora, Sr. Pre si den te, em se tra tan do de ques tões
tão com ple xas, tão gra ves e tão ur gen tes, como é o
caso da se gu ran ça pú bli ca, não po de mos fi car cri an-
do po lê mi ca em tor no dos Re gi men tos Inter nos da
Câ ma ra, do Se na do ou mes mo do Con gres so Na ci o-
nal. Nes te mo men to, a res pon sa bi li da de que pesa so -
bre os om bros de to dos os Par la men ta res bra si le i ros
é mu i to gran de. É pre ci so que o povo, que bre ve es ta-

rá ele gen do e re e le gen do, ob ser ve com mu i ta aten-
ção qual tem sido o com por ta men to da que les que re -
ce bem voto, vol tam para bus car a re e le i ção e nem
sem pre fa zem jus à con fi an ça, nem sem pre re a li zam
ou bus cam con so li dar os an se i os da po pu la ção.

Mu i to obri ga do.

SEGUE NA ÍNTEGRA PRONUNCIA–
MENTO DO SR. SENADOR IRIS
REZENDE.

Tó pi cos do dis cur so pro fe ri do em ple-
ná rio, na Ses são de hoje, 11-6-2002, pelo
Sr. Se na dor Iris Re zen de.

O bru tal as sas si na to do jor na lis ta Tim Lo pes
está re per cu tin do em todo o mun do Nos Esta dos
Uni dos, na Eu ro pa e até no Ori en te a no tí cia está
sen do co men ta da pe los prin ci pa is ór gãos da im-
pren sa mun di al. O tom ge ral do no ti ciá rio é no sen ti-
do de exi gir do Go ver no bra si le i ro a apu ra ção ime di-
a ta do caso e a pu ni ção dos cul pa dos. Enti da des
como a UNESCO e a OEA – Orga ni za ção dos Esta -
dos Ame ri ca nos, tam bém se ma ni fes ta ram.

Tim Lo pes, de 51 anos, era um dos jor na lis tas
mais bri lhan tes de sua ge ra ção. De po is de uma car re-
i ra vi to ri o sa nos jor na is O Glo bo, O Dia e Jor nal do
Bra sil, Tim co me çou na TV Glo bo em mar ço de 1996, 
pro du zin do re por ta gens in ves ti ga ti vas. Ele co man dou
a equi pe que fez a sé rie “Fe i ra das Dro gas”. Com este
tra ba lho, exi bi do no Jor nal Na ci o nal, a equi pe da Glo -
bo con quis tou o Prê mio Esso de Te le jor na lis mo de
2001. Sua úl ti ma gran de re por ta gem na Glo bo foi
uma sé rie so bre os maus tra tos que pa ci en tes re ce bi-
am em clí ni cas para re cu pe ra ção de dro ga dos, um
tra ba lho de me ses, du ran te os qua is Tim se in ter nou
em di ver sos es ta be le ci men tos para pro var o pés si mo
tra ta men to dado às ví ti mas.

2 – O cri me pra ti ca do con tra o jor na lis ta Tim Lo -
pes mos tra, mais uma vez, que a se gu ran ça pú bli ca
deve ser a pri o ri da de na ci o nal nú me ro um. Tan to que
uma au to ri da de da im por tân cia do mi nis tro da Jus ti-
ça, Mi guel Re a le Jú ni or, che ga a ad mi tir a exis tên cia
de dois Esta dos no Bra sil, o Esta do do Ban di tis mo e o 
Esta do da Lei. 

Ou seja: o cri me or ga ni za do já al can çou em
nos so país o sta tus de ins ti tu i ção, ocu pan do o lu gar
do go ver no em al gu mas re giões me tro po li ta nas.

Os ban di dos que ma ta ram Tim Lo pes agi ram
como um po der con fi gu ra do à mar gem da lei. O jor na lis-
ta foi pre so, jul ga do e exe cu ta do num si mu la cro de ação 
de po der es ta tal, aliás, do pior tipo, o tipo di ta to ri al.
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O sa cri fí cio de Tim Lo pes tem de ser vis to como
um úl ti mo e de fi ni ti vo gri to de aler ta pra a so ci e da de.
Não é mais pos sí vel to le rar o pro lon ga men to des se
ver da de i ro es ta do de bar bá rie que as so la o Bra sil,
opi nião hoje com par ti lha da pe las mais al tas au to ri da-
des do país, in clu si ve o pre si den te da Re pú bli ca e o
pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

3 – O as sas si na to de Tim Lo pes con tém em si
duas gran des ame a ças: à se gu ran ça pú bli ca, em pri -
me i ro lu gar, e à li ber da de de im pren sa, em se gun do.
Há um cla ro re ca do em bu ti do na far sa da jus ti ça pa ra-
le la mon ta da pe los cri mi no sos: eles se sen tem for tes
o su fi ci en te para de sa fi ar as au to ri da des. Eri gi ram um 
Esta do den tro do Esta do, a par tir da ge ne ra li za ção da 
im pu ni da de, ou seja, a par tir do mo men to em que o
Go ver no de i xou de com ba ter o cri me com em pe nho.

Não po de mos de i xar de nos so li da ri zar com a
im pren sa bra si le i ra e com to dos os seus pro fis si o na is,
que con si de ra mos du ra men te atin gi dos pela vi o lên-
cia pra ti ca da con tra o jor na lis ta Tim Lo pes.

4 – A mor te de Tim Lo pes al can çou gran de re -
per cus são por se tra tar de um pro fis si o nal de im pren-
sa que tra ba lha va para a ma i or rede de co mu ni ca ção
do país, a Rede Glo bo. Mas quan tas e quan tas ví ti-
mas da vi o lên cia, a cada dia, não che gam ao co nhe ci-
men to dos jor na is e se quer da pró pria po lí cia, per di-
das no ano ni ma to das suas vi das e das suas cir cuns-
tân ci as?

5 – A sen sa ção de im pu ni da de é o gran de es ti-
mu lan te para a ex pan são da cri mi na li da de no Bra sil.
A pro va da im pu ni da de: hoje, 150 mil man da dos de
pri são es tão en ga ve ta dos em todo o país, inu til men te
à es pe ra de al gu ma pro vi dên cia.

6 – Como pre si den te da Co mis são Mis ta de Se -
gu ran ça do Con gres so Na ci o nal, não po de ria de i xar de
fa lar so bre o caso Tim Lo pes, re i vin di can do, mais uma
vez, ur gên cia e ra pi dez para a tra mi ta ção e apro va ção
dos pro je tos pre pa ra dos pela Co mis são que, aliás,
cum priu sua mis são es tri ta men te den tro do pra zo de 60
dias que re ce beu do pre si den te do Se na do, Ra mez Te -
bet, e do pre si den te da Câ ma ra, Aé cio Ne ves.

Pos so as se gu rar que os 21 pro je tos-de-lei e as
3 emen das cons ti tu ci o na is pre pa ra dos pela Co mis-
são Mis ta de Se gu ran ça, re su min do, aper fe i ço an do e
con so li dan do cer ca de 300 pro je tos so bre se gu ran ça
em an da men to no Con gres so, es tão à al tu ra de pro -
mo ver um sal to de qua li da de no con tro le do ban di tis-
mo no Bra sil. Esse pa co te, de vi da men te trans for ma-
do em lei, pode de vol ver em cur to pra zo a paz e a
tran qüi li da de para o povo bra si le i ro, aper tan do o cer -
co em tor no do cri me or ga ni za do e di mi nu in do ra di-
cal men te a im pu ni da de.

Às pro po si ções da Co mis são Mis ta de Se gu ran-
ça se ria opor tu no acres cen tar o pro je to de emen da
cons ti tu ci o nal de mi nha au to ria que re duz a ma i o ri da-
de pe nal para 16 anos, já pro to co la do no Se na do.
Com es sas no vas leis, te re mos um con jun to de me di-
das que será ca paz de mu dar para me lhor o qua dro
de se gu ran ça pú bli ca no país, ra pi da men te.

7 – Das 24 pro po si ções apro va das pela Co mis-
são Mis ta de Se gu ran ça, 11 se gui ram para o Se na do
Fe de ral e 13 para a Câ ma ra Fe de ral.

8 – O Se na do da Re pú bli ca, aten den do ao ape lo
que já for mu la mos por duas ve zes des ta tri bu na e
com pre en den do a gra vi da de das suas res pon sa bi li-
da des para com a na ção, está fa zen do a sua par te.
Os pro je tos en ca mi nha dos pela Co mis são Mis ta de
Se gu ran ça es tão ten do tra mi ta ção ace le ra da nes ta
Casa. Hoje mes mo, na or dem do dia, es tão lis ta dos 6
pro je tos ori un dos da Co mis são de Se gu ran ça, sen do
4 para dis cus são em se gun do tur no e 2 para se gun da
ses são de dis cus são em pri me i ro tur no. Isso com pro-
va a agi li da de do Se na do em cum prir o seu de ver e
ofe re cer uma res pos ta ade qua da aos re cla mos da so -
ci e da de para dar ao país uma le gis la ção mo der na e
efi caz de com ba te à cri mi na li da de, com ma i or ri gor e
se ve ri da de.

Ou tros 2 pro je tos ori un dos da Co mis são de Se -
gu ran ça tra mi ta ram e fo ram apro va dos pelo Se na do,
se guin do para a apre ci a ção da Câ ma ra Fe de ral. Um
des ses pro je tos au men ta a pu ni ção para os cri mes
con tra ad mi nis tra ção pú bli ca (quem le sar os co fres
pú bli cos terá de res sar cir os re cur sos des vi a dos an -
tes de so li ci tar os be ne fí ci os do re gi me de cum pri-
men to de pena). O ou tro pro je to obri ga as ope ra do ras
de te le fo nia ce lu lar a ca das trar os usuá ri os da mo da li-
da de pré-paga.

9 – Esses 2 pro je tos apro va dos pelo Se na do e
en ca mi nha dos para a Câ ma ra so mam-se aos 13 pro -
je tos en ca mi nha dos di re ta men te para a Câ ma ra pela
Co mis são de Se gu ran ça. São, por tan to, 15 pro je tos
so bre com ba te ao cri me que es tão na Câ ma ra dos
De pu ta dos, dos qua is ape nas 3 fo ram ofi ci a li za dos e
ini ci a ram o pro ces so de tra mi ta ção, além dos 2 apro -
va dos e en vi a dos pelo Se na do.

No caso, por exem plo, das 3 pro pos tas de
emen da à Cons ti tu i ção, elas ain da não fo ram ace i tas
pela Câ ma ra, que está es tu dan do a sua cons ti tu ci o-
na li da de. E, com ex ce ção dos 3 pro je tos-de-lei que fo -
ram ofi ci a li za dos e es tão tra mi tan do e dos 2 en ca mi-
nha dos pelo Se na do, os de ma is – ou seja, 7 pro je tos
de lei – fo ram sim ples men te jun ta dos a ou tros pro je-
tos em tra mi ta ção na Casa como sub sí di os.
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Em re su mo, ain da não foi apre ci a do pelo ple ná-
rio da Câ ma ra ne nhum dos pro je tos ori un dos da Co -
mis são Mis ta de Se gu ran ça que fo ram re me ti dos di -
re ta men te a Casa ou en ca mi nha dos após apro va ção
pelo Se na do.

Por uma ques tão de Jus ti ça, faço ques tão de
des ta car que cons ta da pa u ta da ses são or di ná ria de
hoje da Câ ma ra dos De pu ta dos uma das pro po si ções
pre pa ra das pela Co mis são Mis ta de Se gu ran ça. Tra -
ta-se do pro je to que dis põe so bre os cri mes de se-
qües tro e cár ce re pri va do, ex tor são me di an te se qües-
tro e ex tor são me di an te pri va ção da li ber da de.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Con ce do a 
pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to, por 
ces são do Se na dor Luiz Otá vio, por vin te mi nu tos.

O SR. PAULO SOUTO (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, são ba si ca men te três
os as sun tos que me tra zem a esta tri bu na. O pri me i ro
de les diz res pe i to, prin ci pal men te, ao Nor des te. Re fi-
ro-me à de ci são hoje to ma da pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, cujo Pre si den te, o Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, está aqui pre sen te, e que aca bou
com uma cer ta di fi cul da de de in ter pre ta ção en tre o
Exe cu ti vo e o Se na do Fe de ral. O Se na do, hoje, por
meio da re fe ri da Co mis são, apro vou uma re so lu ção,
au to ri zan do o Go ver no Fe de ral a con ce der ga ran ti as
para que o Ban co do Nor des te as si ne com os Esta -
dos da que la Re gião os pro je tos re fe ren tes ao Pro gra-
ma de De sen vol vi men to Tu rís ti co do Nor des te, o cha -
ma do Pro de tur II.

A ma i o ria dos Esta dos nor des ti nos re a li za ram o
Pro de tur I, que teve efe i tos es sen ci a is, so bre tu do
para a me lho ria da in fra-es tru tu ra tu rís ti ca na re gião.
Fo ram vá ri os pro je tos na área de sa ne a men to bá si co,
cons tru ção de ae ro por tos, es tra das, pre ser va ção do
pa tri mô nio, en fim, uma sé rie de pro je tos que me lho-
ra ram a in fra-es tru tu ra e que pos si bi li ta ram, con se-
qüen te men te, a que mu i tos in ves ti men tos pri va dos no 
se tor de tu ris mo fos sem re a li za dos na que la re gião,
com ine gá ve is van ta gens para a eco no mia do Nor -
des te. Como V. Exªs sa bem, o Nor des te tem uma
gran de vo ca ção para o se tor de tu ris mo, e não ape-
nas para o cha ma do tu ris mo tro pi cal, o tu ris mo das
pra i as, mas para os tu ris mos eco ló gi co, ru ral e cul tu-
ral, tão im por tan tes em di ver sos Esta dos nor des ti nos.

Com essa de ci são do Se na do, após en ten di-
men tos que fo ram mu i to bem-su ce di dos, so bre tu do
com o Mi nis té rio da Fa zen da, o Go ver no Fe de ral dis -
põe de to das as con di ções para que es ses con tra tos

pos sam ser as si na dos. Sa be mos que pela Lei Ele i to-
ral te mos uma data fa tal, que é pro va vel men te o pró xi-
mo dia 6 de ju lho. Após essa data, em vir tu de da le gis-
la ção em vi gor, es ses con tra tos não po dem mais ser
as si na dos.E não é jus to que de po is des se gran de es -
for ço do Go ver no Fe de ral com o Ban co do Nor des te,
com os Esta dos da re gião esse pro je to não seja as si-
na do, o que acar re ta ria um atra so de mais um ano,
com gran des pre ju í zos para o se tor tu rís ti co.

Por tan to, faço um ape lo aqui...
O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – V.

Exª me per mi te um apar te, Se na dor Pa u lo Sou to?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA.) – Cla ro, Se -

na dor Lú cio Alcân ta ra.
O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –

Ra pi da men te, ape nas para di zer que, como sabe V.
Exª, o pró prio Pre si den te do Ban co do Nor des te, Dr.
Byron Qu e i roz, tem se em pe nha do mu i to em re la ção
a essa ques tão, que vi nha pa ra li san do o an da men to
da as si na tu ra des ses con tra tos, in clu si ve no caso do
PMSS – Pro gra ma de Mo der ni za ção do Se tor de Sa -
ne a men to, em que há um dé fi cit enor me, apon ta do in -
clu si ve pelo Cen so. Mos tra que o Bra sil me lho rou em
mu i tas ques tões, mas está mal ain da no se tor do es -
go ta men to sa ni tá rio e ofer ta de água de qua li da de
para a sua po pu la ção. Então, te nho cer te za de que os 
Esta dos vão as si nar es ses con tra tos. Tam bém que ro
di zer, mes mo por que V. Exª par ti ci pou des ses en ten-
di men tos, que ti ve mos oca sião de man ter um bom
diá lo go com o Mi nis tro Pe dro Ma lan, na bus ca de uma 
so lu ção que se ha via cri a do, que não é fru to de in tran-
si gên cia do Exe cu ti vo nem do Le gis la ti vo, mas, de um 
lado, a nos sa cons ciên cia de prer ro ga ti va do Se na do
e, de ou tro, a ne ces si da de de en con trar mos uma so -
lu ção que fos se ca paz de con ci li ar os in te res ses do
País, in clu si ve no que tan ge à ques tão do ajus te fis cal
e do res pe i to ao com pro me ti men to de re cur sos pú bli-
cos, seja me di an te em prés ti mos, seja me di an te a
ofer ta de ga ran ti as. V. Exª abor da um as sun to que,
com a ur gên cia que será vo ta do, es pe ro que tal vez
pos sa ser apro va do na quin ta-fe i ra. Cre io que será
su pe ra do esse im pas se e os con tra tos se rão as si na-
dos com os Esta dos e a União, uma vez que foi ven ci-
da aque la ques tão da ofer ta da ga ran tia da União em
em prés ti mos in ter nos com os Esta dos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Lú cio Alcân ta ra. Foi fun da men tal o pa -
pel que V. Exª de sem pe nhou nes ses en ten di men tos
com o Mi nis té rio da Fa zen da, con tan do com a com -
pre en são do Mi nis tro Pe dro Ma lan e da Pro cu ra do ria,
sen do pos sí vel, por tan to, apro var essa pro po si ção
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hoje. Esse pro je to virá ao Ple ná rio, pro va vel men te, na 
quin ta-fe i ra e, a par tir daí, o Go ver no terá to das as
con di ções para as si nar os con tra tos, os qua is – in sis-
to em di zer – têm um pra zo fa tal: o pró xi mo dia 06.

É essa, por tan to, a nos sa ex pec ta ti va. Esse pro -
je to é mu i to im por tan te para a Re gião do Nor des te,
ten do em vis ta que o se tor de tu ris mo é um im por tan-
te ge ra dor de em pre gos, vez que atrai tu ris tas na ci o-
na is e es tran ge i ros. Por tan to, é um fa tor de cap ta ção
de di vi sas para o nos so País. De modo que es tou con -
ven ci do de que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, que du ran te todo o pe río do do seu go ver no fez
esse es for ço, na tu ral men te, de ve rá que rer as si nar,
ain da este ano, es ses pro je tos tão im por tan tes para o
de sen vol vi men to do tu ris mo no Nor des te.

Faço, ain da, um ape lo ao Mi nis tro da Agri cul tu ra
e tam bém às au to ri da des da área eco nô mi ca a res pe-
i to de um gran de pro ble ma a res pe i to do qual te nho
fa la do aqui: a la vou ra ca ca u e i ra, aba la da por uma do -
en ça que pra ti ca men te di zi mou to dos os ca ca u a is.

Os Go ver nos Fe de ral e Esta du al fi ze ram con-
jun ta men te um gran de es for ço. Pela pri me i ra vez eu
di ria que o Go ver no en trou com re cur sos ao lado de
re cur sos do Go ver no Fe de ral para pro por ci o nar ga-
ran ti as, equa li za ção de ta xas de ju ros, de ma ne i ra
que aque la la vou ra, que foi pra ti ca men te di zi ma da,
en con tras se o ca mi nho da re cu pe ra ção.

Isso foi fe i to por meio de di ver sas fa ses e, por
fim, essa úl ti ma fase co me ça a ser im plan ta da com
enor mes di fi cul da des por par te do pró prio Ban co do
Bra sil. Ape sar de o Te sou ro Fe de ral e o Go ver no do
Esta do ofe re ce rem as ga ran ti as, ain da as sim tem
sido um par to mu i to so fri do a as si na tu ra des ses con -
tra tos, no mo men to em que a la vou ra tem to dos os
mo ti vos para ter boas pers pec ti vas, prin ci pal men te
por que se en con trou uma so lu ção téc ni ca, que são os 
clo nes, as va ri e da des de ca cau clo na do, re sis ten tes à 
pra ga de no mi na da “vas sou ra de bru xa”.

Isso é mu i to im por tan te pois dá uma pers pec ti va
téc ni ca e eco nô mi ca, para que essa la vou ra, tão im -
por tan te in clu si ve na for ma ção de em pre gos no sul
do Esta do da Ba hia, pos sa ser efe ti va men te re cu pe-
ra da. Isso está sen do fe i to não na ve lo ci da de que es -
pe rá va mos, é ver da de. O pró prio Ban co do Bra sil re -
co nhe ce o ex ces so de bu ro cra cia que tem im pe di do
que es ses fi nan ci a men to pos sam flu ir com mais ve lo-
ci da de.

De qual quer sor te, es ses con tra tos es tão sen do
as si na dos. E que ro de i xar mu i to cla ro que, até aqui, o
Go ver no do Esta do cum priu ab so lu ta men te to dos os
com pro mis sos que as su miu com a la vou ra ca ca u e i ra
da Ba hia, equa li zan do ta xas de ju ros, es ta be le cen do

ga ran ti as para que os pro du to res pu des sem as si nar
os seus con tra tos e, in clu si ve, for mu lan do um fun do
es pe ci al para o caso dos pe que nos pro du to res.

Isso tem pos si bi li ta do a as si na tu ra des ses con -
tra tos, mas, in fe liz men te, os pro ble mas bu ro crá ti cos
tão co muns nos cré di tos fe i tos no Bra sil têm im pe di do
ma i or ve lo ci da de.

Po rém, o ape lo que que re mos fa zer é ou tro. O
Mi nis tro da Agri cul tu ra as si nou a re co lo ca ção dos fi -
nan ci a men tos do ca cau no pla no de sa fra. Tra ta-se de 
uma boa no tí cia, em prin cí pio. Entre tan to, é pre ci so
que se en con trem me i os para que essa, que se ria
uma boa no tí cia, não se tor ne uma nova frus tra ção,
por que, da for ma como es tão os ca ca u i cul to res, en di-
vi da dos, com gran des di fi cul da des, vai ser qua se im -
pos sí vel que, nas con di ções nor ma is dos fi nan ci a-
men tos do pla no de sa fra, pos sam fa zer face a es ses
no vos fi nan ci a men tos.

Ha ve rá uma frus tra ção, por que os re cur sos vão
exis tir, são apro xi ma da men te R$490 mi lhões para
três anos, mas pou quís si mos pro du to res irão ter
aces so, por que não po de rão ofe re cer as ga ran ti as.

É pre ci so que, mais uma vez, o Go ver no Fe de ral
en ten da que esse pro ble ma da ca ca u i cul tu ra é re al-
men te par ti cu lar. Esta mos pra ti ca men te em vias de
co me çar a sair da cri se, ain da mais que, ago ra, foi al -
can ça do o mais alto pre ço dos úl ti mos três ou qua tro
anos no mer ca do in ter na ci o nal.

Então é hora de, ter mi na da a fase que está aí –
e que, como eu dis se, es pe ra va que fos se mais rá pi-
da, mas, mes mo com va gar, está acon te cen do – , ter -
mi na dos es ses re cur sos, en con tre-se uma so lu ção
para que haja con di ções de aces so a es ses re cur sos
do pla no de sa fra pe los ca ca u i cul to res.

Faço esse ape lo ao Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es,
que tem sido pre sen te em mu i tos mo men tos di fí ce is,
so bre tu do des se se tor, mas prin ci pal men te às au to ri-
da des da área eco nô mi ca, ao gru po que tra ta des sa
ques tão, cons ti tu í do do BNDES, do Ban co do Bra sil,
do Mi nis té rio da Fa zen da, do Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to, para que não te nha mos, a par tir da con clu são
des sa eta pa ini ci al, uma nova frus tra ção, im pe din do,
so bre tu do, a boa for ma ção des sas no vas la vou ras
que têm sido plan ta das com am plas pos si bi li da des de 
su ces so na re gião sul da Ba hia.

Faço esse ape lo em nome da Ba hia e, te nho
cer te za, em nome do seu Go ver na dor às au to ri da des
do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Mi nis té rio da Fa zen-
da, do Ban co do Bra sil, do BNDES para que re sol vam
o pro ble ma, para que não haja so lu ção de con ti nu i da-
de en tre o tér mi no da eta pa que está aí e o iní cio de
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uma nova eta pa mu i to im por tan te para con so li dar
esse Pro gra ma tão sig ni fi ca ti vo para a re cu pe ra ção
de uma das mais im por tan tes ati vi da des agrí co las do
nos so Esta do.

Um ou tro as sun to que que ro fo ca li zar foi aqui
tra ta do na par te ini ci al do pro nun ci a men to do Se na-
dor Iris Re zen de, tal vez com um en fo que um pou co
di fe ren te. Mas cre io que re ve la a gran de pre o cu pa ção
nos sa a res pe i to da ques tão da vi o lên cia que está tra -
zen do pro ble mas tão gran des ao nos so País.

Pri me i ra men te, pa ra be ni zo S. Exª, que foi Pre si-
den te, e to dos os mem bros da que la Co mis são Mis ta
que fi ze ram re al men te um tra ba lho ex cep ci o nal e ofe -
re ce ram ao Se na do e à Câ ma ra dos De pu ta dos pro -
je tos que fo ram cu i da do sa men te es tu da dos e que
vão ter, se apro va dos, re al men te um efe i to mu i to po si-
ti vo. Foi um belo tra ba lho re a li za do pelo Se na do.

Qu e ria me re fe rir tam bém a uma me di da re cen-
te to ma da pelo Go ver na dor do meu Esta do, Otton
Alen car*. A Ba hia, hoje, não é um dos Esta dos que
está em po si ção vul ne rá vel com re la ção à vi o lên cia.
Esta mos ain da em uma si tu a ção bas tan te fa vo rá vel
em re la ção aos gran des Esta dos, mas o cres ci men to
se dá em todo o Bra sil e é pre ci so en con trar for mas de 
de ter o cres ci men to da vi o lên cia.

Uma es ta tís ti ca fe i ta mos trou que 50 a 60% dos
ho mi cí di os fo ram co me ti dos pe los cha ma dos cri mi no-
sos pri má ri os, que, ao te rem aces so a ar mas, ti ve ram
pos si bi li da de de pra ti car esse ato ile gal. Então, o Go -
ver na dor está fa zen do uma ten ta ti va den tro des sa di -
fi cul da de – e pa re ce es tar re ce ben do uma am pla ace -
i ta ção da opi nião pú bli ca no Esta do –, de, atra vés de
um de cre to, sus pen der a con ces são e o por te de ar -
mas no Esta do en tre os dias 1º de ju nho e 1º de no -
vem bro. Sus pen deu a con ces são de no vos por tes de
ar mas e tam bém de por te de ar mas nes se pe río do.

Qual o ob je ti vo dis so? Além de ser uma me di da
que está sen do bem ace i ta pela po pu la ção, dá uma
idéia do que isso pode sig ni fi car na re du ção dos ín di-
ces de vi o lên cia no Esta do, a par tir da cons ta ta ção de 
que mu i tos cri mes são co me ti dos por cri mi no sos pri -
má ri os, que ape nas even tu al men te ti ve ram aces so a
ar mas e que, pro va vel men te, se não ti ves sem tido
aces so a es sas ar mas, es ses cri mes não te ri am sido
pra ti ca dos.

Além dis so, o Go ver na dor ado tou ou tra me di da
no sen ti do de que, den tro des se pe río do, fos se ins ti tu-
í da como prê mio uma gra ti fi ca ção para os po li ci a is
que apre en des sem ar mas ile ga is, ar mas uti li za das
por pes so as que não es tão qua li fi ca das para uti li za-
ção do uso de ar mas.

É uma ten ta ti va. São me di das que, para al guns,
apa ren te men te, po dem se tor nar um pou co con tra di-
tó ria, mas, nes te mo men to, o que me nos nos in te res-
sa é o imo bi lis mo. Se fi car mos imo bi li za dos, cer ta-
men te não che ga re mos a lu gar ne nhum.

Esta me di da ado ta da está ten do uma boa ace i-
ta ção e o Go ver no, na tu ral men te, ao fi nal des se pe -
río do, irá ava liá-la e to dos nós te mos a es pe ran ça de
que po de rá sig ni fi car efe ti va men te uma re du ção nos
ín di ces de vi o lên cia. A Ba hia, como dis se, fe liz men te,
tem uma po si ção até pri vi le gi a da com re la ção a isso,
mas é cla ro que, com esse cres ci men to, to das as me -
di das que fo rem to ma das se rão bem-vin das para que
pos sa mos re du zir os ín di ces de cri mi na li da de no nos -
so País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Sou to
o Sr. Osmar Dias 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) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio,
por 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de os
mais re mo tos tem pos, cada vez que uma no vi da de
sur ge di an te da co mu ni da de hu ma na, esta se di vi de
en tre cé ti cos e en tu si as tas, en tre crí ti cos e de fen so-
res, en tre os que a re je i tam li mi nar men te e os que a 
abra çam in con di ci o nal men te. Assim tem sido des de
os tem pos ime mo ri a is, quan do o ho mem pri mi ti vo
ape nas se de fron ta va com as des co ber tas dos fe nô-
me nos na tu ra is, até nos sos dias, quan do os acha-
dos da ciên cia e da tec no lo gia têm afe ta do de modo 
avas sa la dor a nos sa so ci e da de, em lap sos de tem-
po cada vez me no res.

Daí com pre en dem-se os te mo res, às ve zes ir ra-
ci o na is, de uns, e os en tu si as mos de ou tros, tam bém
es ses mu i tas ve zes des pro vi dos de ra ci o na li da de. Se, 
em nos sas vi das pes so a is, de fron tar-se com mu dan-
ças im por tan tes nos ca u sa in se gu ran ça e re ce i os, o
que di zer quan do tais al te ra ções nos vêm da so ci e da-
de, por me i os que não con tro la mos pes so al men te?

Qu an do tais trans for ma ções afe tam ou pa re cem
afe tar o que con si de ra mos nos sa so bre vi vên cia, nos -
so ques ti o na men to se tor na mais acer bo e ma i or o
nos so re ce io di an te do que se afi gu ra obs cu ro ou du -
vi do so.
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Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
tem sido co lo ca da a ques tão do uso ge ne ra li za do dos 
pro du tos cha ma dos trans gê ni cos. Tra ta-se de algo
novo para a ma i or par te da hu ma ni da de e fru to de
tec no lo gia re la ti va men te re cen te para a nos sa His tó-
ria.

O que fa zer di an te des sa nova e im por tan te
ques tão que o avan ço do co nhe ci men to nos apre sen-
ta nos dias de hoje?

Mu i to se tem dis cu ti do e mu i ta con tro vér sia
tem sur gi do. Ve mos pu bli ca ções de to dos os ma ti-
zes des cre ven do ma ra vi lhas ou ca ta clis mos, de pen-
den do de que lado se está nes sa dis cus são. Que ta -
re fa nos cabe como ho mens pú bli cos res pon sá ve is
por re gu lar as re la ções da so ci e da de em nos so pa-
pel de le gis la do res? Que po si ção ado tar quan to ao
uso que se deva per mi tir para os trans gê ni cos no
Bra sil?

Esse é o tema a res pe i to do qual eu gos ta ria
de dis cor rer nes te meu pro nun ci a men to e vê-lo en ri-
que ci do pe los Srs. Se na do res.

O pri me i ro pon to que me re ce ser le van ta do é
que, de fato, a bi o tec no lo gia não é algo re cen te. Ao
con trá rio, des de tem pos an ti gos, o ho mem a uti li za
para pro du zir al guns de seus mais de se ja dos pro du-
tos, como o vi nho, os que i jos e o pão. Assim, não se 
pode, li mi nar men te, re cu sar o uso da bi o tec no lo gia
como algo pre ju di ci al, se bem que a trans ge nia não
é tão an ti ga, pois tra ba lha a mis ci ge na ção de ge nes
de es pé ci es dis tin tas para a ob ten ção de no vos atri -
bu tos a par tir des sa mis tu ra.

O que mu dou tan to, en tão, nes sa ques tão para 
pro vo car re a ções con trá ri as tão acen tu a das? Cre io
que po de mos afir mar que é a pro du ção em lar ga es -
ca la de pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos, como
re sul ta do de ex pe ri men tos la bo ra to ri a is ou de cam-
po, em es pa ço de tem po cur to para a es ca la da his -
tó ria hu ma na. Às ge ra ções que es tão ten do que se
de fron tar com tal trans for ma ção es tão fal tan do con-
di ções de se adap ta rem tran qüi la men te, su pe ran do
te mo res e re ce i os fun da dos ou não. 

De fron ta mo-nos, mais uma vez, com a in se gu-
ran ça das mu dan ças rá pi das, não de vi da men te in-
tro je ta das. O que fa zer, en tão? O que pro por como
modo de su pe rar te mo res in fun da dos, de abor tar
pe ri gos pre vi sí ve is e mi ni mi zar ris cos pos sí ve is?
Não de ve mos nos es que cer de que es ses fa to res
es tão em bu ti dos em to dos os em pre en di men tos ino -
va do res da hu ma ni da de.

De fato, não dis po mos mais dos tem pos e dos
es pa ços que nos sos an te pas sa dos ti ve ram para su -
pe rar seus er ros de ava li a ção. Em tem pos de ou tro-
ra, se uma co mu ni da de ca u sa va um es tra go mu i to
gran de em al gum lu gar ou em si mes ma, bas ta va,
em boa par te das ve zes, mu dar-se para ou tro lo cal
e es pe rar que as ma ze las de sua im pru dên cia ou ig -
no rân cia fos sem su pe ra das pelo pas sar do tem po.
Assim se con ser ta ram os re sul ta dos de guer ras, de
pes tes, de ex plo ra ção pre da tó ria de ter ras e águas.
Assim não mais se pode fa zer hoje em dia, por que
não há como des lo car po pu la ções, nem como evi tar
que ações pro du zi das em uma re gião afe tem de ze-
nas ou cen te nas de mi lha res de qui lô me tros além,
atin gin do ter ras e pes so as de ou tros con ti nen tes.

Por isso, a di fi cul da de de fa zer os Esta dos Uni -
dos as si nar o Pro to co lo de Kyo to. Eles sa bem que o
que fa zem den tro do seu pró prio país afe ta, e mu i to,
os de ma is do mun do in te i ro. Mas não es tão dis pos-
tos a re nun ci ar a be ne fí ci os, su pos tos ou re a is, de
cur to ou lon go pra zos, para be ne fi ci a rem ou tras co -
mu ni da des que não a de les. Ra ci o cí nio tí pi co do ho -
mem ime di a tis ta, mas uma re a li da de em toda a nos -
sa his tó ria. As gran des po tên ci as ra ra men te se pre-
o cu pa ram com as con se qüên ci as de suas ati vi da-
des pre da tó ri as, se jam para o pró prio ser hu ma no,
se jam para o meio am bi en te.

Mas o que fa zer no caso dos trans gê ni cos?
São eles lo bos em pele de cor de i ro? Apa ren tes be-
ne fí ci os da evo lu ção do sa ber hu ma no, mas ver da-
de i ras bom bas bi o ló gi cas, cuja de to na ção não sa be-
mos quan do nem como será? Sin ce ra men te, não
cre io que es te ja mos nem às por tas do pa ra í so
anun ci a do pe las mul ti na ci o na is do se tor, nem à be i-
ra do pre ci pí cio alar de a do pe los que são con tra.

Alguns fa tos po dem ser ali nha dos. As cul tu ras
ge ne ti ca men te mo di fi ca das apre sen tam, de fato, al -
guns re sul ta dos po si ti vos: re sis tên cia a pra gas e a
do en ças. A pes qui sa tem mos tra do que se pode me -
lho rar a qua li da de e a du ra bi li da de des ses ali men-
tos. Con tu do, no que diz res pe i to ao ren di men to e à
pro du ti vi da de, não há re sul ta dos ain da que com pro-
vem ga nhos re a is. No caso es pe cí fi co do Bra sil, fal -
tam até da dos con sis ten tes que per mi tam qual quer
aná li se ob je ti va.

O que en tão ame dron ta tan ta gen te? São os
ris cos das con se qüên ci as das mo di fi ca ções ge né ti-
cas ope ra das em se res vi vos so bre o ecos sis te ma
glo bal. O que pode acon te cer se uma plan ta mo di fi-
ca da in te ra gir com es pé ci es na ti vas? Te re mos no-
vas es pé ci es sa u dá ve is ou es ta re mos cri an do
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mons tros, ain da mais pro ble má ti cos do que aque les
que qui se mos eli mi nar ou cor ri gir?

Infe liz men te, es sas são ques tões que só o tem -
po, a ob ser va ção e a pes qui sa em es ca la real po de-
rão res pon der. E sem pre com a im pre ci são de todo fe -
nô me no que lida com se res vi vos: suas res pos tas não 
se rão ne ces sa ri a men te pre vi sí ve is com 100% de cer-
te za.

Como de ve mos, en tão, agir di an te da po lê mi ca
e da cer te za de não ter cer te za? Cre io que só com a
ca u te la dos pru den tes e dos sá bi os. Dar pas sos pe -
que nos e tão se gu ros quan to pos sí vel; au to ri zar o uso 
sob es tri to con tro le do Po der Pú bli co e da so ci e da de
or ga ni za da; in cen ti var a pes qui sa no Bra sil, para que
sa i ba mos o que acon te ce com os pro du tos ge ne ti ca-
men te mo di fi ca dos, quan do pro du zi dos e uti li za dos
em ter ras bra si le i ras por po pu la ção bra si le i ra.

Ha ve rá ris cos? Sem pre ocor re rão! Não há como 
ino var sem ar ris car. Esta ría mos ain da nas ca ver nas
se nos sos an te pas sa dos não ti ves sem tido a co ra-
gem de en fren tar seus te mo res di an te do des co nhe ci-
do. Assim de ve mos pro ce der. Pa ra li sar di an te do novo 
não é po si ti vo; mer gu lhar de ca be ça, sem pru dên cia,
é te me ri da de.

Agir e bus car no vas fron te i ras do co nhe ci men to
e da téc ni ca a ser vi ço do ho mem é cu i dar do nos so
fu tu ro. Esta mos di an te de gran des de sa fi os, so bre tu-
do face à cres cen te de man da por bens agrí co las e
por con ser va ção do meio am bi en te. Não po de mos
pa rar o pro gres so, mas de ve mos agir com pre ca u ção.

A CNTBio – Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi -
os se gu ran ça – é um ór gão de Go ver no res pon sá vel
pela re gu la ção do uso dos trans gê ni cos no Bra sil.
Que ele seja bem apa re lha do e exer ça seu pa pel,
como re pre sen ta ção de Go ver no e da so ci e da de!
Que, em seu cor po, haja téc ni cos em nú me ro e em
qua li fi ca ção ca pa zes de fis ca li zar a gra da ti va en tra da
no mer ca do pro du ti vo e con su mi dor bra si le i ro dos
pro du tos cuja mar gem de se gu ran ça seja com pa tí vel
com a pro te ção de nos sos ci da dãos!

Ne ces sá rio se faz, tam bém, for ta le cer o pa pel e
a ca pa ci da de de atu a ção dos Mi nis té ri os em que há
res pon sa bi li da de no tra to da ques tão da bi o tec no lo-
gia e dos trans gê ni cos e suas im pli ca ções na vida dos
bra si le i ros, es pe ci fi ca men te os Mi nis té ri os da Sa ú de,
do Meio Ambi en te e da Agri cul tu ra e Abas te ci men to,
além das ações que po dem ser de sen vol vi das na es -
fe ra do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, ao qual a
CTNBio é vin cu la da.

Não po de mos ne gar a nós mes mos a pos si bi li-
da de de trans for mar a na tu re za em nos so pró prio be -

ne fí cio. De ve mos ape nas fazê-lo com se gu ran ça. Aos
go ver nos e às or ga ni za ções so ci a is, cabe o pa pel de
vi gi ar, para que a ga nân cia e a ir res pon sa bi li da de de
uns não po nham em ris co a se gu ran ça de mu i tos.

Esse é o aler ta que faço, Sr. Pre si den te, a res pe-
i to da in tro du ção ge ne ra li za da de pro du tos trans gê ni-
cos em nos so País, ao mes mo tem po em que o Se na-
do Fe de ral re a li za um se mi ná rio que tra ta da clo na-
gem hu ma na, re pro du ti va ou para fins te ra pêu ti cos.
To dos os Srs. Se na do res de ve ri am as sis tir a esse se -
mi ná rio, pois ele abor da uma ques tão aber ta à dis-
cus são em todo o mun do, e, cer ta men te, o Bra sil terá
de ela bo rar uma lei cal ca da nos as pec tos ju rí di cos,
so ci a is e, so bre tu do, re li gi o sos e éti cos da ques tão.

Sr. Pre si den te, mais uma vez, faço um aler ta
para que avan ce mos em ter mos de pros pec ção dos
be ne fí ci os e de sas tres ou pre ju í zos que, even tu al-
men te, pos sam pro vo car os ali men tos trans gê ni cos.
Avan ce mos com o pé no chão, com ca u te la, por que
de ve mos to mar os cu i da dos ne ces sá ri os para a im-
plan ta ção de ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos
em nos so País.

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. 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, na pror ro ga ção da Hora do Expe di-
en te, con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men-
des, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina-
diá vel.

Se na dor Ber nar do Ca bral, não vi que V. Exª
es ta va pre sen te. V. Exª será o pró xi mo ora dor.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Cedo a pa la vra, com mu i to pra zer, Sr. Pre si den te.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta
tar de, na con di ção de re pre sen tan te de Ron dô nia,
pre ci so re gis trar a evo lu ção da edu ca ção na que le
Esta do.

Ontem, o Go ver na dor José Bi an co, que já foi
Se na dor, anun ci ou o Pro gra ma Bol sa Uni ver si tá ria.
Foi uma pena eu não ter po di do par ti ci par des se
lan ça men to. Foi uma idéia le va da por mim a S. Exª,
o Sr. Go ver na dor. Vi essa ini ci a ti va no Esta do da Ba -
hia e, por jul gá-la ex tre ma men te im por tan te, in sis ti
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mu i to com o Go ver na dor para que a im plan tas se no
Esta do de Ron dô nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o va lor
uni tá rio da bol sa uni ver si tá ria será de R$200 para
cada es tu dan te de cur so uni ver si tá rio no Esta do. Para 
aque les cujo va lor do cur so fi que aquém dos R$200,
o Go ver no pa ga rá 80% do seu va lor.

O Go ver no de Ron dô nia co lo ca rá à dis po si ção
da ju ven tu de do Esta do que hoje fre qüen ta as fa cul-
da des par ti cu la res 500 bol sas, o que já é um avan ço
mu i to gran de. Con cor re rão às bol sas os aca dê mi cos
que con se gui rem os me lho res ín di ces na clas si fi ca-
ção do pro ces so se le ti vo, con for me a le gis la ção pró -
pria do pro gra ma.

É im por tan te res sal tar que 100% dos re cur sos
apli ca dos nes se pro gra ma são do Te sou ro do Esta do
con sig na dos na ru bri ca da Fun da ção Uni ver si da de
do Esta do de Ron dô nia, Unes ta do.

O Pro gra ma Bol sa Uni ver si tá ria, como eu já dis -
se, é fi nan ci a men to par ci al da for ma ção em grau su -
pe ri or para alu nos re gu lar men te ins cri tos nas ins ti tu i-
ções de en si no su pe ri or da rede pri va da do Esta do.
Os be ne fi ciá ri os são to dos aque les alu nos re gu lar-
men te ma tri cu la dos nes ses cur sos ofe re ci dos pe las
ins ti tu i ções de en si no su pe ri or pri va das e que es te-
jam cur san do a pri me i ra ha bi li ta ção em ní vel su pe ri or.
O pro gra ma fun ci o na com os in te res sa dos se ca das-
tran do e sen do se le ci o na dos.

Faço este re gis tro por que jul go de ex tre ma im -
por tân cia re co nhe cer o bri lhan te tra ba lho que o Go-
ver na dor José Bi an co vem pro mo ven do no Esta do
para a me lho ria da edu ca ção. Não há um úni co Mu ni-
cí pio ou dis tri to de Ron dô nia que não te nha sido be -
ne fi ci a do com re cur sos des ti na dos à in fra-es tru tu ra e
me lho ria da edu ca ção do Esta do de Ron dô nia.

Fo ram cons tru í dos cer ca de 150 no vos gi ná si os
co ber tos para o in cen ti vo ao es por te nas es co las par-
ti cu la res. O Go ver no cri ou um pro gra ma in te res san-
tís si mo, cha ma do Pro af, que des ti na R$2 men sa is
por alu no, para cada es co la, apli ca dos em pe que nas
re for mas, na re cu pe ra ção de vi dros que bra dos, de
pe que nas ne ces si da des das es co las. O Go ver no im -
plan tou um ou tro pro gra ma, cha ma do Pro a cap, des ti-
na do à for ma ção de pro fes so res le i gos, dan do-lhes a
opor tu ni da de de fa zer um cur so su pe ri or to tal men te
pa tro ci na do pelo Go ver no do Esta do.

Por tan to, se gu ra men te, Ron dô nia será um dos
pri me i ros Esta dos a cum prir o que de ter mi na a Lei de
Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção, pois to dos os seus
profes so res de 2º Grau te rão for ma ção su pe ri or, gra -

ças a esse des cor ti no do Go ver na dor José Bi an co na
ques tão da edu ca ção.

Sr. Pre si den te, o que eu pre ten dia fa zer, nes ta
tar de, era re gis trar esse fato, que en ten do de ex tre ma
re le vân cia para o re co nhe ci men to da po pu la ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, pelo mes mo pra zo de cin co mi -
nu tos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta Casa
sabe, por que não te nho fe i to ne nhum mis té rio dis so,
da ad mi ra ção que tri bu to ao jor na lis ta Hé lio Fer nan-
des.

Alguns po dem dele dis cor dar, mas, ao lon go do
tem po, ele tem sido co ra jo so nas suas afir ma ti vas e
aná li ses, não tem fu gi do, não de ser tou em ne nhum
ins tan te, nem nos mo men tos mais di fí ce is que atra-
ves sa mos.

Há mais de 30 anos, so mos ami gos, e lem-
bro-me de que, quan do ele foi con fi na do na ilha de
Fer nan do de No ro nha – eu era um jo vem De pu ta do
Fe de ral de 30 anos –, fiz um dis cur so con tun den te em 
so li da ri e da de a ele, e, de po is, am bos fo mos cas sa-
dos e per se gui dos. A diás po ra aca bou-se trans for-
man do num re e con tro no Rio de Ja ne i ro, quan do fui
Pre si den te do Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil.

De vez em quan do, o Hé lio pro duz pe ças no tá-
ve is. Du ran te to das es sas se ma nas, fi quei aguar dan-
do que al guém es cre ves se algo pa re ci do so bre Má rio
Lago. Não vi. Por mais bo ni ta que fos se a fra se, não ti -
nha a subs tân cia que tem este ar ti go que te nho em
mão, do qual, Sr. Pre si den te, na for ma re gi men tal, re -
que i ro a V. Exª, cer to de que V. Exª de fe ri rá, a trans cri-
ção nos Ana is do Se na do.

Sr. Pre si den te, a pu bli ca ção se deu no sá ba do e
no do min go, dias 1º e 2 de ju nho. O tí tu lo da ma té ria é
“90 anos de Má rio Lago”, e o sub tí tu lo, “His tó ria, dig -
ni da de, par ti ci pa ção, cre di bi li da de, res pe i to pela
vida”.

Obser ve V. Exª e a Casa a fa ci li da de com que o
Hé lio es cre ve. Pa re ce que a pa la vra lhe faz me su ras,
ren de-lhe as ho me na gens mais es pe ci a is. O pri me i ro
tó pi co, lon go, está as sim re di gi do:

Foi uma vida lon ga a de Ma rio Lago.
No ven ta anos, ele mes mo afir mou que não
lu ta va con tra o tem po, es pe ra va o tem po.
Mais do que isso, hon rou o tem po. Em to das
as fa ses, des de que nas ceu cro no lo gi ca-
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men te, em 1912, até o seu apa re ci men to
como per so na gem, em 1935. Aí era o mi li-
tan te, o par ti ci pan te, não ape nas co ad ju van-
te, mas es tre la de pri me i ra gran de za. Como
to dos têm mes mo que mor rer, não se cho ra
a mor te de um ho mem como Ma rio Lago.
Nem se pode tam bém fa lar em de sa pa re ci-
men to, pois ele fi ca rá para sem pre, gra vou
sua pas sa gem, imor ta li zou-a, se fez eter no
e nas mais di ver sas e di fí ce is apa ri ções. E
abriu seu ca mi nho sem pre pelo lado mais
ár duo, mais ás pe ro, mais agres te da vida.

Não gos ta va das co i sas fá ce is, não
pro cu ra va di fi cul da des, seu ca mi nho foi sen -
do tra ça do com to tal con ver gên cia en tre ele
e o des ti no. É ló gi co que se des ta ca hoje a
sua con sa gra ção no mun do in te lec tu al, a re -
a li za ção múl ti pla e va ri a da, a co mu ni ca ção
in ten sa e emo ci o na da, atra vés da mú si ca,
do te a tro, do ci ne ma, da te le vi são, de tudo o 
que exi gis se par ti ci pa ção. E, na ver da de, o
que mar cou mes mo Ma rio Lago foi essa pa -
la vra par ti ci pa ção. Pois foi in dis cu ti vel men te,
e sem qual quer omis são, um par ti ci pan te
nato e apa i xo na do.

E, num se gun do pe río do, Sr. Pre si den te, Hé lio
Fer nan des lem bra – por isso, o ar ti go é tão bo ni to:

Em 1935, foi pre so pela pri me i ra vez,
aos 23 anos. Já era co mu nis ta, sem pre foi
co mu nis ta, ja ma is ne gou que era co mu nis ta.
Mas sua pri são na que le ano não ti nha ra zão
de ser, se é que al gu ma vez a pri são por
idéi as, por lu tar pela co le ti vi da de, por de fen-
der suas con vic ções, pode ter qual quer jus -
ti fi ca ti va. Acon te ce que, na que le ano e na-
que la épo ca, o com ba te ao co mu nis mo era
uma das lu tas obri ga tó ri as do mun do oci-
den tal.

Sr. Pre si den te, a ma té ria se gue por aí afo ra. O
tem po é cur to, mas ain da te nho o dis po ní vel para ler o 
fi nal des te ar ti go:

Ma rio Lago man te ve sem pre, em toda
a vida, a sa tis fa ção, a ca pa ci da de de co mu-
ni ca ção, o sen ti do de que, haja o que hou-
ver, é pre ci so man ter a pa i xão. E isso se vê,
se sen te e se ad mi ra, não só na vida de Ma -
rio Lago, em to dos os mo men tos, mas prin -
ci pal men te nas com po si ções. Em tudo o
que fez está pre sen te o sen ti do co le ti vo. Até 
mes mo em “Amé lia”, uma de suas mú si cas
mais fa mo sas, mas tam bém uma das mais

po lê mi cas. Pois, ape sar da tran qüi li da de, da
li de ran ça, da re a li za ção, da par ti ci pa ção,
Ma rio Lago foi um po lê mi co nato e con vic to.

O ar ti go fi na li za da se guin te for ma:

A úl ti ma pri são de Ma rio Lago foi em
1968 no AI-5. E, na im pos si bi li da de de re ve-
ren ci ar mais de mo ra da men te um ho mem e
uma vida, con te mos, tam bém li ge i ra men te,
mo men tos des sa pri são. Ele es ta va tra ba-
lhan do no Te a tro Prin ce sa Isa bel, foi pre so
no in ter va lo, che gou ao Ca e ta no de Fa ri as
ves ti do como es ta va. Encon trou en tão Car -
los La cer da, con tem po râ neo, an ti go co mu-
nis ta, já ex há mu i to tem po. Mas se de ram
mag ni fi ca men te nos 8 dias em que fi ca ram
jun tos.

La cer da saiu no dia 22, não pas sou lá
o Na tal e Ano Novo, como Ma rio Lago e os
ou tros 3 com pa nhe i ros. Mas, des de que
che gou, Ma rio mar cou sua pas sa gem. Man -
dou cha mar o co man dan te do Re gi men to
(Co ro nel He lio Qu a res ma, não sei se está
vivo, já se pas sa ram 34 anos, tra ta va a to-
dos com res pe i to) e foi di zen do: “Co ro nel,
pelo Tra ta do de Ge ne bra, te mos di re i to a 2
ho ras de exer cí cio diá rio, a man dar vir co mi-
da de casa, a re ce ber os jor na is, so mos pre -
sos po lí ti cos e não cri mi no sos”.

O Co ro nel cha mou o aju dan te-de-or-
dens, foi to man do nota, cum priu in te gral-
men te as exi gên ci as de Ma rio Lago. Fo ram
21 dias ines que cí ve is, gra ças a Ma rio Lago.

PS – Va leu, Ma rio, que com pa nhe i ro
você foi.

Sr. Pre si den te, este ar ti go não pode de i xar de
fi gu rar nos Ana is da Casa, seja pela au to ria de Hé lio
Fer nan des, seja pela gran de fi gu ra que foi Ma rio
Lago, com quem V. Exª e eu con vi ve mos.

Por isso, re que i ro a V. Exª que de ter mi ne a
trans cri ção des ta ma té ria nos Ana is da Casa e dê co -
nhe ci men to ao Jor na lis ta He lio Fer nan des des ta ma -
ni fes ta ção.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR BERNARDO CABRAL 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 (Ra mez Te bet) – Peço a V.
Exª, Se na dor Ber nar do Ca bral, que en tre gue à Mesa
có pia do ar ti go lido por V. Exª, o qual será pu bli ca do
na for ma re gi men tal.

De ter mi no à Se cre ta ria que trans mi ta as nos sas
con gra tu la ções ao Jor na lis ta Hé lio Fer nan des e que
tam bém lhe en vie o pro nun ci a men to de V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, per cor ri, no va men te
nes te fim de se ma na, no meu Esta do, San ta Ca ta ri na,
di ver sos Mu ni cí pi os, como Con cór dia, Se a ra, Jo a ça ba,
São Mi guel D’Oeste, La jes, Ju ru pe ma, e nos de pa ra-
mos com pro ble mas re la ti vos aos es tu dan tes que fa-
zem o PAS. Entre as di ver sas re i vin di ca ções es tu dan tis,
des ta ca mos a con ti nu i da de dos es tu dos, ou seja, a pos -
si bi li da de de cur sar uma fa cul da de.

Sr. Pre si den te, te mos sen ti do esse dra ma em
nos sa re gião. Não pos so de i xar de ex ter nar nes te ple -
ná rio a nos sa pre o cu pa ção. Não pos so de i xar de tra -
zer a esta Casa a dor de inú me ros pais e es tu dan tes,
prin ci pal men te da que les que se es for ça ram para en -
trar em uma fa cul da de, mas não con se gui ram pa gar
as men sa li da des. Sr. Pre si den te, cre io que a fal ta de
um tra ba lho de meio ex pe di en te ou o ba i xo po der
aqui si ti vo dos pais, en fim, tudo isso tem ca u sa do
trans tor no no cus te io des sas des pe sas. E como é do í-
do, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, ver aque les que
es tu dam em uni ver si da des pú bli cas fre qüen tan do os
cur sos com tran qüi li da de, ao pas so em que ou tros ir -
mãos, ali, ao lado, não po dem con ti nu ar na bus ca de
co nhe ci men tos. Isso dói – re pi to mais uma vez – por -
que os alu nos têm que can ce lar suas ma trí cu las, in -
ter rom pen do seus cur sos.

Sr. Pre si den te, re ce bi inú me ras car tas e pe di-
dos de es tu dan tes, de pais e de mães afli tas pe din-
do-me para en con trar uma sa í da para o seu fi lho ou fi -
lha não pa ra rem de cur sar a fa cul da de.

Sr. Pre si den te, quan do fui Go ver na dor do meu
Esta do, cri a mos um fun do des ti na do à ciên cia, à tec -
no lo gia e à pes qui sa, o qual tam bém se ria apli ca do
nas fun da ções com a fi na li da de de dis tri bu ir bol sas
de es tu do para es tu dan tes ca ren tes. Lem bro-me dis -
to: 2% iri am para esse fun do.

Hoje, Sr. Pre si den te, as fa cul da des, as fun da ções,
a par te pa tro nal que não é re co lhi da para a Pre vi dên cia
vai tam bém para um fun do. Mas só isso não bas ta! Há
uma pro pos ta de mi nha au to ria, que tra mi ta nes ta Casa
há dois anos, em re la ção ao FGTS. Hoje, no Bra sil, é
pos sí vel apli car par te do FGTS na Bol sa de Va lo res
para com prar ações da Pe tro bras ou da Vale do Rio
Doce. O Go ver no tem per mi ti do isso. E, na épo ca, quan -
do se pos si bi li tou apli car re cur sos do Fun do de Ga ran-
tia por Tem po de Ser vi ço na Bol sa de Va lo res para com -

prar ações da Pe tro bras, apre sen ta mos um pro je to nes -
ta se qüên cia, pen san do da se guin te for ma: se é pos sí-
vel apli car na Bol sa de Va lo res, no mer ca do de ris co, re -
cur sos do Fun do de Ga ran tia, por que não per mi tir que
o pai, o pa dri nho, ou al guém que te nha re cur sos na que-
le Fun do e que i ra in ves ti-los no apren di za do de seu fi -
lho, afi lha do, so bri nho, ou de al guém que que i ra con ti-
nu ar os es tu dos, pos sa fazê-lo? E isso pode ser fe i to por 
in ter mé dio da Ca i xa Eco nô mi ca tam bém, é cla ro! Ela
trans fe re ao es ta be le ci men to de en si no. É esse o sen ti-
do do pro je to que apre sen ta mos e está tra mi tan do. Se é 
pos sí vel apli car o FGTS no mer ca do de ris co, por que
não apli cá-lo tam bém no apren di za do de al guém que
que i ra bus car co nhe ci men to? Isso não tem ris co, é para 
a vida toda. Aliás, ul ti ma men te, ve mos que as bol sas
es tão em pol vo ro sa. Se a CPMF não fos se re ti ra da – e o 
se gun do tur no de vo ta ção é ama nhã –, pior ain da! Esta -
mos dan do uma mão ex tra or di ná ria à Bol sa de Va lo res,
por que não fa zer mos o mes mo nes sa li nha?

Essa pro pos ta está na Co mis são de Edu ca ção.
Ha ve rá uma au diên cia pú bli ca para ou vir mos os di -
ver sos se to res da so ci e da de, para de ba ter mos essa
ques tão de pos si bi li tar que re cur sos do Fun do de Ga -
ran tia tam bém se jam apli ca dos em al guém que está
es tu dan do, a fim de que não tran que a sua ma trí cu la,
o seu cur so. Tra ta-se de um in ves ti men to se gu ro, o in -
ves ti men to no co nhe ci men to. Não há o pe ri go de que -
bra. Te mos que pre pa rar o nos so jo vem para o fu tu ro.

Essa é a mi nha pro pos ta, o pro je to que tra mi ta
nes ta Casa e que tive a hon ra de apre sen tar. Re ce bi o
apo io de di ver sos se to res do meu Esta do, San ta Ca ta ri-
na, nes sa di re ção. Essa pro pos ta é fun da men tal. Esta -
re mos aju dan do a mi ni mi zar o gran de dra ma de mi lha-
res e mi lha res de es tu dan tes bra si le i ros que que rem se
pre pa rar para a vida e, por não con se gui rem vaga em
uni ver si da des pú bli cas, es tu dam nas fa cul da des par ti-
cu la res. Esta re mos pro por ci o nan do a es ses es tu dan tes
a opor tu ni da de de con clu ir seus es tu dos.

Esse é meu ape lo. Pre ci sa mos nos unir para
bus car mos me lho res en ca mi nha men tos para mi lha-
res e mi lha res de es tu dan tes bra si le i ros.

Era essa a mi nha co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 358, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 281 do Re gi-

men to Inter no, a dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri-
bu i ção de avul sos, para in clu são em Ordem do Dia,
da Men sa gem nº 148/2002.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002 – Se na-
dor Car los Be zer ra.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do
Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os 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, II, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 361, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Com base no art. 172, I, do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, ve nho re que rer se jam in clu í das na
Ordem do Dia as emen das da Câ ma ra dos De pu ta dos
ao PDS nº 1/97, que sus ta os efe i tos da apro va ção do
Pre si den te da Re pú bli ca à Nota Con jur/Min fra nº 24/92,
atra vés da Expo si ção de Mo ti vos nº 19/92, do Mi nis tro
de Esta do da Infra-Estru tu ra, pu bli ca da em 24 de mar ço
de 1992, cujo pra zo na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia se en con tra es go ta do.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002. – Edi-
son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia. Antes,
con tu do, ou vi re mos 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, Se -
na dor Ber nar do Ca bral, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é evi den te, pelo
de cur so de pra zo tão lon go, de dez anos, que a mi nha
ma ni fes ta ção é fa vo rá vel.

Ago ra, para adi an tar, an tes da vo ta ção do re-
que ri men to, já peço ao emi nen te Se na dor Iris Re zen-
de que me dê a hon ra de de sig ná-lo Re la tor des sa
ma té ria.

Se na dor Iris Re zen de, V. Exª está de acor do?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – De acor do.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –

Então, de sig no Re la tor o Se na dor Iris Re zen de para o 
mo men to em que for apro va do o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ten do
em vis ta a ma ni fes ta ção do Sr. Pre si den te da CCJ,
Se na dor Ber nar do Ca bral, o re que ri men to será in clu í-
do em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, na ses são de on tem, foi lido o Re-
que ri men to nº 339, des te ano, de au to ria da Se na do-
ra Emi lia Fer nan des, so li ci tan do, nos ter mos do art.
218 do Re gi men to Inter no e de acor do com as tra di-
ções da Casa, se jam pres ta das ho me na gens pelo fa -
le ci men to do jor na lis ta Arcan jo Antô nio Lo pes do
Nas ci men to, Tim Lo pes.

Ain da so bre a mesa, ou tro re que ri men to que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 362, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos Re gi men ta is, voto de pe -

sar pelo fa le ci men to do jor na lis ta Tim Lo pes, acom-
pa nha do de ve e men te re pú dio ao cri me or ga ni za do,
que bru tal e co var de men te re ti ra de nos so con ví vio
mais um ci da dão de bem.

Que seja en vi a do voto de con do lên cia à fa mí lia
en lu ta da, bem como voto de apo io e so li da ri e da de à
Impren sa Na ci o nal, em par ti cu lar à Rede Glo bo, que
não me diu es for ços no sen ti do de res ga tar com vida o 
jor na lis ta e mo bi li zou a so ci e da de em ma ni fes ta ções
de um bas ta à vi o lên cia.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002. – Mar-
lu ce Pin to – Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re-
que ri men tos têm a mes ma fi na li da de e de pen dem 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.

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.

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

O SR EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o jor na lis mo
bra si le i ro per deu um exem plo de co ra gem, de ou sa-
dia, de au dá cia, na pes soa de Tim Lo pes. Nes ses úl ti-
mos tem pos, ele vi nha pes so al men te ar ris can do a sua
vida para trans mi tir aos te les pec ta do res da Rede Glo bo
o que se es ta va pas san do no Rio de Ja ne i ro, so bre tu do
nas áre as onde tem ocor ri do vi o lên cia em tão alto grau
que apro xi ma o Bra sil das con di ções de uma ver da de i ra
guer ra ci vil. Infe liz men te, Tim Lo pes aca bou sen do as -
sas si na do por um gru po de pes so as que não es ta vam
gos tan do de se rem ex pos tas à ver da de, à re ve la ção
dos cri mes que es ta vam co me ten do.

Mu i tas são as ho me na gens que, hoje, nos seus
ar ti gos, co le gas e ami gos de Tim Lo pes lhe têm fe i to.
Mas, para ho me na geá-lo, Sr. Pre si den te, se ria im por-
tan te ler aqui um de po i men to mu i to in te res san te, que
diz res pe i to às con di ções que têm le va do a tan ta cri mi-
na li da de no Bra sil, es cri to pelo rap per, mo ra dor da Ci -
da de de Deus, MV Bill, num ar ti go pu bli ca do, hoje, em O
Glo bo, in ti tu la do “Qu an to cus ta uma vida?”. Diz MV Bill:
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Co nhe ci o Tim Lo pes numa re u nião do 
PPPo mar, ele sem pre me pa re ceu um cara
cor re to, e pa re ce que isso se con fir ma a
cada en tre vis ta de seus ami gos. Em pri me i-
ro lu gar, é re pro vá vel toda e qual quer for ma
de vi o lên cia, e essa tam bém eu re pro vo to-
tal men te. Nin guém con cor da com o trá fi co
de dro gas, mu i to me nos os fa ve la dos que
tam bém es tão e são sub me ti dos a uma sé -
rie de bar bá ri es to dos os dias. Mas só exis te
uma ma ne i ra de aca bar ou di mi nu ir o pro-
ble ma: é pa ran do de fa zer de con ta.

Um caso como esse só cho cou a po-
pu la ção do as fal to, pois es ses fa tos são par -
te do co ti di a no das fa ve las bra si le i ras. Antes 
de de cla rar guer ra aos “tra fi can tes” de no-
mes es tra nhos como Chu lé, Lou co, Bo li nho,
Ne nem, Ne gão etc., é pre ci so con ce i tu ar o
que sig ni fi ca ser um tra fi can te.

Cla ro que não es tou di zen do que as
pes so as que ma ta ram o Tim são ino cen tes
ou que de vem ser per do a das. Mas as pes-
so as que a so ci e da de en ten de como tra fi-
can tes vi vem aqui com os pés des cal ços e
suas fa mí li as fa zem va qui nha para en ter-
rá-los quan do mor rem. Re pa rem nas rou pas
e nos den tes de to dos os pre sos e dos de ti-
dos como tra fi can tes nas fa ve las. São dig-
nos de dó. Mas a po lí cia vai lá e dá uma sa -
tis fa ção à im pren sa, e à so ci e da de. A mes -
ma so ci e da de que cri ou esse vul cão cha-
ma do fa ve la.

É pre ci so pa rar de fa zer de con ta que
os tra fi can tes só es tão no mor ro, pois no
mor ro só so bra a vi o lên cia e a dor de tan tas
mães que as sis tem a seus fi lhos mor re rem
e ma ta rem to dos os dias numa re po si ção de 
cor pos hu ma nos e de su ma nos.

Eu não te nho per fil para es cre ver ar ti-
go em um jor nal, mas tam bém não que ro
con ti nu ar a ler ar ti gos de in te lec tu a is ar ris-
can do seus pal pi tes e afir man do, por exem -
plo, que os jo vens das co mu ni da des re ce-
bem pe que nas for tu nas por mês, quan do
quem vive o dia a dia des sas fa ve las sabe
que a mi sé ria aqui é tão gran de que não é
pre ci so pa gar mu i ta co i sa para se te rem vo -
lun tá ri os com san gue nos olhos.

To dos nós sa be mos que o qua dro não
vai mu dar se o “ar re go” con ti nu ar.

Sa be mos que o trá fi co não vai re cu ar
se não cri ar mos al ter na ti vas para es ses mi -

lhões de me ni nos que for mam a gran de
mão-de-obra do trá fi co. Não adi an ta pren der
500 ou mil. No ou tro dia terá ou tro em seu
lu gar. O pa pel da po lí cia não pode se li mi tar
a aca bar com os ba i les funk, pois o que a
po lí cia vai co lo car no lu gar?

Pren der os as sas si nos de Tim pode
até ali vi ar a dor de quem cla ma por jus ti ça,
mas e a dor de mi lhões que tem seus pa-
ren tes mor tos nes sa guer ra sem fim e que
não é no tí cia? Te mos que ir além. Pre ci sa-
mos pa rar com as de ma go gi as e po li ti quis-
mos, ves tir a ca mi sa do Bra sil, sem ser copa 
do mun do, an tes que seja tar de de ma is. Os
par ti dos ago ra vão di zer que a cul pa é da
Be ne di ta, mas sa be mos que não é. Sa be-
mos que o trá fi co é um pro ble ma an ti go. To-
dos vão que rer apa re cer às cus tas da des-
gra ça do Tim. Te mos que cri ar al ter na ti vas
sem pa lan ques, sem fa zer da mor te alhe ia
um show. 

Não de ve mos es que cer que a mes ma
bur gue sia que man da pren der os tra fi can tes
pre tos dos mor ros é a mes ma que sem pre
foi a base da eco no mia das dro gas.

É hora de pa rar de co lo car ta pe te ver -
me lho para os Ro nalds Biggs para ven der
mais jor na is e re vis tas.

O fato é que vi ve mos num país si ti a do
pela omis são de cada um de nós, que só
acre di ta mos que a cha pa é re al men te quen -
te e só sa be mos de no mes como “mi cro on-
das” quan do o san gue bate em nos sa por ta.

Tim par tiu e de i xou uma mis são para o 
Bra sil. Ou di vi di mos toda a ri que za que ge -
ra mos ou se re mos obri ga dos a di vi dir toda a 
con se qüên cia da mi sé ria que é ge ra da.

Fé em Deus. (sic)
Sr. Pre si den te, acre di to que es sas pa la vras de

MV Bill cons ti tu em uma ho me na gem de quem, mo-
ran do na Ci da de de Deus, pode trans mi tir mu i to do
sen ti men to da po pu la ção do Rio de Ja ne i ro e de todo
o País, que quer, re al men te, que se faça jus ti ça no
Bra sil, como um dos me i os im pres cin dí ve is para aca -
bar com tan ta cri mi na li da de.

O nos so pe sar e a nos sa ho me na gem a esse
va lo ro so Tim Lo pes, ex tra or di ná rio jor na lis ta.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no e, em
se gui da, ao no bre Se na dor Ro meu Tuma.

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, a tru cu lên cia
do trá fi co de dro gas atin giu, des ta fe i ta, uma das pes -
so as mais que ri das da im pren sa bra si le i ra e, em par -
ti cu lar, da im pren sa ca ri o ca: Tim Lo pes. Obvi a men te,
a re per cus são foi enor me em toda a mí dia, e o nos so
sen ti men to de pe sar por essa per da deve ser re gis tra-
do e re co nhe ci do pelo Se na do, ra zão pela qual va-
mos vo tar fa vo ra vel men te a esse re que ri men to, apre -
sen ta do tão opor tu na men te.

Entre os inú me ros ar ti gos que apa re ce ram na
im pren sa do Bra sil, um me im pres si o nou por seu tí tu-
lo. Foi um ar ti go de Sil vi a no San ti a go, uma das ex-
pres sões da nos sa li te ra tu ra, da nos sa in te lec tu a li da-
de, que dis se: “Per de mos um cor res pon den te de
guer ra”.

Re al men te, o que Tim Lo pes es ta va fa zen do era 
atri bu i ção de um cor res pon den te: re la ta va epi só di os
de uma guer ra que, em bo ra mu i to lo ca li za da nos
gran des cen tros, acon te ce pelo Bra sil afo ra. Tra ta-se
de uma guer ra que, no fun do, apro ve i ta-se do trá fi co,
mas é in for mal; é a guer ra dos ex clu í dos con tra um
pro ces so que os su fo ca, que os opri me de ma ne i ra in -
su por tá vel.

A so ci e da de pre ci sa ga nhar essa guer ra, mas,
para isso, tem que, de um lado, re for çar os com ba ten-
tes do bem. Acon te ce que isso sig ni fi ca au men tar o
gas to, du pli car, pelo me nos, o efe ti vo po li ci al. Há um
can di da to ao Go ver no do Esta do que fa lou nis so, e to -
dos en ca ra ram a pro pos ta como de ma gó gi ca, por que
sa bem que quem do brar o efe ti vo po li ci al ou tri pli cá-lo
– como se ria ne ces sá rio – aca ba rá na ca de ia por for -
ça da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Então, es ta mos
im pren sa dos pela fal ta de re cur sos e pela im pos si bi li-
da de de au men tar os efe ti vos nes sa luta, que é con tra
a so ci e da de como um todo. 

A Go ver na do ra do Esta do, Be ne di ta da Sil va,
fez o que de ve ria: mu i to cor re ta men te, con vo cou as
for ças fe de ra is – a Po lí cia Fe de ral e as For ças Arma -
das –, bem como a po lí cia mu ni ci pal, a Gu ar da Mu ni-
ci pal. S. Exª está pro cu ran do uni fi car as for ças, uma
vez que o Esta do, so zi nho, não pode du pli car ou tri pli-
car o efe ti vo po li ci al.

A ou tra for ma de agir nes sa guer ra e de fa zer a
so ci e da de vi to ri o sa se ria di mi nu ir os com ba ten tes do

cri me, os com ba ten tes do trá fi co e da vi o lên cia. No
en tan to, isso re quer a mu dan ça do mo de lo eco nô mi-
co. Com esse mo de lo, que au men ta, a cada mês, a
cada se ma na, o lote de ex clu í dos da so ci e da de e da
eco no mia bra si le i ra, é cla ro que a re a li men ta ção do
cri me se fará de for ma mais vi o len ta.

O Bra sil pre ci sa der ro tar esse mer ca do fi nan ce i-
ro. O Bra sil pre ci sa der ro tar o Sr. Ge or ge So ros. O
Bra sil pre ci sa der ro tar esse mo de lo que está pro vo-
can do essa rup tu ra na so ci e da de bra si le i ra e o cres ci-
men to ver ti gi no so da cri mi na li da de.

Fica, aqui, o nos so pe sar pela mor te trá gi ca,
pela tru cu lên cia que atin giu Tim Lo pes, mas tam bém
a nos sa ad ver tên cia de que é pre ci so tudo fa zer para
que a so ci e da de bra si le i ra ven ça essa guer ra que já
está ins ta la da: 40 mil mor tos por ano. A ONU con si de-
ra mais de 15 mil mor tos por ano si tu a ção de guer ra, e 
já es ta mos em 40 mil. 

É pre ci so acor dar, de uma vez por to das!
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa

to ma rá a de li be ra ção de sus pen der, por ora, a ma ni-
fes ta ção dos Srs. Se na do res, por que são mu i tos os
ora do res ins cri tos.

Pas sa re mos à Ordem do Dia e, logo após, re tor-
na re mos a pa la vra para as ho me na gens que es tão
sen do pres ta das ao emi nen te jor na lis ta fa le ci do, Tim
Lo pes.

Ain da há ex pe di en te a ser lido.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 363, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 256, I, do Re gi-

men to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da do Pro je-
to de Lei do Se na do nº 128, de 2001, de mi nha au to-
ria, que dis põe so bre a anis tia de par te das dí vi das de 
pe que nos pro du to res ru ra is, pes ca do res e de suas
co o pe ra ti vas e co lô ni as jun to ao BNB – Ban co do Nor -
des te do Bra sil S.A. e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002. – Wel-
ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, le tra b,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que in clu iu na Ordem do 
Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria do dia 19 pró xi-
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mo a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu ção nº 29, de
2000, que in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra do Po -
der Ju di ciá rio, para a pri me i ra ses são de dis cus são
em pri me i ro tur no.

Dada a im por tân cia da ma té ria, a Pre si dên cia
in for ma às Srªs e aos Srs. Se na do res que des de já
po de rão en tre gar suas emen das na Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa, subs cri tas por um ter ço da com po si ção da
Casa.

A Pre si dên cia apro ve i ta o en se jo para in for mar
aos Srs. Se na do res que ama nhã te re mos, na Ordem
do Dia, ma té ri as im por tan tís si mas e, por tan to, pe di-
mos a pre sen ça de to dos na Casa.

Tam bém lem bro ao Ple ná rio a re a li za ção de
ses são es pe ci al ama nhã, às 12 ho ras, des ti na da a
dar iní 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, nos ter mos
dos re que ri men tos nºs 300 e 336, de 2002, dos Se na-
do res José Sar ney, Wal deck Orne las e ou tros.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, se V. Exª não se sen tir im -
por tu na do, gos ta ria de pe dir-lhe que des se pre fe rên-
cia à apre ci a ção do Item 4 da pa u ta, um de cre to le gis-
la ti vo re la ti vo a ra di o di fu são que, pa re ce-me, não sus -
ci ta rá con tra ri e da des ou dis cus são mais de mo ra da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ilus tre
Se na dor Ber nar do Ca bral, o item 1 da Ordem do Dia
está em re gi me de ur gên cia. Po de re mos aca tar a su -
ges tão de V. Exª após a apre ci a ção des se pro je to.

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

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 116, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
 Re gi men to Inter no, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 319, de 2002)

Vo ta ção, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 470 e 531, de 2002, 
Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

– da Co mis são de Assun tos So ci a is: fa-
vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se na do res
Ge ral do Cân di do e Tião Vi a na, e ven ci do, em
se pa ra do, da Se na do ra Ma ri na Sil va; e

–– de Ple ná rio (so bre as Emen das nºs
1 a 3, de Ple ná rio): con trá rio.

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 6, 
quan to teve sua dis cus são en cer ra da.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 364, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in ci so II, do

Re gi men to Inter no, des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do, da Emen da nº 2-PLEN, ofe re ci da ao
PLC/116/2001.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002. – Tião
Vi a na.

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

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

Apro va do.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 365, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in ci so II, do

Re gi men to Inter no, des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do, da Emen da nº3-PLEN, ofe re ci da ao
PLC/116/2001.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002. – Tião
Vi a na.

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

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

Apro va do.
Os dis po si ti vos des ta ca dos se rão vo ta dos opor-

tu na men te.
Em vo ta ção o pro je to sem pre ju í zo das emen-

das.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar, tem V. Exª a pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, re ce bi te le fo ne ma da Se na do ra Ma ri na Sil va,
que se en con tra va hos pi ta li za da, aco me ti da de for te
si nu si te e em es ta do gri pal que a im pos si bi li ta de vir
ao ple ná rio, como gos ta ria de fa zer, para con ti nu ar a
sua luta con tra a apro va ção da pro pos ta que visa le -
ga li zar a uti li za ção de ins tru men tos de tor tu ra nos ani -
ma is por oca sião de ro de i os e fes ti vi da des em que,
prin ci pal men te no caso em tela, o ca va lo é sub me ti do
a uma sé rie de in jú ri as, de ofen sas e de cas ti gos para
que o seu de sem pe nho sa tis fa ça uma pla téia ávi da
de dor e de san gue.

Os ar gu men tos le van ta dos pela Se na do ra Ma ri-
na Sil va são nu me ro sos e, do meu pon to de vis ta, in -
con tes tá ve is. Re al men te: é de se es tra nhar que, ain -
da hoje, de po is de tan tos anos de luta para ven cer a
bar bá rie, ven cer o es ta do pré-hu ma no do qual emer -
ge o ser hu ma no, ain da pos sa mos le ga li zar um re la ci-
o na men to com os ani ma is e com a na tu re za que visa
des tru ir, pro vo car dor e so fri men to e, ob vi a men te, tra -
zer lu cros para aque les que ex plo ram es ses im pul sos
agres si vos e des tru ti vos que ain da têm sede no ser
hu ma no.

Os cor co ve i os dos ani ma is exi bi dos em ro de i os
re sul tam da dor e do tor men to de que pa de cem, não
so men te pe las es po ras que lhes cas ti gam o pes co ço
e o ba i xo-ven tre, mas tam bém pelo se dém, ar te fa to
amar ra do e re te sa do ao re dor do cor po do ani mal, na
re gião da vi ri lha, tra ci o na do ao má xi mo no mo men to
em que o ani mal é sol to na are na.

É a uti li za ção des se dis po si ti vo que o pro je to
visa le ga li zar. É o que con clu em de zo i to la u dos ofi ci a-
is so li ci ta dos pelo Mi nis té rio Pú bli co e pelo Po der Ju -
di ciá rio, den tre os qua is se des ta cam os pro fe ri dos
pelo Iba ma, pelo Insti tu to de Cri mi na lís ti ca do Rio de
Ja ne i ro e pela Fa cul da de de Me di ci na Ve te ri ná ria e
Zo o téc ni ca da USP.

A Se na do ra Ma ri na Sil va, se cun da da por mim,
pre ten de tra zer à cons ciên cia dos se nho res se na do-
res o que sig ni fi ca a le gi ti ma ção do uso des ses dis po-
si ti vos e os ar gu men tos in sus ten tá ve is em que essa
ani ma les ca pro po si ção pro cu ra en con trar base. 

Ocor re que os ani ma is exi bem, na are na re a ções
tí pi cas das si tu a ções de pe ri go (in se gu ran ça, medo, pâ -
ni co), a já des cri ta pela li te ra tu ra Sín dro me de Ca non,
le van do-os a apre sen ta rem uma acen tu a da di la ta ção
pu pi lar, vi sí vel em fo tos ti ra das em ro de i os.

Con tra-ar gu men tam aque les que pre ten dem le -
ga li zar a uti li za ção da es po ra e do se dém nos ro de i os
que essa tor tu ra du ra ria ape nas oito se gun dos. Nes -
se mo men to, eles re co nhe cem que se tra ta da im po-
si ção de um ins tru men to de tor tu ra e afir mam que é
por pou co tem po, em bo ra a Se na do ra Ma ri na Sil va
nos de mons tre que esse sa cri fí cio pode du rar até 40
se gun dos.

No meu pon to de vis ta, o que im por ta não é a
du ra ção do sa cri fí cio, da dor im pos ta ao ani mal, a fim
de que ele apre sen te um de sem pe nho vi ru len to e
emo ci o nan te. O que im por ta é que re al men te essa
prá ti ca não seja le ga li za da, não re ce ba o am pa ro de
um dis po si ti vo le gal, prin ci pal men te ten do em vis ta
que, além do se dém, tam bém a es po ra é uti li za da
para que o ani mal pro ce da de for ma a emo ci o nar a
pla téia por oca sião dos ro de i os.

Con clu in do, não há ne nhu ma pro va ou se quer
in dí cio de que os ani ma is de ro de io, ao se rem sub me-
ti dos à se me lhan tes con di ções da que les que so frem
con ten ções por meio de cor das nos flan cos, não sin -
tam dor. E o ar gu men to de que se pode co lo car um
dis po si ti vo, um acol cho a do para di mi nu ir o efe i to do
se dém é uma con tra pro va que de mons tra que re al-
men te o ani mal so fre vi o len ta men te os efe i tos da apli -
ca ção des se ins tru men to de tor tu ra.

Se cun dan do, en tão, a bri lhan te ex po si ção fe i ta
pela Se na do ra Ma ri na sil va e sem tem po su fi ci en te
para fazê-lo até o fim, de se jo ape nas, além de pa ra-
be ni zá-la, con ci tar os co le gas a pen sa rem, a re fle ti-
rem so bre as con se qüên ci as des se ato que en ver go-
nha a hu ma ni da de. No meu pon to de vis ta, é um ato
de sel va ge ria, é uma prá ti ca que, de for ma al gu ma,
não qua li fi ca o ser hu ma no.

Por tan to, que ro en ca mi nhar a vo ta ção con trá ria
a este pro je to de uti li za ção de ins tru men tos de tor tu ra
so bre os ani ma is por oca sião do ro de io.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. 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, esse pro je to apa ren ta
ser sim ples e ob je ti vo, por que ten ta re gu la men tar
uma ati vi da de que é cha ma da de es por ti va no Bra sil.
Mas, na ver da de, ele nos faz re fle tir so bre o nos so
con ví vio com os ani ma is, ou seja, esse pro je to vai
mu i to mais além do que as se gu rar uma ati vi da de cha -
ma da es por ti va.

Pen so que de ve mos ter res pon sa bi li da de éti ca
na con vi vên cia com os ani ma is. Se es ta mos am pa ra-
dos pelo fato de que se tra ta de uma ati vi da de es por ti-
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va que gera tan to em pre go, que traz tan ta di ver são
para este País, nada me lhor do que o man to, a pro te-
ção da ati vi da de éti ca pro fis si o nal en vol vi da nes te
tipo de ma té ria. Para tan to, pro cu rei apre sen tei uma
emen da que pode ser con si de ra da emen da de re da-
ção, e não en ten do a ra zão de não es tar sen do ace i ta.
A emen da dis põe que a ati vi da de de ro de io es ta be le-
ci da – in clu si ve, vo tei fa vo ra vel men te ao pro je to e à
emen da – de ve rá ser sub me ti da à fis ca li za ção re gu lar
por par te do Con se lho Re gi o nal de Me di ci na Ve te ri-
ná ria – no caso da mi nha ati vi da de pro fis si o nal, que é
a de Mé di co, se ria o Con se lho Re gi o nal de Me di ci na.

La men ta vel men te, no en tan to, a emen da de re -
da ção não está sen do aca ta da sob o ar gu men to de
que já se in clui no re fe ri do pro je to a obri ga ção de que
um ve te ri ná rio da em pre sa as se gu re a in te gri da de e
evi te al gu ma in jú ria aos ani ma is.

Ora, Sr. Pre si den te, não é um ve te ri ná rio su bor-
di na do ou em pre ga do de de ter mi na do ro de io que irá
ter a isen ção ne ces sá ria para fis ca li zar essa ati vi da-
de. O fato de mi nha emen da ser aca ta da não di mi nu i-
rá em ab so lu ta men te nada a ne ces sá ria fis ca li za ção
e ob ser vân cia do cum pri men to des sa ati vi da de. Te-
nho, por tan to, mu i ta di fi cul da de em en ten der a não
ace i ta ção des sa emen da como emen da de re da ção,
ten do em vis ta que se tra ta de co i sas in te i ra men te
dis tin tas: uma co i sa é um mé di co es tar den tro de um
hos pi tal e ser de sig na do para ob ser var o seu nú cleo
de ati vi da de; ou tra co i sa é essa ob ser va ção ser fe i ta
por um Con se lho Re gi o nal de Me di ci na Hu ma na que
re gu lar men te im põe uma vi si ta e uma fis ca li za ção às
uni da des de ser vi ço.

Argu men tam que já está im plí ci to o fato de que
o mé di co ve te ri ná rio é fis ca li za do pelo Con se lho Re -
gi o nal de Me di ci na Ve te ri ná ria e que a ele já cabe a
res pon sa bi li da de de fis ca li zar o ani mal. Isso não é ab -
so lu ta men te a mes ma co i sa que dis põe a emen da de
mi nha au to ria. Qu e rem agir de má-fé na in ter pre ta ção
de ma té ria que é cla ra para quem atua nes se tipo de
ati vi da de pro fis si o nal. A si tu a ção é, pois, in te i ra men te
di ver gen te. Um Con se lho Re gi o nal de Me di ci na Ve te-
ri ná ria tem a res pon sa bi li da de da apli ca ção éti ca, da
fis ca li za ção efe ti va da ati vi da de pro fis si o nal que está
sen do exer ci da.

E como essa emen da está sen do re je i ta da, te -
nho a ten dên cia de mu dar o meu voto, vo tan do con tra
o pro je to e a fa vor das emen das, di fe ren te men te do
que es ta va fa zen do – a fa vor do pro je to e a fa vor das
emen das –, por que co me ça a se co lo car em sus pe i ta
a ne ces sá ria e isen ta in ves ti ga ção da pro te ção e da
éti ca que deve exis tir na re la ção do ser hu ma no com
os ani ma is.

Esse pro je to é sim ples no seu ob je ti vo, mas mu i-
to mais pro fun do por que faz com que haja uma re fle-
xão so bre os maus-tra tos. Se a con si de rar mos como
um sim ples e ob je ti vo re gu la dor de pro fis são, da qui a
pou co te re mos ve te ri ná ri os de sig na dos pelo gru po
em pre sa ri al cu i dan do dos rin gues de pit bull, dos rin -
gues de bri ga de galo com as es po ras de aço, que
per fu ram todo o ani mal. Isso é la men tá vel! Enten do
que de ve ría mos, no mí ni mo, tra tar com mais aten ção
a ne ces si da de de uma in ves ti ga ção e de uma pro te-
ção éti ca em fa vor dos ani ma is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí-
nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, con cor do com aque les que têm fa la do ve -
e men te men te em de fe sa dos ani ma is. Todo ci da dão
bra si le i ro pro te ge e ten de a pro te ger tan to quan to
pos sí vel os ani ma is, so bre tu do aque les que re pre-
sen tam o ga nha-pão para de ter mi na das pro fis sões.

Esse pro je to, por tan to, vem em boa hora, pois
visa re gu la men tar uma pro fis são que há mu i to já é
exer ci da. Além dis so, tra ta-se de um es por te que ten -
de a ser cada vez mais di fun di do no Bra sil Assim, de -
vem ser to ma dos to dos os cu i da dos pos sí ve is com
re la ção à in te gri da de dos ani ma is e tam bém da que-
les que pra ti cam o es por te.

Por tan to, Sr. Pre si den te, pode ser que o pro je to
te nha al gu ma de fi ciên cia pela di fi cul da de que há em
se ela bo rar uma lei nes ses mol des, com este tipo de
pro te ção aos ani ma is, per mi tin do-se, ao mes mo tem -
po, um es por te em que tem de ha ver uma cer ta agres -
são ou in jú ria, ain da que mí ni ma, ao ani mal. Sa be-
mos que é o se dém, que aper ta a anca do ani mal e
faz com que ele pule. Mas isso não quer di zer que ma -
chu ca o ani mal. A es po ra tam bém faz com o que o
ani mal se agi te mais. Po rém, sa be mos que o es pe tá-
cu lo tan to é mais bo ni to quan to mais se de mons tra a
pe rí cia do mon ta dor, as sim como a agi li da de, o cor co-
ve io, os pu los dos ani ma is.

Este pro je to de lei pre co ni za pro te ger os atle tas
e, so bre tu do, os ani ma is, na me di da do pos sí vel, mas
não po de mos ra di ca li zar de ma is, pois, do con trá rio,
será me lhor aca bar com a mo da li da de do ro de io.

Por tan to, en ca mi nho fa vo ra vel men te a este pro je-
to. Even tu a is mo di fi ca ções po de rão ser acres cen ta das
de po is da apli ca ção des ta lei, se hou ver ne ces si da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Ma gui to Vi le la.
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. 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, en ca mi nho fa vo ra-
vel men te ao pro je to.

Fre qüen to os ro de i os, co nhe ço a luta dos peões
e vejo tam bém o pro ble ma dos ani ma is. Entre tan to,
Sr. Pre si den te, quem cor re ris co em ro de io não é o
ani mal, é o peão. O ani mal tem de es tar mu i to bem fi -
si ca men te, mu i to bem tra ta do, para pu lar. O ani mal
ape nas pula; quem cor re ris co é o peão. Por tan to, re -
gu la men tar essa pro fis são pro te ge rá quem re al men te
pre ci sa de pro te ção.

É ló gi co que sou a fa vor dos ani ma is, sem dú vi-
da ne nhu ma, mas pos so di zer que os ani ma is de ro -
de io são os mais bem tra ta dos do Bra sil; re ce bem boa 
ali men ta ção, re mé di os, pois um ani mal do en te e in-
dis pos to não pula e não dá es pe tá cu lo. Assim, a tor ci-
da não gos ta.

De for ma que, como ro ce i ro que sou, voto fa vo-
ra vel men te à re gu la men ta ção da pro fis são e, con se-
qüen te men te, à pro te ção dos nos sos peões.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – 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, o pro je to ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos que cria a pro fis são dos
peões bo i a de i ros já foi apro va do. Ago ra, dis cu te-se a
re gu la men ta ção des sa pro fis são vi san do as pro te-
ções aqui apon ta das pelo Se na dor Ma gui to Vi le la.

Em de cor rên cia da re gu la men ta ção da pro fis-
são, é im pe ra ti vo que se faça a re gu la men ta ção dos
ro de i os. Essa foi uma ma té ria pro fun da men te dis cu ti-
da, não ape nas sob o as pec to hu ma no, mo ral e de
res pe i to ao ani mal, como com te ses ci en tí fi cas so bre
o pro ces so do uso do ani mal no ro de io.

No art. 4º, te mos que “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 do ar re a men to, 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 pe las en ti da des re pre sen ta ti vas do ro -
de io, se guin do as re gras in ter na ci o nal men te ace i tas”.
E des cre ve cada uma das ca rac te rís ti cas de con fec-
ção des ses ape tre chos para que não in ju ri em nem
mal tra tem os ani ma is.

Te nho as sis ti do a vá ri os ro de i os, Sr. Pre si den te.
No Esta do de V. Exª, o ro de io é um es pe tá cu lo es por-
ti vo que atrai cen te nas de mi lha res de as sis ten tes. Os 
ani ma is são ca ros, e nin guém quer fe rir ou des tru ir a
sua ca pa ci da de fí si ca. Caso con trá rio, ha ve rá, como

dis se o Se na dor Ma gui to Vi le la, uma de fi ciên cia na
sua apre sen ta ção.

A en ti da de que pro mo ver o ro de io é obri ga da a
avi sar, com 30 dias de an te ci pa ção, as au to ri da des
com pe ten tes. Não dis cu to o as pec to dos Con se lhos,
le van ta do pelo Se na dor Tião Vi a na, que tem uma am -
pli tu de ma i or nos seus co nhe ci men tos. Mas sei que
há uma res pon sa bi li da de do mé di co ve te ri ná rio pe-
ran te o Con se lho, caso se des cu bra al gum com pro-
me ti men to dele com algo con trá rio à lei ou haja qual -
quer de nún cia nes se sen ti do. Ele po de rá res pon der a
pro ces so, po den do até ter cas sa do seu di re i to de
exer cí cio da pro fis são de mé di co ve te ri ná rio, como
ocor re com ou tros pro fis si o na is.

Sr. Pre si den te, na Co mis são de Assun tos So ci a-
is, as sim como na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, o as sun to foi pro fun da men te dis cu ti do.
Tra ta-se de um pro je to do De pu ta do Jair Me ne guel li,
do PT, que tem lu ta do in ten sa men te para vê-lo apro -
va do. A ori gem des te pro je to, bem in ten ci o na do,
como dis se o Se na dor Tião Vi a na, nem é do Go ver no,
mas do PT, e não pode ha ver dis tor ções. Te mos que
re gu la men tá-lo para que, re al men te, a pro fis são de
peão bo i a de i ro e a re a li za ção dos ro de i os se jam fis -
ca li za das pe los ór gãos com pe ten tes.

Hoje, o ro de io pode ser im pro vi sa do, pode ser
re a li za do em qual quer can to, e não há a obri ga ção de
fis ca li zá-lo. E o peão bo i a de i ro não tem ne nhu ma se -
gu ran ça, a não ser que se apli quem as no vas leis e as 
re gu la men ta ções, a fim de que ele te nha se gu ro e as -
sis tên cia mé di ca. Da mes ma for ma, há a obri ga to ri e-
da de de va ci na ção para o ani mal e de tudo aqui lo que
pos sa me lho rar as suas con di ções fí si cas e de ati vi-
da de.

Por tan to, so mos fa vo rá ve is a este pro je to, que
foi apro va do nas duas Co mis sões.

O SR. MAURO MIRANDA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ca mi nho fa vo ra-
vel men te à re gu la men ta ção de uma ati vi da de, hoje,
mu i to im por tan te para o Bra sil, es pe ci al men te para
nós, de Esta dos me di ter râ ne os, do in te ri or do Bra sil.
Acho que é fun da men tal essa re gu la men ta ção por -
que dá pro te ção aos peões e ao es pe tá cu lo.

O nos so la zer, Sr. Pre si den te  e V. Exª co nhe ce
bem –, é mu i to pe que no, e o ro de io cons ti tui hoje uma 
das prin ci pa is atra ções que te mos, nos nos sos en-
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con tros, nas agro pe cuá ri as e nas fes tas ca rac te rís ti-
cas de vá ri as re giões.

Por isso, Sr. Pre si den te, que ro ape nas di zer da
sa tis fa ção de vo tar um pro je to bem ela bo ra do que
vem re gu la men tar uma pro fis são im por tan te, para o
nos so la zer, de pres ta ção de ser vi ço e de aber tu ra de
ou tras es fe ras de tra ba lho para as pes so as do cam po.

Não é pre ci so pre o cu par-se com a ques tão da
do en ça do ani mal ou com a fis ca li za ção. Para des lo-
car o ani mal de uma ci da de para ou tra, é obri ga tó rio
apre sen tar to dos os cer ti fi ca dos de va ci na ção, de
qua li da de de vida e de sa ni da de ani mal. Além dis so, o 
pró prio em pre sá rio da área de ro de io tem in te res se
em que os ani ma is uti li za dos per ma ne çam em boas
con di ções, a fim de que pos sam apre sen tar um gran -
de es pe tá cu lo.

Sr. Pre si den te, es sas são as mi nhas pa la vras.
Re co men do aos com pa nhe i ros que acom pa nhem
esta for ma de la zer que ale gra a ma i o ria do povo do
País: o ro de io, tão de se ja do e que ri do por toda a po -
pu la ção bra si le i ra.

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

a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha e, pos te ri-
or men te, ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.

Nota-se, pela im por tân cia do tema e pela par ti-
ci pa ção ex pres si va de inú me ros emi nen tes Srs. Se -
na do res, que o Bra sil ain da man tém, no seu co ra ção,
a sua es tru tu ra in ti ma men te li ga da ao se tor pri má rio.
Ape sar de já ter avan ça do em ou tros seg men tos da
eco no mia, per ce be mos que o se tor pri má rio ain da
cala fun do no co ra ção dos bra si le i ros e ma ni fes ta-se
nes ta Casa na dis cus são do pro je to que faz re fe rên-
cia à re la ção do ho mem com o ani mal.

Não se tra ta de re gu la men tar uma pro fis são, Sr.
Pre si den te. A pro po si tu ra em dis cus são re la ci o na-se
à pro mo ção da 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 i os e dá ou tras pro -
vi dên ci as. Pen so que essa me di da é um avan ço, sen -
do ex tre ma men te im por tan te para que pos sa mos efe -
ti va men te acom pa nhar a re la ção en tre o ho mem e o
ani mal – que data da his tó ria do ho mem.

Con cor do com as pon de ra ções do Re la tor e
ma ni fes to mi nha apro va ção à sua de ci são – vo ta rei
de acor do com o re la tó rio –, que diz res pe i to ao cons -
tran gi men to apli ca do ao ani mal. Não se ria cons tran-
ge dor co lo car-lhe sela, bri dão e ré de as, bem como
ba ter nele com o chi co te e fa zer com que ele tra ci o ne

car ro ças? Há quan to tem po ve mos ani ma is pu xan do
equi pa men tos de car ga ou im ple men tos agrí co las?
Essa se ria tam bém uma for ma de cons tran gi men to.

Mas o que se nota, por ou tro lado, é um cu i da do
es pe ci al com os ani ma is a fim de que eles pos sam
usar sua for ça para au xi li ar o ho mem na exe cu ção de
suas ati vi da des. O ro de io não se ria di fe ren te. Como
ou tros emi nen tes Se na do res men ci o na ram, o ani mal
le va do para o ro de io apre sen ta in clu si ve uma con di-
ção fí si ca ex cep ci o nal, re sul ta do de um tra ta men to
tam bém ex tra or di ná rio.

Por tan to, en ten do que as con si de ra ções de fen-
di das pelo no bre Re la tor são per ti nen tes, ra zão pela
qual con cor do com elas, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, para en ca mi-
nhar.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o emi nen te Se na-
dor Ro meu Tuma pe diu-me para dar um pa la vra so -
bre a ma té ria, tra zen do da dos ab so lu ta men te cor re-
tos. E nem pre ci so fa lar so bre o pro ble ma da 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 i os.

Os da dos que com põem a es tru tu ra do pro je to,
cujo re la tó rio do Se na dor Mo re i ra Men des é ir re to cá-
vel, tra zem um as pec to que é pre ci so fi car re gis tra do
na Casa. Por exem plo, a cada dia que pas sa – e aí
está a jus ti fi ca ti va do pro je to -, esse es pe tá cu lo cres -
ce em im por tân cia eco nô mi ca. A ge ra ção de em pre-
gos e ren da, prin ci pal men te no in te ri or do País,
deve-se ao fe nô me no ro de io, pelo qual se re co lhe
mais do que com o car na val no Rio de Ja ne i ro. Ve jam
o dado de que dis po nho: em Bar re tos, que é uma ci -
da de de cem mil ha bi tan tes, lo ca li za da no nor te de
São Pa u lo, as fes tas em tor no do ro de io mo vi men tam
mais di nhe i ro do que o car na val do Rio de Ja ne i ro.

Con tu do, o que é in te res san te, Sr. Pre si den te, é
que, na ci da de de Dal las, no Esta do do Te xas, faz-se
em Nash vil le o que se cha mam atra ções no es ti lo
country du ran te o ano in te i ro. Qu an do a his tó ria sai
dos Esta dos Uni dos para o Bra sil, a crí ti ca co me ça a
ser áci da, como se o pes so al do ro de io aqui não ti ves-
se, por exem plo, em Bar re tos, a se gun da fes ta de
peão do mun do! Esse peão bo i a de i ro, nos Esta dos
Uni dos, tem o nome de bull ri ders – bull sig ni fi ca tou -
ro. É pre ci so que pos sa mos fa zer o que está sen do fe -
i to: ve ri fi car a si tu a ção do pro du to agro pe cuá rio, re gu-
la men tar o lado sa ni tá rio.E é isso o que faz o pro je to.
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Por tan to, es ses prê mi os, que só são in fe ri o res à
ci da de de Dal las, me re cem tam bém esse en fo que
eco nô mi co.

Tra go isso à dis cus são, Sr. Pre si den te, por que vi 
no Se na dor Ro meu Tuma a pre o cu pa ção com even -
tu al dis tor ção so bre o fato. Sei que o Re la tor, Se na dor
Mo re i ra Men des, ain da vai abor dar a ma té ria, mas,
des de logo, isto pre ci sa va fi car de fi ni do: os da dos in -
di cam que essa fes ta re co lhe, gas ta e pro pi cia mais
ren ta bi li da de do que o car na val do Rio de Ja ne i ro,
para onde vão tu ris tas do mun do in te i ro. Então, até
mes mo o car na val do Rio de Ja ne i ro não se com pa ra
ao ro de io, so bre tu do de Bar re tos.

Vou acom pa nhar o pa re cer do Re la tor, Sr. Pre si-
den te, em ho me na gem ao meu ami go Se na dor Ro-
meu Tuma, pela apro va ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor Iris Re zen de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. 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, pedi a pa la vra para
pres tar mi nha ho me na gem como Se na dor de um
Esta do cuja eco no mia se as sen ta so bre tu do na agro -
pe cuá ria. Con se qüen te men te, pos sui um nú me ro de
pe cu a ris tas, de peões, de aman tes da pe cuá ria pro -
por ci o nal men te mu i to ma i or do que o de qua se to dos
os Esta dos bra si le i ros, ex ce to o Esta do de V. Exª,
Mato Gros so do Sul.

Apre ci an do o pre sen te pro je to, che guei à con-
clu são de que é um pro je to bom. É cla ro que sem pre é 
pou co para bus car o aper fe i ço a men to, mas é um pro -
je to bom. Não se jus ti fi ca essa pre o cu pa ção, ma ni fes-
ta da por inú me ros Se na do res, quan to ao tra to do ani -
mal, por que nós, que vi ve mos nes se meio, sa be mos
que, para um peão, o ani mal – seja o boi, seja o ca va lo
– é a jóia, é a pre ci o si da de que ele tem nas mãos, é o
ins tru men to do seu ga nha-pão, como é a en xa da para 
o la vra dor, o ca mi nhão para o mo to ris ta, o au to mó vel
para o ta xis ta. To dos nós sa be mos do seu ca ri nho. É o 
ani mal mais bem tra ta do, mais bem ze la do que exis te.
Eu pos so até di zer que o ca va lo de car ro ça, uti li za do
ain da aos mi lhões por esse País afo ra, so fre cem ve -
zes mais do que so fre o ca va lo uti li za do no ro de io,
que par ti ci pa, du ran te se gun dos, de um es pe tá cu lo. E
as sim se dá com o boi.

Então, que ro tran qüi li zar meus Co le gas que não 
têm uma con vi vên cia mais ín ti ma, mais pró xi ma com
essa mo da li da de de di ver são do Bra sil, do in te ri or
bra si le i ro, que vai ga nhan do mais ace i ta ção a cada
dia. Hoje já se usa, até nos ple i tos ele i to ra is, o fa mo so
ro de io nos ba ir ros das gran des ci da des, por que é jus -

ta men te um es pe tá cu lo que des per ta a aten ção da
po pu la ção. Então, que ro tran qüi li zá-los. É um pro je to
bom, po de mos votá-lo, não tra rá qual quer agres são
àque les que ze lam pela pre ser va ção dos nos sos ani -
ma is Bra sil afo ra.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao ilus tre Se na dor Chi co Sar to ri, para en ca-
mi nhar.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu di ria que o
es pe tá cu lo ofe re ci do pelo ro de io é mu i to bom. Lem -
bro que, há cer ca de 40 anos, quan do saí de San ta
Ca ta ri na para o Pa ra ná, fui a ca va lo. E, na que la épo -
ca, a úni ca co i sa que se ou via na ma dru ga da era a
can ti ga da es po ra. Aqui lo fa zia a gen te pe gar no sono,
sem se quer pro vo car a es po ra no ani mal. E o ani mal,
só com a can ti ga, tro te a va qua se a no i te in te i ra.

Então, o ro de io é um es pe tá cu lo ma ra vi lho so.
Não dá tem po para nada. Não sei por que o ani mal
so fre, se é um ani mal bem tra ta do. Só en tra na are na
o ani mal que é acos tu ma do a pu lar. Se ele não pula,
já é des car ta do, vai para o açou gue, no caso do boi.
Se é um ca va lo, vai para ou tro tra ba lho. No ro de io,
são ape nas oito se gun dos, não dá tem po nem para o
apre sen ta dor gri tar “se gu ra, peão”, que o mon ta dor já 
está no chão.

Sou a fa vor des se pro je to que é o me lhor es por-
te bra si le i ro. Não há es por te me lhor que esse.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Cas sil do Mal da ner, pelo
pra zo de 5 mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, no bres co le gas, de po is do Se na dor
Chi co Sar to ri en to ar o gri to de guer ra do peão, não há
o que di zer.

Na ver da de, hoje, ci da des que não têm nada a
ver com essa área, como San ta Ca ta ri na, co me çam a 
de sen vol ver esse tipo de es por te, como por exem plo,
Blu me nau, São José, Flo ri a nó po lis, ci da des li to râ ne-
as. Hoje os ro de i os cri ou los já fa zem par te dos ca len-
dá ri os das fes tas. Tra ta-se de uma tra di ção, en vol ve a
ju ven tu de, pes so as com mais ex pe riên ci as, a so ci e-
da de como um todo. É um es por te que tem um es pí ri-
to cul tu ral mu i to for te, se me ia a hos pi ta li da de, cul tua
o res pe i to, a edu ca ção, en tre tém as pes so as, le van-
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do-as ao ca mi nho de um bom re la ci o na men to. A hos -
pi ta li da de é algo de pri me i ra mão nes se meio.

Por tan to, tan to para os ani ma is como para os
pro fis si o na is que tra ba lham nes sa área, é fun da men-
tal a re gu la men ta ção de uma ati vi da de que, em to dos
os sen ti dos, se in se re, cada vez mais, em to dos os se -
to res da vida na ci o nal.

Qu an do Go ver na dor do meu Esta do, San ta Ca -
ta ri na, re ce bi a co men da de Go ver na dor Ami go do
Mo vi men to Na ci o na lis ta Ca ta ri nen se. Por isso, que ro
me as so ci ar a uma ati vi da de que já faz par te da cul tu-
ra bra si le i ra.

Essas eram as mi nhas con si de ra ções, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o emi nen te Se na dor Lú dio Co e lho, pelo Mato
Gros so do Sul.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, sin to-me ho -
me na ge a do, por que cre io que a nos sa peão za da lá
deve es tar as sis tin do a esta ses são do Se na do mu i to
sa tis fe i ta, di zen do: “Ago ra se lem bra ram de nós! Ra -
ra men te se lem bram da com pa nhe i ra da.”

Hoje, na Fes ta do Peão, te mos os clu bes de
laço. Qu a se to dos os mu ni cí pi os de Mato Gros so, de
Mato Gros so do Sul, de Go iás e de Mi nas Ge ra is têm
clu bes de laço. Há clu bes de laço com pri do e de laço
cur to. O laço cur to é dos ame ri ca nos e o com pri do é
dos pan ta ne i ros. Essa tur ma de lá tem laço até de 14
bra ças! Esse pes so al da qui não sabe o que é bra ça.
Bra ça é mais ou me nos 2 me tros e 20 cen tí me tros.
Um laço de 14 bra ças dá qua se 30 me tros.

Ca va lo para pu lar, para der ru bar peão é tra ta do
a pão-de-ló, um tra ta men to es pe ci al para que o peão
mon te e caia. A cor da que põem na vi ri lha, com a qual 
es tão mu i to as sus ta dos, é fe i ta da cri na ou da cal da
do ani mal e não o ma chu ca. É me nos no ci va do que o
pó de mico que o Se na dor La u ro Cam pos acon se lhou
usar no lu gar do se dém.

Cre io que o pro je to do Se na dor Mo re i ra Men des
é mu i to bom. Os ani ma is são mu i to bem tra ta dos. A
tou ra da que par ti ci pa dos ro de i os é man sa e gor da,
para pu lar mu i to. Der ru ba um peão e não in ves te, sai
an dan do. Aos Con gres sis tas que nun ca vi ram um ro -
de io, que ro di zer que es tá va mos co men tan do, no in -
te ri or do meu Esta do, o quan to é boa a fes ta do peão
no cam po.

Per to de mi nha casa, há um lu gar cha ma do Por-
tão Qu e bra do – V. Exª o co nhe ce, S. Pre si den te, é
per to de Nova Alvo ra da. Lá, fa zem a Fes ta do Boi do

Laço Com pri do. Ele gem um pa trão, que é o che fe.
Com toda a or dem, as fa mí li as fa zem acam pa men tos.
Vão fa mí li as de fa zen de i ros e de em pre ga dos. Lá,
não te mos ou tros es por tes.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, en ten do que o pro -
je to que va mos vo tar é mu i to bom.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na Le gis la tu ra
pas sa da, fui re la tor de um pro je to se me lhan te ao que
está em ques tão, de au to ria do no bre De pu ta do Va -
dão Go mes. La men ta vel men te, foi ar qui va do.

Com mu i to pra zer, vo ta rei no pro je to que está
em ques tão hoje por que, com cer te za, não é ape nas
a fes ta, mas o que ela gera, o tu ris mo e mo vi men ta-
ção não ape nas em Bar re tos, pois es sas fes tas têm
sur gi do em todo o País. Ou tro dia, vi na Bar ra da Ti ju-
ca, no Rio de Ja ne i ro, um pro je to no sen ti do de cri ar
algo pa re ci do no par que cha ma do Ter ra Encan ta da.
Fi quei im pres si o na do com as ci fras que se po dem
mo vi men tar. Em um País que pre ci sa atra ir tu ris tas,
com cer te za, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
esse será mais um item im por tan te.

Voto fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Na bor Jú ni or.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. 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 pro je to de au to ria
do De pu ta do Jair Me ne guel li, do PT de São Pa u lo, já
foi exa us ti va men te de ba ti do na Casa e fi cou evi den ci-
a do que visa, so bre tu do, ga ran tir a in te gri da de fí si ca
dos ani ma is que par ti ci pam dos ro de i os em vá ri as ci -
da des bra si le i ras.

A meca des se es por te é a ci da de de Bar re tos,
São Pa u lo. Já foi dito aqui, in clu si ve pelo Se na dor
Ber nar do Ca bral, que é uma das prin ci pa is fon tes de
re ce i ta do Mu ni cí pio, ge ran do em pre go e ren da, re ce-
i ta ma i or do que o Car na val do Rio de Ja ne i ro.

Em abo no da mi nha po si ção fa vo rá vel ao pro je-
to, digo que, no meu Esta do, fa ze mos anu al men te
uma ex po si ção agro pe cuá ria no Par que Cas te lo
Bran co e, às ve zes, im por ta mos peões e ani ma is do
Mato Gros so do Sul, da ter ra de V. Exª. Essa fes ta
cha ma mi lha res de pes so as e o seu ma i or atra ti vo em 
Rio Bran co, meu Esta do, é exa ta men te o ro de io com
aque les peões bo i a de i ros de Bar re tos ou do Mato
Gros so do Sul que para lá vão dis tra ir a po pu la ção.
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Então, pe las ra zões já ex pos tas por to dos os
ora do res que me an te ce de ram e pela ex ce lên cia do
pro je to, que visa re gu la men tar essa pro fis são, que ro
ma ni fes tar mi nha po si ção fa vo rá vel a ele, tam bém em 
nome da Ban ca da do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer ra-
rei o en ca mi nha men to da vo ta ção. O Se na dor Mo re i-
ra Men des, como re la tor, fa la rá por úl ti mo.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, mu i tos dos ar -
gu men tos re la ci o na dos à ma té ria... Nos sa que ri da
com pa nhe i ra, Se na do ra Ma ri na Sil va, gos ta ria mu i to
de es tar aqui pre sen te, par ti ci pan do des se de ba te,
até por que, con for me o tex to apre sen ta do por S. Exª,
a le gí ti ma cul tu ra de um povo ins pi ra-se em suas pró -
pri as ra í zes e his tó ria, re cla ma au ten ti ci da de, por tan-
to não é ne ces sa ri a men te a có pia es ta be le ci da por
pa drões “de es por te” de ou tras Na ções do mun do.
Mu i tos dos ar gu men tos apre sen ta dos pe los Se na do-
res La u ro Cam pos e Tião Vi a na, e que tam bém se rão
apre sen ta dos pelo nos so que ri do com pa nhe i ro e Lí -
der, Se na dor Edu ar do Su plicy.

Só exis tem al guns ar gu men tos, Sr. Pre si den te,
que re al men te aca bam por cri ar uma cer ta an gús tia
em to dos nós.

Se quer vou fa lar de al gu mas ques tões re pe ti das
vá ri as ve zes, em ou tra ses são, so bre se o uso do se -
dém pro vo ca dor ou não no ani mal, até por que como
é o ani mal que está sen tin do a dor, e sen do a sub je ti-
vi da de hu ma na tão com ple xa, ima gi no a sub je ti vi da-
de ani mal. Assim, se quer pos so di zer se ca u sa dor ou
não.

Te nho cer te za tam bém de que aque les que di -
zem que o se dém não pro vo ca dor, e sim có ce gas,
não se dis po ri am a ex pe ri men tá-lo. Estou cer ta ain da
de que nem ho mens nem mu lhe res aqui se dis po ri am
a ex pe ri men tar esse ape tre cho para sa ber se pro vo ca
có ce gas ou se um re pu xo de tal na tu re za na re gião in -
gui nal do ani mal que não só o obri ga a sal ti tar, mas a
sal ti tar en san de ci da men te.

Não sei se pro vo ca dor, re pi to. Li o que foi es cri to
pela Se na do ra Ma ri na Sil va, que, é evi den te, se apro -
fun dou mais no tema. Re ce bi os do cu men tos – e so -
mos obri ga dos a men ci o nar os do cu men tos re ce bi-
dos de to dos os ór gãos – de uma pes qui sa fe i ta, afir -
man do que não ca u sa es te ri li da de ao ani mal ou le são

ana tô mi ca – le são na pele ou nos te ci dos do ani mal –, 
da mes ma for ma como re ce be mos ou tros do cu men-
tos en ca mi nha dos à Se na do ra Ma ri na Sil va men ci o-
nan do a le são.

Então, cer ta men te di zer se pro vo ca dor ou não
fica mu i to ruim, por que não sa be mos. Nin guém irá ex -
pe ri men tar o se dém, que é fe i to tan to para os ma chos
como para as fê me as. Pre fi ro ima gi nar que aque la si -
tu a ção pela qual o ani mal pas sa deve ser pro vo ca da
por dor e não por có ce gas. Re al men te, há o pu xão
dado, a tra ve mon ta da na re gião in gui nal do ani mal.
Sin ce ra men te, te nho cer te za, nin guém ex pe ri men ta-
ria uma si tu a ção como essa.

So men te me in qui e ta al guns ar gu men tos apre -
sen ta dos em re la ção ao que se mo vi men ta de di nhe i-
ro nes sas oca siões. Por que se o caso é di zer que
gera em pre go e di na mi za a eco no mia lo cal, a guer ra
tam bém o faz. Ela aca ba ge ran do em pre go na in dús-
tria bé li ca e mo vi men ta – cada guer ra – US$811 bi -
lhões. Ora, o mal di to nar co trá fi co, esta mal di ção que
rou ba a ju ven tu de e a in fân cia e em pur ra mi lhões de
jo vens do nos so País para a mar gi na li da de como úl ti-
mo re fú gio, tam bém mo vi men ta mu i to di nhe i ro:
US$711 bi lhões. Esta é a quan tia que o mal di to nar -
co trá fi co ar ti cu la, evi den te men te com o apo io de se -
to res im por tan tes da eli te po lí ti ca e eco nô mi ca, por -
que se não ele não agi ria como atu al men te vem agin -
do em nos so País.

Então, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, en -
ten de mos a pre o cu pa ção gi gan tes ca do nos so que ri-
do com pa nhe i ro De pu ta do Jair Me ne gel li. Não há di -
ver gên ci as in ter nas no PT para aqui se rem ex plo ra-
das. S. Exª sem pre teve, du ran te toda a sua vida, uma
enor me pre o cu pa ção em re la ção à si tu a ção tra ba-
lhis ta. De fen de, in clu si ve, a exis tên cia de se gu ros de
sa ú de para mi ni mi zar a ex po si ção ao ris co dos tra ba-
lha do res de di ver sos se to res. Ago ra, é evi den te que,
para jus ti fi car um so fri men to gi gan tes co ca u sa do a
um ani mal, não con vém fa lar mos da qui lo que se mo -
vi men ta em dó la res ou em re la ção à di na mi za ção da
eco no mia lo cal, pois há vá ri as ou tras al ter na ti vas
para a di na mi za ção lo cal e para a ge ra ção de em pre-
go e ren da e que, in fe liz men te, em mu i tos mo men tos,
esta Casa não tem tido a opor tu ni da de de pro mo ver.

Por tan to, Sr. Pre si den te, vo ta mos fa vo ra vel men-
te às emen das apre sen ta das pela Se na do ra Ma ri na
Sil va e pelo Se na dor Tião Vi a na, que têm uma pre o-
cu pa ção le gí ti ma e im par ci al no to can te ao cu i da do
com os ani ma is. Não se tra ta de des con fi ar do ve te ri-
ná rio con tra ta do pela em pre sa para cu i dar dos ani -
ma is, mas de es ta be le cer a in de pen dên cia de um ór -
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gão pa ra le lo para as ses so rar os ro de i os, vi san do im -
pe dir si tu a ções como a men ci o na da an te ri or men te.

Então, Sr. Pre si den te, so mos fa vo rá ve is às
emen das da nos sa que ri da Se na do ra Ma ri na, a qual
– re i te ro -, por es tar en fer ma, não pode es tar aqui
con tri bu in do com a dis cus são do Se na dor Tião Vi a na
e de ma is Par la men ta res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, na qua li da de
de Re la tor e úl ti mo ora dor, por cin co mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, os as pec tos eco nô-
mi cos do ro de io já fo ram an te ri or men te ci ta dos por to -
dos os Se na do res. São cer ca de 1.839 even tos só
nes te ano de 2002, no País.

No Esta do de Ron dô nia, não exis te uma úni ca
ci da de, um úni co dis tri to em que não se re a li ze ro de io.
Há ci da des, como Por to Ve lho, onde o even to ocor re
de ba ir ro em ba ir ro. Então, a sua im por tân cia do pon to
de vis ta de ge ra ção de em pre go e ren da é algo in con-
tes tá vel.

É pre ci so lem brar que ro de io é tam bém cul tu ra e 
es por te; é la zer para as po pu la ções me nos fa vo re ci-
das, que não po dem ter ou tro tipo de la zer ou pra ti car
ou tro tipo de es por te.

Aliás, que ro fa zer aqui uma ho me na gem. Não
sei se o Se na dor Na bor Jú ni or sabe, mas um dos
gran des cam peões bra si le i ros é o acre a no Rob son
Pa ler mo. Ele é o gran de cam peão de Ja gua ri ú na,
acre a no, da ter ra da Se na do ra Ma ri na Sil va, au to ra
de duas emen das que pra ti ca men te in vi a bi li zam o es -
por te no Bra sil.

Esta mos dis cu tin do aqui, Sr. Pre si den te, Sras e
Srs Se na do res, não o con te ú do do pro je to – todo mun-
do con cor da com ele – mas, sim, o teor das duas
emen das apre sen ta das pela Se na do ra Ma ri na Sil va.
Uma tra ta do se dém e da es po ra. É pre ci so de i xar cla -
ro que o se dém é nada mais do que um cin to, como o
que cada um de nós usa mos e po de mos aper tar. O
cin to não ca u sa pro ble ma para ne nhum de nós e o
usa mos to dos os dias. A es po ra, Sr. Pre si den te, este
ins tru men to a que o ilus tre Se na dor La u ro Cam pos
cha mou de bár ba ro, de sel va gem, está aqui. Este é o
ins tru men to da bar bá rie e da sel va ge ria. Qual é o mal
pode ele ca u sar a qual quer ani mal? Está aqui, é isso
que faz có ce gas no ani mal. Qual é o mal que isso está 
ca u san do, Sr. Pre si den te.

(Ma ni fes ta ção da ga le ria.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Por fa vor,

peço que cum pra mos o Re gi men to. O Se na dor Mo re i-

ra Men des tem todo o di re i to de fa zer tal de mons tra-
ção, mas sem a ma ni fes ta ção de nin guém, por gen ti-
le za.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – De i xo
à dis po si ção das Sras e dos Srs Se na do res a es po ra,
para que ve ri fi quem se isso pode ca u sar in jú ria, mal -
da de, san gra men to ou, como foi dito aqui, san gue
der ra ma do.

Meu Deus! Esta mos des vir tu an do o ob je to des -
sa dis cus são. O que pre ten de mos é apro var a re gu la-
men ta ção de uma lei que se pre o cu pa com o peão,
que é ver da de i ra men te quem cor re o ris co, pois é ele
que pode cair do ca va lo e mor rer. Esse, sim, é o nos so
prin ci pal ob je ti vo.

Como já foi dito aqui, não há ani mal mais bem
tra ta do que o que ser ve ao ro de io, por que ele é o ins -
tru men to de tra ba lho do peão. Tal vez o ani mal seja
tra ta do me lhor que o pró prio peão, do pon to de vis ta
de ali men ta ção, sa ni da de e de cu i da dos com a sa ú-
de.

Por isso, Sr. Pre si den te, para ter mi nar a mi nha
par ti ci pa ção, digo que sel va ge ria e bar bá rie é o de-
sem pre go para mi lhões no País se fo rem apro va das
as duas emen das da Se na do ra Ma ri na Sil va, por
quem te nho o ma i or res pe i to.

Enca mi nho a vo ta ção no sen ti do da apro va ção
do pro je to, na for ma apre sen ta da por mim, como Re -
la tor, re je i tan do-se as duas emen das da Se na do ra
Ma ri na Sil va e tam bém a emen da do Se na dor Tião Vi -
a na, pois não há pos si bi li da de de in cluí-la ape nas
como uma emen da de re da ção, como eu gos ta ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen das. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,
en cer ro o en ca mi nha men to.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O en ca-
mi nha men to da vo ta ção já aca bou, Se na dor. Esta-
mos em vo ta ção, Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para ori en ta ção da
Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem o di re i to de ori en tar a Ban ca da.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção, o Par ti do dos
Tra ba lha do res e o PPS vo ta rão a fa vor do pro je to do
De pu ta do Jair Me ne guel li, pa re cer do Se na dor Mo re i-

11382 Qu ar ta-fe i ra  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 200244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ra Men des, sal vo no que diz res pe i to às emen das da
Se na do ra Ma ri na Sil va e Se na dor Tião Vi a na; ten do
em vis ta os re que ri men tos, vo ta re mos a fa vor das
emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o Blo co de Opo si ção PT/PPS en ca-
mi nhou fa vo ra vel men te à apre sen ta ção do pro je to.

Per gun to ao Se na dor Na bor Ju ni or qual é a ori -
en ta ção da Ban ca da do PMDB?

O SR NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, o PMDB vo ta rá fa vo ra vel men te ao pro je to e
con tra as emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Melo, pelo Blo co PSDB/PPB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB en ca mi nha o voto fa vo rá vel
ao pro je to e con trá rio às emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro meu Tuma, pelo PFL.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, o PFL en ca mi nha a fa vor do pro je to e con trá rio
às emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, como en ca mi nha o PTB? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ca mi nha fa vo ra vel men te ao pro -
je to e con trá rio às emen das apre sen ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Álva ro Dias, como vota o PDT?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-
den te, eu par ti cu lar men te voto “sim”, mas a Ban ca da
está li be ra da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB? Como vota o PL? (Pa u sa.)

Cre io que as Li de ran ças ori en ta ram as suas
Ban ca das.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 116,
de 2001.

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

Apro va do, com os vo tos con trá ri os da Se na do ra
He lo í sa He le na e dos Se na do res La u ro Cam pos e
Ge ral do Cân di do.

Pas sa mos à vo ta ção da Emen da n.º 2, de Ple -
ná rio, des ta ca da, que tem pa re cer con trá rio.

O en ca mi nha men to da vo ta ção fe i to pelo ilus tre
Se na dor Tião Vi a na su pre o uso da pa la vra nes ta
opor tu ni da de a pe di do do mes mo.

Em vo ta ção a emen da.

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

A emen da está re je i ta da.
Em vo ta ção a Emen da nº 3, de Ple ná rio, des ta-

ca da, que tem pa re cer con trá rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
A emen da tam bém está re je i ta da.
O pro je to está apro va do com a re je i ção das

emen das.
A ma té ria vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 116, DE 2001

(Nº 4.495/98, na Casa de ori gem)

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 Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A re a li za ção de ro de i os de ani ma is obe -

de ce rá às nor mas ge ra is con ti das nes ta lei.
Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se 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 dos 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.

Art. 2º Apli cam-se 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, in clu in-
do-se os ates ta dos de va ci na ção con tra a fe bre af to sa
e de con tro le da ane mia in fec ci o sa eqüi na.

Art. 3º Ca be rá à en ti da de pro mo to ra do ro de io, a 
suas ex pen sas, pro ver:

I – 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 e equi pe de pri -
me i ros so cor ros, com pre sen ça obri ga tó ria de clí ni-
co-ge ral;

II – mé di co ve te ri ná rio ha bi li ta do, res pon sá vel
pela ga ran tia da boa con di ção fí si ca e sa ni tá ria dos
ani ma is e pelo cum pri men to das nor mas dis ci pli na do-
ras, im pe din do maus tra tos e in jú ri as de qual quer or -
dem;

III – trans por te dos ani ma is em ve í cu los apro pri-
a dos e ins ta la ção de in fra-es tru tu ra que ga ran ta a in -
te gri da de fí si ca de les du ran te sua che ga da, aco mo-
da ção e ali men ta ção;

IV – are na das com pe ti ções e bre tes cer ca dos
com ma te ri al re sis ten te e com piso de are ia ou ou tro
ma te ri al acol cho a dor, pró prio para o amor te ci men to
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do im pac to de even tu al que da do peão de bo i a de i ro
ou do ani mal mon ta do.

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 do ar re a-
men to, 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.

§ 1º As cin tas, ci lhas e as bar ri gue i ras de ve rão
ser con fec ci o na das em lã na tu ral com di men sões
ade qua das para ga ran tir o con for to dos ani ma is.

§ 2º Fica ex pres sa men te pro i bi do o uso de es -
po ras com ro se tas pon ti a gu das ou qual quer ou tro ins -
tru men to que ca u se fe ri men tos nos ani ma is, in clu in do
apa re lhos que pro vo quem cho ques elé tri cos.

§ 3º 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.

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 as nor mas le ga is e in di can do o mé di co ve te ri ná rio
res pon sá vel.

Art. 6º Os or ga ni za do res do ro de io fi cam obri ga-
dos a con tra tar se gu ro pes so al de vida e in va li dez
per ma nen te ou tem po rá ria, em fa vor dos pro fis si o na-
is do ro de io, que in clu em os peões de bo i a de i ro, os
“ma dri nhe i ros”, os “sal va-vi das”, os do ma do res, os
por te i ros, os ju í zes e os lo cu to res.

Art. 7º No caso de in fra ção do dis pos to nes ta lei, 
sem pre ju í zo da pena de mul ta de até 5.000 UFIRs e
de ou tras pe na li da des pre vis tas em le gis la ções es pe-
cí fi cas, o ór gão es ta du al com pe ten te po de rá apli car
as se guin tes san ções:

I – ad ver tên cia por es cri to;
II – sus pen são tem po rá ria do ro de io; e
III – sus pen são de fi ni ti va do ro de io.
Art. 8º Esta lei en tra em vi gor ses sen ta dias

após sua pu bli ca ção.

São as se guin tes as emen das re je i ta das:

EMENDA Nº 2 – PLENÁRIO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2001

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.

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-
ced6 ncia 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.”

EMENDA Nº 3 – PLENÁRIO

Inclui-se, onde cou ber, o se guin te ar ti go:

“Art. Os ani ma is sub me ti dos à prá ti ca de 
ro de io se rão exa mi na dos pe los Con se lhos
Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria, para o fim
de pre ven ção de even tu a is in ju ri as”.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 147, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do

 Re gi men to Inter no, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 320, de 2002)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 147, de 2001 (nº
5.663/2001, na Casa de ori gem), que dis-
põe so bre os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di-
ci a is de tri bu tos, no âm bi to dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re ce res sob nºs 518 e 519, de 2002, 
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, das Co mis-
sões

– de Assun tos Eco nô mi cos: fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da n.º 1-CAE (Subs ti tu-
ti vo), que ofe re ce; e

–– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da n.º
2-CCJ (Subs ti tu ti vo), que apre sen ta.

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
06, quan to teve sua dis cus são en cer ra da.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
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 366, DE 2002

Pre fe rên cia para Pro je to a fim de ser 
vo ta do an tes do Subs ti tu ti vo.

Nos ter mos do art. 300, in ci so XIII e 311, III, do
Re gi men to Inter no, re que i ro pre fe rên cia para o Pro je to
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de lei da Câ ma ra nº 147, de 2001, a fim de ser sub me ti-
do à apre ci a ção do Ple ná rio an tes do Subs ti tu ti vo.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002. – He-
lo í sa He le na.

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

Como vota o Lí der do PFL?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-

den te, o PFL, com a anuên cia do meu Lí der, é con trá-
rio ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PMDB?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre si-
den te, o PMDB tam bém é con trá rio ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, até ago ra hou ve o en ca mi nha men-
to da vo ta ção por par te do PFL e do PMDB de for ma
con trá ria ao re que ri men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – O
PSDB tam bém en ca mi nha con tra ri a men te ao re que-
ri men to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E tam-
bém por par te do PSDB.

Como en ca mi nha o Se na dor Car los Pa tro cí nio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O

PTB en ca mi nha con tra ri a men te, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB

tam bém en ca mi nha de modo con trá rio.
Se na dor Álva ro Dias, como en ca mi nha o PDT?
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-

den te, per gun to a V. Exª qual re que ri men to está em
vo ta ção?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tra ta-se
do re que ri men to de pre fe rên cia ao pro je to de lei da
Câ ma ra, em de tri men to do subs ti tu ti vo.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – O PDT vota
fa vo ra vel men te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PDT
vota de modo fa vo rá vel.

Cre io que to dos os Srs. Lí de res ti ve ram a opor -
tu ni da de de en ca mi nhar a vo ta ção, à ex ce ção do Blo -
co da Opo si ção PT/PPS.

Se na dor Edu ar do Su plicy, como vota o Blo co da
Opo si ção de que faz par te V. Exª?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do pro -
je to do De pu ta do Arnal do Ma de i ra e, con se qüen te-
men te, à re je i ção do subs ti tu ti vo, res pe i tan do o seu
au tor, Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então o
Blo co da Opo si ção vota fa vo ra vel men te ao re que ri-
men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, vo ta mos fa vo ra vel men te ao re que ri-
men to por pre fe rir mos o pro je to ori gi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
Srs. Se na do res que o apro vam que i ram per ma ne cer
sen ta dos. (Pa u sa.)

O re que ri men to está re je i ta do.
Em vo ta ção a Emen da n.º 2, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, por ter pre fe rên cia
re gi men tal.

Com a pa la vra a ilus tre Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, to dos so mos
ma du ros o su fi ci en te, a ida de mí ni ma até nos faz mais
ve lhos para po der mos en trar no Se na do, mas este é
um pro je to que tí nha mos a obri ga ção de olhar não
ape nas com de li ca de za por se tra tar dos pre ca tó ri os
de na tu re za ali men tí cia – e não es ta mos fa lan do aqui
de di nhe i ro fá cil para em pre i te i ras ou ban que i ros,
mas da que les que, con for me es ta be le ce a Cons ti tu i-
ção, em seu art. 100, §1º que dis põe: “os dé bi tos de
na tu re za ali men tí cia com pre en dem aque les de cor-
ren tes de sa lá ri os, ven ci men tos, pro ven tos, pen sões
e suas com ple men ta ções, be ne fí ci os pre vi den ciá ri os
e in de ni za ções por mor te ou in va li dez”.

Esta mos fa lan do de algo que está as se gu ra do
na Cons ti tu i ção do País e sei que ela é mu i to can ta da
em ver so e pro sa quan do con vém e ras ga da tam bém
quan do con vém aos me dío cres in te res ses e à os ci la-
ção da con jun tu ra. Ela diz in clu si ve que o pre si den te
do tri bu nal com pe ten te que por ato co mis si vo ou
omis si vo re tar dar ou ten tar frus trar a li qui da ção re gu-
lar de pre ca tó rio in cor re rá em cri me de res pon sa bi li-
da de. Ve jam a gra vi da de do pro ble ma. Pos si bi li ta ain -
da ao Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça o se qües tro
da quan tia ne ces sá ria à sa tis fa ção do dé bi to. Tudo
isso, Sr. Pre si den te, está na Cons ti tu i ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ti ve mos,
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
uma au diên cia ex tre ma men te im por tan te, da qual
par ti ci pou o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
Mi nis tro Mar co Au ré lio. S. Exª fa lou da pres são gi gan-
tes ca que es ta va so fren do dos Esta dos, por que, ao
mes mo tem po que lhe ca bia cum prir a lei e res pe i tar a 
or dem ju rí di ca vi gen te, como Pre si den te do Su pre mo,
de ve ria es ta be le cer in ter ven ção nos Esta dos cu jos
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Go ver na do res não es ti ves sem pa gan do os pre ca tó ri-
os de na tu re za ali men tí cia.

Cla ro que al guns pre ca tó ri os são pa gos! Por
exem plo, mu i tas ve zes há se qües tro do di nhe i ro pú -
bli co para pa gar em pre i te i ra! Há se qües tros e mais
se qües tros para pa gar dí vi das des se tipo, mas quan -
do se tra ta de pre ca tó rio de na tu re za ali men tí cia, co -
me çam os pro ble mas: como flu xo de ca i xa, a fila es ta-
be le ci da na Cons ti tu i ção e ou tros.

A gra vi da de ma i or, Sr. Pre si den te, está no fato
de que a nos sa ra zão de exis tir é a Fe de ra ção. Sei
que o prin cí pio fe de ra ti vo não é mu i to res pe i ta do. Não 
sa be mos qual é o nos so mo de lo de fe de ra lis mo, se é
co o pe ra ti vo, se é com pe ti ti vo. Há uma guer ra fis cal
ins ta la da no País! A ra zão de o Se na do exis tir é a Fe -
de ra ção, sem ela não pre ci sa ría mos es tar aqui nos
ta pe tes azu is. Se não hou ves se Fe de ra ção, não ha-
ve ria o Se na do e te ría mos o uni ca me ra lis mo.

A nos sa ra zão de exis tir, re pi to, é jus ta men te a
Fe de ra ção, aqui lo que é cláu su la pé trea cons ti tu ci o-
nal: o prin cí pio fe de ra ti vo. É o que es ta mos por dis cu-
tir, Sr. Pre si den te. O Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral veio ao Se na do e dis se que, se fos sem fe i tas
al te ra ções do pro je to que aca ba ri am por in vi a bi li zar o
pro ces so de pa ga men to dos pre ca tó ri os, co me ça ria
um pro ces so de in ter ven ção nos Esta dos, o que é
algo ex tre ma men te gra ve, es pe ci al men te em ano ele -
i to ral. Então, é de fun da men tal im por tân cia pro mo ver-
mos as al te ra ções ne ces sá ri as para ga ran tir a vo ta-
ção do pro je to como veio da Câ ma ra. O au tor, De pu-
ta do Arnal do Ma de i ra, do PSDB, já vol tou atrás no
que es ta va pro pon do, em ra zão das pres sões da
equi pe eco nô mi ca do Go ver no quan to aos re cur sos
que es tão à dis po si ção da Ca i xa e do Ban co do Bra sil,
re la ti vos aos de pó si tos de cré di tos ju di ci a is.

Sr. Pre si den te, é de fun da men tal im por tân cia
su pe rar mos al gu mas ques tões que fo ram in tro du zi-
das pelo pro je to.

Tive opor tu ni da de de dis cu tir vá ri as ve zes com
o Se na dor Ro meu Tuma, a quem res pe i to mu i to.
Entre tan to, as al te ra ções fe i tas no pro je to cri am mais
pro ble mas. Não po de mos di zer que o pro je to é a pa -
na céia para re sol ver to dos os ma les. Não sa be mos se 
ele re sol ve de fato, por que não te mos dois da dos que
são fun da men ta is: o le van ta men to dos pre ca tó ri os de 
na tu re za ali men tí cia por uni da de da fe de ra ção e o le -
van ta men to das con tas es ta du a is re la ti vas aos de pó-
si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is de tri bu tos para iden ti fi-
car se são com pa tí ve is com o vo lu me de re cur sos ne -
ces sá ri os para o pa ga men to. O pro ble ma se agi gan-
ta, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te do
que dis se aqui o Pre si den te do Su pre mo.

A nos sa pro pos ta era no sen ti do de apro var o
pro je to como veio da Câ ma ra, em vez de es ta be le cer-
mos “até o li mi te de 50% da uti li za ção des sas con tas”.
Se di ze mos “até o li mi te de 50%”, o Go ver no pode
usar 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. A pro pos ta fi cou di -
fe ren te da que veio da Câ ma ra, que es ta be le ceu a uti -
li za ção de 80% dos re cur sos, sen do que os 20% res -
tan tes cons ti tu i ri am um fun do para que, após o trân si-
to em jul ga do, as dí vi das fos sem de fi ni ti va men te pa -
gas. Di zer “até o li mi te de 50%”, cria um pro ble ma gra -
vís si mo.

Ou tra ques tão, Sr. Pre si den te, diz res pe i to ao
ver bo, não ao tem po do ver bo, por que os dois es tão
no fu tu ro do pre sen te, “se rão”, que veio da Câ ma ra, e
o “po de rão”. O pro ble ma é que “se rão” é im po si ti vo e
“po de rão” é fa cul ta ti vo. Então, em bo ra os dois es te-
jam no fu tu ro do pre sen te, é de fun da men tal im por-
tân cia que pos sa mos cri ar uma obri ga ção, que é a im -
po si ção cons ti tu ci o nal. Re al men te, é es can da lo so o
que está acon te cen do no Bra sil!

A Cons ti tu i ção diz que as pes so as têm di re i to.
As pes so as pas sam a vida toda re que ren do; os gran -
des têm di re i to a tudo. Até o que não era pre ca tó rio,
como foi iden ti fi ca do na CPI dos Pre ca tó ri os, mas
uma ope ra ção fra u du len ta, foi le gi ti ma do. Aliás, em
Ala go as, um dia des ses, foi le gi ti ma do um bi lhão e
du zen tos mi lhões de en di vi da men to. Ve jam só: um bi -
lhão e du zen tos mi lhões de en di vi da men to para um
Esta do do ta ma nho de Ala go as! Nem eram pre ca tó ri-
os, mas uma ope ra ção fra u du len ta. Qu an do se tra ta
da qui lo que é pre ca tó rio de na tu re za ali men tí cia, ou
seja, pro ven tos, ven ci men tos, pen são por mor te ou
in va li dez, não é res pe i ta do.

Por tan to, o ape lo que faço, Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, é no sen ti do de que pos sa mos pre -
ser var o pro je to como veio da Câ ma ra ao me nos para
di zer ao Su pre mo que es ta mos fa zen do um es for ço,
por que, de po is de ini ci a do o pro ces so de in ter ven ção,
va mos co brar do Su pre mo que tome as me di das ju di-
ci a is, algo que nem pre ci sa ría mos fa zer, pois o Pre si-
den te já dis se que o fará até o fi nal de ju nho se não
mos trar mos, ao me nos, a in ten ção de re sol ver um
pro ble ma tão gra ve como esse.

Re i te ro o ape lo no sen ti do de di mi nu ir os pro ble-
mas do subs ti tu ti vo, para que pos sa mos mos trar uma
al ter na ti va con cre ta com o fito de re sol ver um pro ble-
ma de alta mag ni tu de como esse.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
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– Sr. Pre si den te, que ro ape nas en ca mi nhar fa vo ra vel-
men te ao subs ti tu ti vo do Se na dor Ro meu Tuma e fa -
zer um re gis tro no to can te às pre o cu pa ções da Se na-
do ra He lo í sa He le na. Tive hoje um en con tro com o
De pu ta do Arnal do Ma de i ra, Lí der do Go ver no na Câ -
ma ra, e S. Exª me dis se que, se apro va do no Se na do,
o subs ti tu ti vo do Se na dor Ro meu Tuma terá pri o ri da-
de na Câ ma ra, onde há en ten di men to dos Lí de res
para ten tar votá-lo ain da nes te se mes tre. O De pu ta do
Arnal do Ma de i ra vai ar ti cu lar a vo ta ção com ur gên cia
exa ta men te para pos si bi li tar o iní cio do pa ga men to
des ses pre ca tó ri os ali men ta res.

Por tan to, acom pa nha mos a po si ção do Re la tor
e en ca mi nha mos fa vo ra vel men te ao subs ti tu ti vo
apre sen ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª tem a pa la vra.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, não te nho como con tes tar a Se na do ra He lo í sa
He le na...

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. O Se na-
dor Ro meu Tuma é o Re la tor e de ve ria ser o úl ti mo a
fa lar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ob -
ser vei, la men ta vel men te, que V. Exª de se ja va fa lar.

Tem V. Exª a pa la vra, Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no, até por que o Se na dor Ro meu Tuma a isso não faz
ob je ção.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Obri ga do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão
não deve ser pos ta nos ter mos em que o Se na dor Ro -
me ro Jucá a co lo cou. Não se tra ta dis so. Sa be mos
perfe i ta men te que o es for ço po lí ti co do Go ver no será
no sen ti do de apro var o subs ti tu ti vo do Se na dor Ro -
meu Tuma por que é a pro pos ta da equi pe eco nô mi ca,
ra zão fun da men tal pela qual foi ela bo ra do.

O Se na dor Ro meu Tuma é um Co le ga nos so, no -
bre e res pe i tá vel. Entre tan to é co me ti do um equí vo co
la men tá vel que pode ter con se qüên ci as gra ves para a
vida da Re pú bli ca num ano de im por tân cia como este
em que es ta mos vi ven do. O fato é que esse as sun to dos 
pre ca tó ri os tor nou-se uma ques tão gra ve nes te País,
es pe ci al men te ten do em vis ta o lado so ci al, por que se
tra ta, no caso es pe cí fi co, de pre ca tó ri os de na tu re za ali -
men tí cia, isto é, di re i tos fun da men ta is do ci da dão pos -
ter ga dos em fun ção do tal ris co sis tê mi co. Sem pre o
equi lí brio fi nan ce i ro dos ban cos pre ci sa ser ob ser va do

em pri me i ro lu gar, an tes de todo e qual quer di re i to,
por mais es sen ci al que seja.

O fato, Sr. Pre si den te, é que o pro je to ori gi ná rio,
ela bo ra do pelo Lí der do Go ver no, De pu ta do Arnal do
Ma de i ra, de mons tra va a von ta de po lí ti ca de en fren tar
a ques tão. Por isso mes mo, foi en ca ra do pelo ór gão
má xi mo do Ju di ciá rio, pe las pa la vras do Pre si den te
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral di an te da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, como sen do algo que pos si bi-
li ta va o en ca mi nha men to da ques tão e o es ta be le ci-
men to de um pra zo para que os dé bi tos fos sem li qui-
da dos. Em vez de 80%, re du ziu-se para um li mi te de
até 50%. Tro cou-se a com pul so ri e da de pela fa cul da-
de de for mar ou não o fun do, quer di zer, a von ta de po -
lí ti ca es ma e ceu-se com ple ta men te, pre va le cen do o
in te res se do sis te ma ban cá rio, mais uma vez, so bre o
in te res se, so bre o di re i to fun da men tal do ci da dão bra -
si le i ro.

Sr. Pre si den te, o Po der Ju di ciá rio está na imi-
nên cia de to mar de ci sões gra ves que há mu i to tem po
este País não pre sen cia, caso a von ta de po lí ti ca não
seja de mons tra da pelo Con gres so Na ci o nal. É a nos -
sa pre o cu pa ção quan do que re mos apro var o pro je to
ori gi ná rio. Sa be mos per fe i ta men te as con se qüên ci as
de uma tro ca do pro je to ori gi ná rio por este subs ti tu ti-
vo, ela bo ra do por um Se na dor res pe i tá vel, mas que
tem a mar ca da equi pe eco nô mi ca, que de fen de e
sem pre de fen de rá os ban cos na fren te do di re i to dos
ci da dãos bra si le i ros.

Essa é a ra zão, Sr. Pre si den te, por que que re-
mos vo tar o pro je to ori gi ná rio. Va mos in sis tir em re je i-
tar o subs ti tu ti vo para apro var o pro je to ori gi ná rio,
con si de ran do as pa la vras do Mi nis tro Mar co Au ré lio.
O Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não é um
le vi a no, pelo amor de Deus! E se não é um le vi a no, te -
mos que le var em con ta suas pa la vras, que fo ram de
ad ver tên cia e não de ame a ça. S. Exª não pode mais
con ter as pres sões, que são le gí ti mas, de di re i to, a fa -
vor da in ter ven ção em Esta dos que não es tão aten -
den do ao re qui si to fun da men tal do di re i to do ci da dão
bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, está aqui, mais uma vez, em li tí-
gio o in te res se dos ban cos con tra o di re i to do ci da dão
bra si le i ro. Pelo amor de Deus! Va mos vo tar a fa vor do
di re i to do ci da dão, apro van do o pro je to ori gi ná rio, não 
obs tan te todo o res pe i to pelo Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª é o úl ti mo ora dor, na qua li da de
de Re la tor do Subs ti tu ti vo.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
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den te, ouvi com aten ção os Se na do res con trá ri os ao
subs ti tu ti vo.

Se na do ra He lo í sa He le na, acho que o ide al, o
cor re to – o Se na dor in vo cou a Deus e tam bém o faço
– se ria o Ju di ciá rio de ter mi nar o pa ga men to e ele ser
ime di a ta men te efe tu a do. O que acon te ce? A Jus ti ça
de ci de pelo pre ca tó rio ali men tí cio e co mu ni ca ao Go -
ver no, esse pre ca tó rio en tra na or dem co no ló gi ca de
pa ga men to, que não se re a li za e se ar ras ta por anos.
Isso está vi ran do di re i to de su ces são. Nor mal men te,
quem tem di re i to ao pre ca tó rio são pes so as em ida de
avan ça da, apo sen ta dos. Sen ti o dra ma de cada um e
me vi obri ga do a esse subs ti tu ti vo, que é uma so lu ção
mi ti ga da, o mí ni mo que é pos sí vel fa zer por que a área 
eco nô mi ca – pre ci sa mos vi ver a re a li da de – não tem
con di ções de au men tar a pro je ção dos pa ga men tos.

O que se de se ja é re i ni ci ar ime di a ta men te o pa -
ga men to dos pre ca tó ri os que há anos não se efe tu-
am. Uma par ce la da que les que têm di re i to re ce be rão.
O Go ver na dor de meu Esta do, São Pa u lo, co mu ni-
cou-me que há cer ca de qua se R$500 mi lhões já à
dis po si ção para o pa ga men to dos pre ca tó ri os, pre pa-
ra dos pela Se cre ta ria da Fa zen da. Ou tros Esta dos
tam bém de vem es tar na mes ma si tu a ção.

Foi isso que se bus cou. É pre ci so ater-se a um
acor do com a equi pe eco nô mi ca, não é pos sí vel im -
por nada por que o Pre si den te sim ples men te ve ta ria.
Esse acor do foi fir ma do após dis cus sões por vá ri os
dias, in clu si ve com o De pu ta do Arnal do Ma de i ra, que
tam bém con cor dou e es pe ra o re tor no do pro je to à
Câ ma ra dos De pu ta dos para po der tra ba lhar no nos -
so subs ti tu ti vo.

O Mi nis tro Mar co Au ré lio Mel lo, a quem res pe i to,
fez uma ex po si ção cla ra, fa lan do so bre a pos si bi li da-
de de in ter ven ção em mais de 12 Esta dos caso não
se re sol ves se a ques tão. Mas faço uma per gun ta: se
hou ver in ter ven ção, quem pa ga rá? O in ter ven tor? Ele 
tem con di ções de sa car do ban co ou de qual quer lu -
gar o di nhe i ro para pa gar? Não terá. Se não se en con-
trar uma so lu ção na área eco nô mi ca do Go ver no e
co lo car à dis po si ção di nhe i ro que tor ne pos sí vel pelo
me nos ini ci ar es ses pa ga men tos, nem in ter ven tor
nem nin guém con se gui rá pa gar sem di nhe i ro, Sr. Pre -
si den te.

Então, ape lo pela apro va ção do subs ti tu ti vo e,
com o an dar da car ru a gem, vol ta re mos a pro por, fis -
ca li zar e exi gir o cum pri men to da lei: que se pa gue
sem pre de ime di a to, as sim que apro va do pelo Ju di-
ciá rio o ga nho de ca u sa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res que apro vam a Emen da nº 2, da

Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que é 
o Subs ti tu ti vo, que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u-
sa.)

Apro va do, com os vo tos con trá ri os dos Srs. Se -
na do res Ro ber to Sa tur ni no, Ge ral do Cân di do, Tião
Vi a na, He lo í sa He le na, Edu ar do Su plicy e José Edu -
ar do Du tra.

Apro va da a Emen da nº 02, que é o Subs ti tu ti vo,
fi cam pre ju di ca dos o pro je to e a Emen da nº 01 da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção do ven ci do para o tur no su ple men tar ao Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 147, de 2001, (5.663/2001, na
Casa de ori gem), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 542, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 147, de
2001 (nº 5.663, de 2001, na Casa de ori-
gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven -
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 147, de 2001 (nº
5.663, de 2001, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is de tri bu tos,
no âm bi to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, con so li dan do a Emen da nº 2-CCJ
(Subs ti tu ti vo), apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 11 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti – Mar -
lu ce Pin to – Car los Wil son Edson Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 542,  DE 2002

Dis põe so bre os de pó si tos ju di ci a is
e ex tra ju di ci a is de tri bu tos, no âm bi to
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is de

va lo res re fe ren tes a pro ces so li ti gi o sos ou ad mi nis tra-
ti vos em que a Fa zen da dos Esta dos ou do Dis tri to
Fe de ral seja par te, efe tu a dos no pe río do de 1º de ja -
ne i ro de 2001 à vés pe ra da pu bli ca ção des ta Lei, in -
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clu si ve os va lo res re la ti vos a tri bu tos ins cri tos em dí vi-
da ati va e res pec ti vos aces só ri os, po de rão ser re pas-
sa dos pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra de po si tá ria à con ta
úni ca de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, até o li -
mi te de 50% (cin qüen ta por cen to) dos de pó si tos
exis ten tes na data de pu bli ca ção des ta lei, na ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra que efe tu ar o re pas se.

Art. 2º Os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, em 
di nhe i ro, re fe ren tes a tri bu tos de com pe tên cia dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral se rão efe tu a dos, a par tir
da data da pu bli ca ção des ta lei, em es ta be le ci men to
ofi ci al dos men ci o na dos en tes fe de ra ti vos ou, na sua
au sên cia, em ins ti tu i ção fi nan ce i ra ofi ci al da União e
re pas sa dos à con ta úni ca de cada Esta do ou do Dis -
tri to Fe de ral, até o li mi te de 50% (cin qüen ta por cen to)
dos de pó si tos de na tu re za tri bu tá ria exis ten tes em fa -
vor de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, na ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra que efe tu ar o re pas se.

Art. 3º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral cons ti tu i-
rão fun do de re ser va, a ser man ti do na ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra que ti ver re pas sa do os re cur sos de que tra -
tam os arts. 1º e 2º.

§ 1º O fun do de re ser va de ve rá con ter, no mí ni-
mo, cu mu la ti va men te:

I – 20% (vin te por cen to) dos re cur sos re pas sa-
dos nos ter mos do art. 1º;

II – 20% (vin te por cen to) dos re cur sos re pas sa-
dos nos ter mos do art. 2º ou, a par tir do pri me i ro ano
da pu bli ca ção des ta lei, mon tan te cor res pon den te
aos 20 (vin te) ma i o res de pó si tos de que tra ta o mes -
mo ar ti go, pre va le cen do o que for ma i or.

§ 2º O fun do de re ser va terá re mu ne ra ção de ju -
ros equi va len te à taxa re fe ren ci al do Sis te ma Espe ci-
al de Li qui da ção e Cus tó dia (SELIC) para tí tu los fe de-
ra is.

§ 3º O fun do de re ser va será re com pos to pelo
Esta do ou Dis tri to Fe de ral, em até 24 (vin te e qua tro)
ho ras, após co mu ni ca ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra,
sem pre que o seu sal do es ti ver aba i xo dos li mi tes es -
ta be le ci dos no § 1º des te ar ti go, ou re du zi do sem pre
que es ti ver aci ma dos mes mos li mi tes em de cor rên-
cia do dis pos to no art. 5º

Art. 4º Os re cur sos re pas sa dos aos Esta dos e
ao Dis tri to Fe de ral na for ma des ta lei se rão apli ca dos
ex clu si va men te no pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a-
is re la ti vos a cré di tos de na tu re za ali men tar.

Art. 5º Me di an te or dem ju di ci al ou, no caso de de -
pó si to ex tra ju di ci al, da au to ri da de ad mi nis tra ti va com-
pe ten te, o va lor do de pó si to, acres ci do da re mu ne ra ção
que lhe foi ori gi nal men te atri bu í da, será, de po is de en -
cer ra do o pro ces so li ti gi o so ou ad mi nis tra ti vo:

I – co lo ca do à dis po si ção do de po si tan te pela
ins ti tu i ção fi nan ce i ra res pon sá vel, que po de rá de bi tar
o fun do de re ser va em quan tia cor res pon den te, avi -
san do ao Esta do ou ao Dis tri to Fe de ral, para que o re -
com po nha na for ma do § 3º do art. 3º;

II – trans for ma do em pa ga men to de fi ni ti vo, to -
tal ou par ci al, pro por ci o nal men te à exi gên cia do cor -
res pon den te tri bu to, in clu si ve seus aces só ri os,
quan do se tra tar de de ci são fa vo rá vel ao Esta do ou
ao Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do os re cur sos a se rem
li be ra dos fo rem su pe ri o res ao sal do do fun do de re-
ser va, o Esta do ou o Dis tri to Fe de ral de ve rá res ti tu ir
à ins ti tu i ção fi nan ce i ra o va lor ex ce den te, no pra zo
má xi mo de 24 (vin te e qua tro) ho ras, ob ser va do o
dis pos to no art. 3º

Art. 6º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral es ta be le-
ce rão re gras de pro ce di men tos, in clu si ve or ça men tá-
ri os, para a exe cu ção des ta lei.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção em tur no su ple men tar.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo em tur no su ple-
men tar. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das ao subs ti tu ti vo até o en -
cer ra men to da dis cus são.

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

Em vo ta ção.
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca às Srªs e aos Srs. Se na do res que
te re mos a vo ta ção no mi nal de uma PEC, que exi ge
quo rum qua li fi ca do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia pede des cul pas por ter que re tor nar ao Item
1, pois de i xou de ser vo ta da a Emen da nº 1.

Em vo ta ção a Emen da nº1, de pa re cer con trá-
rio.

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

Re je i ta da a emen da.
A ma té ria vai à san ção.

É a se guin te a emen da re je i ta da:
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EMENDA Nº 1–PLENÁRIO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 116, DE 2001

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.

Dê-se ao art. 4º do PLC n 116/01 a se guin te re -
da ção:

“Art. 4º  Os ape tre chos téc ni cos  uti li-
za dos, 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.”

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 367, DE 2002

Se nhor Pre si den te ,
Pre fe rên cia para ma té ria an tes de ou tras da

Ordem do Dia.
Nos ter mos do art. 311, in ci so I do Re gi men to

Inter no, re que i ro pre fe rên cia para o item 4 fim de ser
apre ci a do an tes da ma té ria cons tan te do item nº 3
Ordem do Dia.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002. – Ber -
nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de pre fe rên cia.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 97, DE 2002

(Inver são da pa u ta, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 367, de 2002, 

lido e apro va do nes ta opor tu ni da de.)

Vo ta ção, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 439, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Na bor Jú ni or, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

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 6, quan to teve sua
dis cus são en cer ra da.

Em vo ta ção.
O SR. NABOR JÚNIOR(PMDB – AC) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a

pa la vra V. Exª.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ban ca da do
PMDB vai vo tar fa vo ra vel men te a este pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
o en ca mi nha men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,
en cer ro o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 97, DE 2002

(Nº 1.177/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Rá dio 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.

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 418, de 31 de ju lho de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 23 de ju nho de 1992, a per mis-
são ou tor ga da à Rá dio TV do Ama zo nas 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 Rio Bran co, Esta do do Acre.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 18, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 2000 (nº
257/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis -
te ma Go i a no de Te le co mu ni ca ção 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 Apa -
re ci da de Go iâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.141, de 2000, e
139, de 2002, da Co mis são de Edu ca ção,
Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la, 1º pro nun-
ci a men to: pelo so bres ta men to da tra mi ta ção
da ma té ria, a fim de aguar dar ma ni fes ta ção
do Po der Ju di ciá rio so bre a pro po si ção, com 
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do; e
2º pro nun ci a men to (após re ce bi men to do
Ofí cio nº 118/2001, do Mi nis té rio das co mu-
ni ca ções, com as in for ma ções so bre o Pro -
je to): fa vo rá vel, com abs ten ção do Se na dor
Ge ral do Cân di do.

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 6, 
quan to teve sua dis cus são en cer ra da.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

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

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2000

(Nº 257/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Go i a no de Te le co mu ni ca ção
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 Apa re ci da de Go iâ nia, 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 276, de 4 de de zem bro de 1998, que ou -
tor ga per mis são ao Sis te ma Go i a no de Te le co mu ni-

ca ção Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Apa re ci da de Go -
iâ 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 254, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 254, de 2002, do Se na dor Se bas-
tião Ro cha, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun-
ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 510, de
1999, com o de nº 63, de 1999, que já se
en con tra apen sa do aos Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 97, 159 e 453, de 1999, e 55,
de 2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

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 6, 
quan to teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

Vo ta ção, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 510, de 1999,

pas sa a tra mi tar em con jun to com o de nº 63, de 1999, 
que já se en con tra apen sa do aos Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 97, 159 e 453, de 1999, e 55, de 2000.

Assim, os pro je tos vão às Co mis sões de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de Assun tos Eco nô mi-
cos, de Edu ca ção e, pos te ri or men te, à Co mis são de
Assun tos So ci a is, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 249, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 249, de 2002, do Se na dor Pe dro
Si mon, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 124, de
2000, e 47, de 2002, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

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 6, 
quan to teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

A dis cus são foi en cer ra da no dia 26.

Vo ta ção, em tur no úni co.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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Os Pro je tos de Lei do Se na do nº 124, de 2000, e 
47, de 2002, pas sam a tra mi tar em con jun to e vão às
Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de
Assun tos So ci a is e, pos te ri or men te, à Co mis são de
Edu ca ção, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 55, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 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.

Srs. Se na do res, tra ta-se ago ra da dis cus são de
um pro je to que exi ge quo rum qua li fi ca do. É um pro je-
to de mu i ta im por tân cia. Ele al te ra a re da ção do art.
29, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que 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.

Con sul to o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, que é
o pri me i ro sig na tá rio, so bre a con ve niên cia de se co -
lo car esta ma té ria em vo ta ção hoje. (Pa u sa.)

Vou aguar dar a ma ni fes ta ção dos Srs. Lí de res,
por uma de fe rên cia da Mesa.

Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são.

Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e da
emen da. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a
dis cus são em pri me i ro tur no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, é uma ma té ria pa cí fi ca que re gu la-
men ta re cur sos para pro pa gan da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não, a
ma té ria re gu la os li mi tes de des pe sa com o Po der Le -
gis la ti vo Mu ni ci pal. Para sua apro va ção, ne ces si ta-
mos de 49 vo tos fa vo rá ve is.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, eu gos ta ria de pro por a V. Exª que aci o-
nas se as cam pa i nhas e tam bém que in ver tês se mos a 
pa u ta para que pu dés se mos ir vo tan do ou tras ma té ri-
as. Há como in ver ter a pa u ta?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As cam -
pa i nhas já es tão aci o na das.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre -
si den te, va mos ou vir as Li de ran ças. Se elas con si de-
ra rem por bem trans fe rir para ama nhã, me lhor. Não
va mos fa zer dis so um ca va lo de ba ta lha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
nin guém se ma ni fes tou quan to ao adi a men to, faço
um ape lo aos Srs. Se na do res que não se en con tram
em ple ná rio para que ve nham a ele a fim de que pos -
sa mos ini ci ar a vo ta ção. Mas, an tes, con vo co os Srs.
Se na do res para que ve nham ao ple ná rio. Se ini ci ar o
pro ces so de vo ta ção, não pos so in ter rom pê-lo.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, te mos, no Con se lho de Éti ca, uma
re u nião mar ca da para hoje às 18 ho ras. Mas não po -
de mos dar iní cio à re u nião, en quan to não ter mi nar a
Ordem do Dia do Se na do Fe de ral. Por tan to, a nos sa
re u nião, para co nhe ci men to de to dos os ti tu la res do
Con se lho, fica adi a da para após a Ordem do Dia des -
ta ses são. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção, de cla ro
en cer ra do o en ca mi nha men to.

Peço a ori en ta ção dos Srs. Lí de res de Ban ca da.
Con vo co os Srs. Se na do res para que ve nham

ao ple ná rio.
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª é o pri me i ro

sig na tá rio des ta ma té ria, que exi ge quo rum qua li fi ca-
do. Cha mo a aten ção do au tor que esta ma té ria exi ge
quo rum qua li fi ca do. Se ini ci ar a vo ta ção, a Mesa vai
até o fim.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª fa la rá de po is do au tor.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, tra ta-se de uma ma té ria mu i to im por-
tan te e se ria in te res san te que fos se apre ci a da pela
Casa. Se se cor re o ris co de, pela fal ta de quo rum,
não ser apro va da, que al ter na ti va te mos?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Adi ar a
vo ta ção se hou ver re que ri men to à Mesa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, acre di to que a vo ta ção des sa ma té ria
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será pa cí fi ca. A Opo si ção vai vo tar a fa vor. O Go ver no
vai en ca mi nhar a fa vor. Não há ne nhu ma mu dan ça.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V.Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção vota fa vo ra vel-
men te a essa ma té ria.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como a
Mesa está sen do li be ral nes sa ma té ria, con ce do a pa -
la vra ao Se na dor Iris Re zen de para uma ques tão de
or dem.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, de vi da men te au to ri za do pelo Lí der do PMDB
de cla ro que a Ban ca da do PMDB en ca mi nha fa vo ra-
vel men te à apro va ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Já se
ma ni fes ta ram fa vo ra vel men te à apro va ção da ma té ria
o Blo co de Opo si ção PT/PPS e o PMDB.

Como vota o Blo co PSDB/PPB?
O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – O Blo -

co PSDB/PPB en ca mi nha o voto “sim”, fa vo ra vel men-
te ao pro je to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PFL, Se na dor José Agri pi no?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

Qu e ro fa zer um ape lo aos Se na do res do PFL
que se en con tram em seus ga bi ne tes para que com -
pa re çam ao ple ná rio para vo ta rem a PEC de au to ria
do nos so com pa nhe i ro Le o mar Qu in ta ni lha.

O PFL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª

con vo ca os Se na do res do PFL e a Mesa apro ve i ta
para con vo car to dos os Se na do res da Casa.

Como vota o PTB, Se na dor Car los Pa tro cí nio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –

Vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o PSB?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 

vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a

pa la vra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o PL? (Pa u sa.)

Va mos à vo ta ção da Pro pos ta, sem pre ju í jo da
Emen da nº 1-CCJ.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)
(Pro ce de-se a vo ta ção.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mais
uma vez, a Mesa con vo ca os Srs. Se na do res para
que ve nham ao ple ná rio, pois a ma té ria exi ge quo-
rum qua li fi ca do. (Pa u sa.)

Como vota o Lí der do PPS?
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, o PPS vota fa vo ra vel men te à emen da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Lí der do PDT?
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-

den te, o PDT vota fa vo ra vel men te à emen da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa

re no va o ape lo aos Srs. Se na do res para que ve nham
ao ple ná rio, vis to que es ta mos vo tan do ma té ria cons -
ti tu ci o nal que exi ge quo rum qua li fi ca do. (Pa u sa.)

Con vi do os Srs. Se na do res que se en con tram em
seus ga bi ne tes ou em ou tras de pen dên ci as do Se na do
que com pa re çam ao ple ná rio, pois se tra ta de vo ta ção
no mi nal e que exi ge quo rum qua li fi ca do. (Pa u sa.)

Lem bro aos Srs. Se na do res, que já vo ta ram que 
ha ve rá uma se gun da vo ta ção no mi nal, ain da so bre a
ma té ria, para a emen da apre sen ta da so bre a ma té ria
e que exi ge quo rum.

Peço aos Srs. Se na dos que exer ce ram o di re i to
de voto para que per ma ne çam em ple ná rio por que
ha ve rá uma se gun da vo ta ção no mi nal a res pe i to da
emen da apre sen ta da a essa PEC.

Con vi do a Se na do ra Ma ria do Car mo, caso de -
se je, a fa lar, pois será mu i to im por tan te sua pa la vra.
(Pa u sa.)

Se na dor Mo re i ra Men des?
Avi so aos Srs. Se na do res que há uma emen da

a ser vo ta da, ain da so bre esta ma té ria. Então,
peço-lhes que per ma ne çam no ple ná rio.

Se na dor Se bas tião Ro cha?
Peço aos Srs. Se na do res que per ma ne çam,

por que va mos con ti nu ar a vo ta ção des ta ma té ria. Há
uma emen da. Caso a ma té ria seja apro va da, te re mos
que vo tar a emen da.

(Pro ce de-se à apu ra ção)
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. 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.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 59 Srs. Se na do res.

Hou ve uma abs ten ção.
Não hou ve voto con trá rio.
To tal: 60 vo tos.
Apro va da a ma té ria.
O pa i nel mos tra rá o re sul ta do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos

ago ra à vo ta ção da Emen da nº 1-CCJ, de pa re cer fa -
vo rá vel.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
Como vota o Se na dor Ro me ro Jucá, pelo Blo -

co/PSDB?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, pela Li de ran ça do Go ver no, en ca mi-
nha mos o voto “sim”. Essa emen da ajus ta o en ten di-
men to que foi fe i to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, exa ta men te para não ge rar pre ju í zo
para os mu ni cí pi os.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor José Agri pi no, pelo PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, o PFL vota “sim”, pe las ra zões ex pos tas pelo
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pelo PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor José Alen car, pelo PL?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si-
den te, o PL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Edu ar do Su plicy, pelo Blo co de Opo si-
ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção vota a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Álva ro Dias, pelo PDT?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-
den te, o PDT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Car los Pa tro cí nio, pelo PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na-
dor Ge ral do Melo ain da não en ca mi nhou, a Mesa o
con vi da a fazê-lo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o Blo co PSDB/PPB en ca mi nha o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
con vi da as Srªs e os Srs. Se na do res a vi rem vo tar.
Tra ta-se de ma té ria que exi ge quo rum qua li fi ca do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 54 Srs. Se na do res.

Não hou ve vo tos con trá ri os.
Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 55 vo tos.
A emen da cons ti tu ci o nal, por tan to, foi apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia para a re da ção para o se gun do tur no.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e 
Ci da da nia, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur -
no da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
2002, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí-
cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 543, DE 2002
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 55,
de 2001.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia apre sen ta a re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de 2001,
que al te ra a re da ção do art. 29-A da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, con so li dan do a Emen da nº 1-CCJ, apro va da
pelo Ple ná rio, com al te ra ções re da ci o na is para ade -
qua ção à Téc ni ca Le gis la ti va.

Sala das Re u niões, 11 de ju nho de 2002. – Ber-
nar do Ca bral – Luiz Otá vio – Ney Su as su na – Edu -
ar do Su plicy – Mar lu ce Pin to – Wel ling ton Ri be i ro
– Ro ber to Re quião – Ma ria do Car mo Alves – Íris
Re zen de – José Edu ar do Du tra – Osmar Dias –
Antô nio Car los Jú ni or – Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 543, DE 2002

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
55, de 1999.

EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº , DE 2002

Alte ra a re da ção do art. 29-A da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 29-A da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 29-A O to tal da des pe sa do Po der
Le gis la ti vo Mu ni ci pal, in clu í dos os sub sí di os
dos Ve re a do res, não po de rá ul tra pas sar os
se guin tes per cen tu a is, re la ti vos à re ce i ta
cor ren te lí qui da do Mu ni cí pio, de fi ni da em
lei com ple men tar:

I – oito por cen to para Mu ni cí pi os com
po pu la ção de até cem mil ha bi tan tes;

II – sete por cen to para Mu ni cí pi os
com po pu la ção en tre cem mil e um e tre zen-
tos mil ha bi tan tes;

III – seis por cen to para Mu ni cí pi os
com po pu la ção en tre tre zen tos mil e um e
qui nhen tos mil ha bi tan tes;

IV – cin co por cen to para Mu ni cí pi os
com po pu la ção aci ma de qui nhen tos mil ha -
bi tan tes.

Pa rá gra fo úni co. Cons ti tui cri me de
res pon sa bi li da de do Pre fe i to Mu ni ci pal:

I – efe tu ar re pas se que su pe re os li mi-
tes de fi ni dos nes te ar ti go;

II – não en vi ar o re pas se até o dia vin -
te de cada mês; ou

III – en viá-lo a me nor em re la ção à
pro por ção fixa na Lei Orça men tá ria”.

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té-
ria será in clu í da em Ordem do Dia, opor tu na men te,
para o se gun do tur no cons ti tu ci o nal, obe de ci do o in -
ters tí cio re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 146, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 146, de 2001 (nº
1.164/99, na Casa de ori gem), que de no mi-
na “Ae ro por to de Por to Ve lho/Go ver na dor
Jor ge Te i xe i ra de Oli ve i ra” o Ae ro por to de
Por to Ve lho, Esta do de Ron dô nia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 356, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

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

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

A ma té ria vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 146, DE 2001
(Nº 1.164/1999, na Casa de Ori gem)

De no mi na Ae ro por to de Por to Ve-
lho/Go ver na dor Jor ge Te i xe i ra de Oli ve i-
ra o Ae ro por to de Por to Ve lho, Esta do de
Ron dô nia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ae ro por to de Por to Ve -

lho/Go ver na dor Jor ge Te i xe i ra de Oli ve i ra” o Ae ro por-
to de Por to Ve lho, em Ron dô nia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2002 (nº
2.372/2000, na Casa de ori gem), que acres -
cen ta dis po si ti vos ao Có di go de Pro ces so
Ci vil, no ca pí tu lo re la ti vo aos pro ce di men tos
ca u te la res es pe cí fi cos, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 357, de 2002,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i re.

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

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

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer-
ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

A ma té ria vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2002
(Nº 2.372/2000, na Casa de ori gem)

Acres cen ta dis po si ti vos ao Có di go
de Pro ces so Ci vil, no ca pí tu lo re la ti vo
aos pro ce di men tos ca u te la res es pe cí fi-
cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei visa pos si bi li tar o afas ta men to

tem po rá rio de um dos côn ju ges ou com pa nhe i ros da
mo ra da do ca sal.

Art. 2º A Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973,
pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes ar ti gos:

“LIVRO III
Do Pro ces so Ca u te lar

TÍTULO ÚNICO
Das Me di das Ca u te la res

CAPÍTULO II
Dos Pro ce di men tos Ca u te la res Espe cí fi cos

Se ção XIV-A
Do Afas ta men to Tem po rá rio de um dos

Côn ju ges ou  Com pa nhe i ros da Mo ra da do Ca sal

Art. 887-A. O juiz po de rá or de nar o afas ta men to
tem po rá rio do Côn ju ge ou com pa nhe i ro da mo ra da
do ca sal, sem pre que de seu com por ta men to ad vi er
ris co ou le são à in te gri da de fí si ca ou mo raI do ou tro,
ou das de ma is pes so as que com eles co a bi tem.

Art. 887-B. O re que ri men to de afas ta men to, do
qual cons ta rá à ex po si ção su má ria do ris co ou da le -
são, será fe i to di re ta men te ao juiz.

Po de rá, tam bém, o ofen di do re pre sen tar à au to-
ri da de po li ci al ou ao Mi nis té rio Pú bli co, que en ca mi-
nha rá o pe di do ao juiz.

Art. 887-C. De fe ri da a me di da, com ou sem a oi -
ti va do re que ri do, este, du ran te o pe río do de afas ta-
men to fi xa do pelo juiz, não po de rá se apro xi mar do
re que ren te, de ven do guar dar uma dis tân cia mí ni ma
de qui nhen tos me tros, de ven do, para tan to, ser de vi-
da men te no ti fi ca do.

Art. 887-D. O des cum pri men to da me di da res tri-
ti va con fi gu ra rá cri me de de so be diên cia, nos ter mos
do art. 330 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940, de ven do o agres sor ser en ca mi nha do à au -
to ri da de po li ci al para as pro vi dên ci as ca bí ve is.

Art. 887-E. O juiz re qui si ta rá a ins ta u ra ção de in -
qué ri to po li ci al ou en ca mi nha rá có pia dos au tos ao
Mi nis té rio Pú bli co, se da aná li se dos fa tos lhe pa re cer
que o re que ri do co me teu in fra ção pe nal.

“Art.3º o De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de
1941, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art. 144-A:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 106, DE 2002

Dis cus são, em se gun do 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 ao Ple ná rio que a ex -
pres são “mi li tar” do in ci so VII do § 2º do art. 121 do
De cre to-Lei n.º 2.848, de 1940, cons tan te do art. 3º
do pro je to, não será ob je to de de li be ra ção no se gun-
do tur no, ten do em vis ta ter sido re je i ta da quan do da
vo ta ção da ma té ria em pri me i ro tur no.

Em dis cus são o pro je to, 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.

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 368, DE

Des ta que de dis po si ção para vo ta-
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II, do Re gi men-
to Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa-
ra do, no ar ti go 32, do Pro je to de Lei do Se na do nº
106, de 2002, da ex pres são “bom be i ro mi li tar”, cons -
tan te do in ci so VII, do § 2º, do ar ti go 121, do De cre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2002. – Ma-
ria do Car mo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se -
pa ra do da ex pres são “bom be i ro mi li tar”, cons tan te do
in ci so VII do § 2º do art. 121 do De cre to-Lei n.º 2.848,
de 1940, cons tan te do art. 3º do pro je to.

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

Apro va do.
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-

men te.
Vo ta ção do pro je to, em se gun do tur no, res sal va-

do o des ta que re que ri do.
Não ha ven do quem peça a pa la vra 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.
Em vo ta ção a ex pres são “bom be i ro mi li tar” do

in ci so VII do § 2º do art. 121 do De cre to-Lei nº 2.848,
de 1940, cons tan te do art. 3º do pro je to des ta ca do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à ilus tre Se na do ra Ma ria do Car mo Alves,
au to ra do re que ri men to de des ta que, para en ca mi-
nhar a vo ta ção.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o pre sen te re que ri men to visa re ti rar
do pro je to em vo ta ção o agra va men to de pena aos
bom be i ros mi li ta res, uma vez que o Có di go Pe nal Mi -
li tar já pre vê, com o mes mo ri gor (12 a 30 anos), o jul -
ga men to dos cri mes con tra a vida co me ti dos por es -
ses ser vi do res.

O PLS nº 106, de 2002, da Co mis são Mis ta de
Se gu ran ça, pro põe o agra va men to da pena de ho mi-
cí dio para re clu são de 12 a 30 anos se o cri me for co -
me ti do por de ter mi na dos en tes quan do se pre va le-
cem in de vi da men te de suas fun ções.

O bom be i ro mi li tar, de acor do com o art. 42, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, é en qua dra do na ca te go ria de
mi li tar es ta du al. Então, deve-se man ter a mes ma
prer ro ga ti va es ten di da aos seus pa res pre vis ta na
Cons ti tu i ção, pois, com a re ti ra da da pa la vra “mi li tar”
para os mes mos no tex to apro va do, em pri me i ro tur -
no, por ana lo gia, pe di mos a su pres são da ex pres são
“bom be i ro mi li tar” pe los mo ti vos su pra ci ta dos.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -

na do res, peço a aten ção da Casa.
Sem que rer en trar no mé ri to, já re ti ra mos a ex -

pres são “mi li tar”. A ilus tre Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves quer re ti rar a ex pres são “bom be i ro mi li tar”. Por-
tan to, os Srs. Se na do res que qui se rem vo tar com a
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves pre ci sam se le van-
tar.

Em vo ta ção o des ta que.
As Srªs e os Srs. Se na do res que de se ja rem a re -

ti ra da da ex pres são, se gun do ar gu men ta ção da Se -
na do ra, em con cor dân cia com a re ti ra da da ex pres-
são de dis po si ti vo an te ri or, que i ram se le van tar. (Pa u-
sa.)

Re je i ta do.
A ma té ria vai à Co mis são Mis ta de Se gu ran ça

Pú bli ca para a ela bo ra ção da 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 12:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2002

Dis cus são, em se gun do 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”.

Encon tram-se na Casa o ilus tre De pu ta do Mo ro-
ni Tor gan, Re la tor des ta ma té ria, e o emi nen te Se na-

dor Iris Re zen de, Pre si den te da Co mis são Mis ta de
Se gu ran ça Pú bli ca.

Dis cus são do pro je to, 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.

Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Mis ta de Se gu ran ça

Pú bli ca, para ela bo ra ção da 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) – Faço
ques tão de res sal tar que ago ra va mos apre ci ar ou tro
pro je to, de ex tre ma re le vân cia.

Item 13:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2002

Dis cus são, em se gun do 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.

Dis cus são do pro je to, 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.

Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Mis ta de Se gu ran ça

Pú bli ca, para ela bo ra ção da 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 14:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, 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
71, 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 ao in ter ro ga tó rio do acu sa do e à
de fe sa efe ti va.

Dis cus são do 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 o pro je to.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, opor tu na-

men te, para o se gun do tur no, obe de ci do o 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 15:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 72, 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
72, 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 ao tri bu nal do júri e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Dis cus são do 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 o pro je to.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao ilus tre Pre si den te da Co mis são Mis ta de
Se gu ran ça Pú bli ca, Se na dor Iris Re zen de, para en ca-
mi nhar a vo ta ção.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, por oca sião do
Expe di en te, tive a opor tu ni da de de fa zer um pro nun-
ci a men to e tra zer à con si de ra ção do Se na do Fe de ral
a si tu a ção da se gu ran ça pú bli ca no País, so bre tu do
ago ra, quan do a po pu la ção bra si le i ra está de luto
pelo as sas si na to de uma das fi gu ras mais ilus tres da
nos sa im pren sa. Re al men te, por meio de Tim Lo pes,
qui se ram os ban di dos ca lar a im pren sa in ves ti ga ti va
nes te País.

Na que la opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, des ta-
quei a ação de V. Exª, na con di ção de Pre si den te do
Con gres so Na ci o nal, quan do con vo cou o Pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves, e
to das as Li de ran ças de Ban ca das com as sen to na
Câ ma ra e no Se na do para ava li a rem a si tu a ção vi vi da
pelo País quan to à se gu ran ça pú bli ca, opor tu ni da de
em que se cri ou a Co mis são Mis ta Espe ci al de Se gu-
ran ça Pú bli ca. A ela, foi atri bu í da a com pe tên cia de
jun tar to dos os pro je tos e emen das cons ti tu ci o na is
so bre o as sun to em an da men to nas duas Ca sas e,
de les, ti rar pro je tos que pu des sem im plan tar no País
uma po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca à al tu ra das ne ces-
si da des de nos sa po pu la ção.

Sr. Pre si den te, ha via qua se 300 pro je tos em an -
da men to. E a Co mis são – que tive a hon ra de pre si dir
e cujo Re la tor foi o ex tra or di ná rio De pu ta do Mo ro ni
Tor gan, que nos hon ra com sua pre sen ça nes ta Casa
– con se guiu con clu ir, dos qua se 300 pro je tos em an -

da men to – por que ha via mu i tos co in ci den tes –, com o 
pre pa ro de 24 pro je tos: 21 pro je tos de lei e 3 pro pos-
tas de emen da cons ti tu ci o nal. Des ses 24 pro je tos, 11
fo ram en ca mi nha dos por V. Exª ao Se na do Fe de ral
e,13, à Câ ma ra dos De pu ta dos, para que não fi cas se
uma Casa à es pe ra da ação da ou tra e para que am -
bas co me ças sem a tra ba lhar es ses pro je tos.

Hoje, pedi a pa la vra para en ca mi nhar o meu
voto, so bre tu do para res sal tar o pa pel de sem pe nha-
do pelo Se na do Fe de ral nes ta hora, sob a co or de na-
ção de V. Exª, uma vez que, dos 11 pro je tos dis tri bu í-
dos a esta Casa, 2 já fo ram apro va dos e en ca mi nha-
dos à Câ ma ra dos De pu ta dos, e os de ma is es tão em
an da men to. Na ses são de hoje, hou ve 6 pro je tos em
se gun do tur no e os de ma is em pri me i ro tur no.

Sr. Pre si den te, isso se deve des ta car. E, na épo -
ca, fiz um ape lo ao Pre si den te da Câ ma ra dos De pu-
ta dos para que S. Exª ti ves se a mes ma pre o cu pa ção
de mons tra da por V. Exª, por que, no meu en ten di men-
to, apro va dos es ses pro je tos e mais uma emen da
cons ti tu ci o nal que apre sen tei pos te ri or men te – por-
que, na úl ti ma re u nião, a Co mis são não teve quo rum
su fi ci en te para apre ci ar aque le item, que era so bre a
re du ção da ida de pe nal –, afir mo, com se gu ran ça: o
ín di ce de cri mi na li da de no País re du zir-se-á sen si vel-
men te. Os ban di dos con ta rão até cem an tes de con ti-
nu ar na sen da do cri me, uma vez que es ta rão en can-
to a dos por essa le gis la ção apro va da.

Assim, de i xo re gis tra da a mi nha ad mi ra ção e o
meu re co nhe ci men to pela ação de V. Exª na Pre si-
dên cia des ta Casa e na Pre si dên cia do Con gres so,
no sen ti do de fa zer com que esta Casa vol tas se as
suas aten ções para essa ques tão. Ao mes mo tem po,
que ro ex ter nar nos so re co nhe ci men to aos Srs. Se na-
do res, que es tão, qua se que em re gi me de ur gên cia,
trans for man do ou apro van do es ses pro je tos en ca mi-
nha dos pela Co mis são Mis ta Espe ci al de Se gu ran ça
Pú bli ca. Além dis so, que ro res sal tar o tra ba lho ex tra-
or di ná rio re a li za do pelo nos so dig no De pu ta do Mo ro-
ni Tor gan como Re la tor, bem como o dos ou tros sete
Sub-Re la to res. Foi um tra ba lho ex tra or di ná rio, que
nos pro por ci o na rá uma le gis la ção so bre uma nova
po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca para o País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Edi son Lo bão, V. Exª pode en ca mi nhar a vo ta ção,
caso que i ra.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, o Se na dor Iris Re zen de teve a pre o cu pa ção de 
re co nhe cer, fa zen do jus ti ça, a ini ci a ti va de V. Exª, pre -
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cur sor des sa ação que re sul tou na cons ti tu i ção da
gran de Co mis são Mis ta Espe ci al de Se gu ran ça Pú bli-
ca, cujo re sul ta do é aque le que per ce be mos ago ra.

Está va mos to dos pre o cu pa dos – como ain da
es ta mos – com a si tu a ção da se gu ran ça e da vi o lên-
cia, uma con tra pon do-se à ou tra, uma sen do o opos -
to, o in ver so da ou tra. Qu e re mos a se gu ran ça e não
de se ja mos a vi o lên cia.

Ao re co nhe cer o tra ba lho e a ini ci a ti va de V. Exª,
tam bém que ro fa zer jus ti ça ao Se na dor Iris Re zen de,
que pre si diu a gran de Co mis são, agin do com de ter-
mi na ção e com obs ti na ção e ten do pre sen ça cons-
tan te, per ma nen te, in dor mi da, sem o que a Co mis são
não te ria fun ci o na do.

O Sr. Mo ro ni Tor gan, De pu ta do Fe de ral e Re la-
tor des sas ma té ri as, com sua com pe tên cia e com lon -
ga ex pe riên cia no se tor de se gu ran ça, veio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos para dar-nos uma co la bo ra ção
imen sa. Men ci o no ain da o Se na dor Ro meu Tuma, de
lar go co nhe ci men to, e tan tos ou tros – eu pró prio fiz
par te da Co mis são, mas ex cluo-me da efi ciên cia des -
se tra ba lho. Não fos sem es ses Se na do res e De pu ta-
dos, não hou ves se esse con jun to de cir cuns tân ci as e
de von ta des, não te ría mos che ga do a essa po si ção.

Na que la Co mis são, não se tra tou do in te res se
da pi ro tec nia. Cu i dou-se, isto sim, de pro du zir um tra -
ba lho que fos se dig no da so ci e da de bra si le i ra. O tra -
ba lho foi pro du zi do e co me ça a ren der seus pri me i ros
fru tos.

Mu i tas ve zes, o Con gres so Na ci o nal é in jus ti ça-
do sob o ar gu men to de que é len to em sua ação, em
sua de ci são. Ago ra es ta mos des men tin do tal ale ga-
ção. O Con gres so, ao con trá rio, está sen do rá pi do,
pres to na ela bo ra ção das leis. Já exis tem al gu mas vo -
ta das pelo Se na do e en ca mi nha das à Câ ma ra. Em
mu i to pou co tem po, te re mos um con jun to de leis vo ta-
das na Câ ma ra e no Se na do, mais ra pi da men te no
Se na do do que na Câ ma ra, para que esse gra ve pro -
ble ma – a má cu la que ain da pesa so bre o Bra sil, so -
bre sua so ci e da de e seus go ver nan tes – de sa pa re ça
de fi ni ti va men te.

Não há so ci e da de que pos sa pros pe rar em re gi-
me de vi o lên cia e de anar quia como no que es ta mos
vi ven do. Nos sa es pe ran ça, Sr. Pre si den te, é a de que, 
vo ta das es sas leis e com a boa von ta de do Go ver no,
pos sa mos con ter de fi ni ti va men te o pro ces so de vi o-
lên cia, que avan ça va pe ri go sa men te no sen ti do de
des fa zer tudo o que cons tru í mos em ter mos de so ci e-
da de nes te País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, en ca mi nho o pro je to
com o en tu si as mo de quem aju dou a fazê-lo e de

quem está con ven ci do de que este con tri bu i rá for te-
men te para re cu pe rar mos o cli ma de se re ni da de e se -
gu ran ça re cla ma do pela so ci e da de bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – 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, te nho pou co a acres-
cen tar ao que fa la ram os Se na do res Edi son Lo bão,
Iris Re zen de e os de ma is que ocu pa ram a tri bu na.

Apro ve i to a pre sen ça do Se na dor Artur da Tá vo-
la para fa zer uma re fe rên cia es pe ci al a um fato ocor ri-
do du ran te as dis cus sões na Co mis são em que S. Exª 
era Vice-Pre si den te. Co me ça mos a re ce ber pe di dos
de adi a men to das dis cus sões, e o Se na dor se re cu-
sou a en ca mi nhar qual quer pe di do de adi a men to do
pro je to que veio da Co mis são Espe ci al de Se gu ran ça.
Por tan to, se esta ma té ria está ca mi nhan do com ma i or
ra pi dez é gra ças às pro vi dên ci as que esta Mesa to-
mou no sen ti do de cum prir o que foi es ta be le ci do
quan do da con vo ca ção e de sig na ção da Co mis são
Espe ci al: que a Mesa não co lo ca ria ne nhum obs tá cu-
lo ao an da men to e ao re sul ta do de to dos os pro je tos
que fos sem ana li sa dos pela Co mis são.

E o Se na dor Iris Re zen de, dia e no i te, como dis -
se o Se na dor Edi son Lo bão, pou co se im por tan do
com a hora, com os apar tes, com a sua pa ciên cia, a
sua tran qüi li da de e a ex ce lên cia do seu tra ba lho, fez
com que tudo ter mi nas se a tem po e a hora.

Nes te ple ná rio, es ta mos dis cu tin do a ma té ria. A
so ci e da de pas sa por um pro ces so de an gús tia e de
so fri men to. Qu an do a mar gi na li da de che ga ao pon to
de eli mi nar um jor na lis ta in ves ti ga ti vo é por que to dos
os ou tros pa râ me tros de se gu ran ça co me çam a ir por
ter ra.

Lem bro-me, Se na dor Iris Re zen de, meu que ri-
do com pa nhe i ro de Par ti do, De pu ta do Mo ro ni Tor gan,
que foi che fe de po lí cia no Ce a rá, quan do eu ain da
es ta va na Po lí cia Fe de ral, dis cu tía mos o que acon te-
cia na Co lôm bia. Lá, os ju í zes ti nham que ir mas ca ra-
dos aos tri bu na is jul gar os cri mi no sos, por que, iden ti-
fi ca dos, es ta ri am mor tos no dia se guin te.

Ai de nós se não cor rer mos con tra essa onda de 
cri mi na li da de, con tra esse des res pe i to to tal à vida do
ser hu ma no por par te dos mar gi na is! Essas mor tes
são um si nal ter rí vel! A si tu a ção se agra va, e o Go ver-
no tem que in ves tir num ho mem de po lí cia, acre di tar
que te mos ca pa ci da de de le gis lar, apro var es ses pro -
je tos e co lo cá-los em exe cu ção.

Cum pri men to V. Exª e toda a Co mis são, ao De -
pu ta do Mo ro ni Tor gan, pela ela bo ra ção do re la tó rio, e
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ao Se na dor Artur da Tá vo la, que, como Lí der do Go -
ver no, sou be sus ten tar a po si ção da Co mis são Espe -
ci al de Se gu ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia pror ro ga a ses são a
fim de con clu ir a Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Artur da
Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei que vou
re pe tir os con ce i tos já tão bem es ta be le ci dos pe los
ora do res que me an te ce de ram, po rém não pos so de i-
xar de dar uma pa la vra, em nome do Go ver no, so bre
o par ti cu lar.

Não es ta mos le gis lan do, nes te mo men to, como
quem le gis la para um có di go pe nal. Esta mos le gis lan-
do como quem le gis la para um es ta do de guer ra, o
que tor na ex tre ma men te di fe ren te, em qual quer país
do mun do, o pro ces so le gis la ti vo.

Estou no Par la men to há 16 anos: duas ve zes
De pu ta do Fe de ral, e este é o meu oi ta vo ano no Se -
na do. Nun ca vi, nes tes 16 anos, uma Co mis são tra ba-
lhar da ma ne i ra pela qual a Co mis são Espe ci al Mis ta
tra ba lhou nes sa ma té ria. Em 60 dias, fo ram con so li-
da dos mais de 200 pro je tos exis ten tes na Casa. Foi
um tra ba lho for tís si mo, vi go ro so, de gran de co la bo ra-
ção. Ha via ses sões re ple tas de Se na do res e De pu ta-
dos, ou tras com me nos gen te, em fun ção do pró prio
tra ba lho, mas, gra ças a esse es for ço, apron ta ram-se
pro je tos que hoje, no caso do Se na do, es tão a ser vo -
ta dos. O Se na do está a cum prir o seu de ver nes sa
ma té ria.

É evi den te que uma ma té ria des sa na tu re za, em 
Ca sas par la men ta res, gera ci ú mes, gera aqui lo que
mais toca o po lí ti co: tor nar anô ni mo o que mu i tas ve -
zes é um pro je to pes so al. Aliás, a pa la vra anô ni mo
não é boa. É tor nar co mum o que mu i tas ve zes são
pro je tos pes so a is. Ilus tres De pu ta dos apre sen ta ram
pro je tos pes so a is des sa na tu re za, e nós vi mos na Co -
mis são  pre si di da de modo ex cep ci o nal pelo Se na-
dor Iris Re zen de, com um Re la tor do por te do De pu ta-
do Mo ro ni Tor gan – o quan to era di fí cil, no co me ço,
para De pu ta dos e Se na do res, abrir mão da au to ria de 
pro je tos em nome de pro je tos co muns à Co mis são.
No fun do, esta é a gran de za da Casa par la men tar:
quan do os pro je tos são de to dos e não de uns. É mu i-
to raro al guém ter um nome as so ci a do a um pro je to.
Mas exis te esse so nho no po lí ti co, e é jus to.

Mas ali vi mos, no co me ço da Co mis são, nos pri -
me i ros dias, que ha via uma re sis tên cia de al guns Par-

la men ta res es pe ci a li za dos na ma té ria quan do viam
que aque le seu pro je to se di lu ía num pro je to co mum a 
toda Casa. Esse mo vi men to, per fe i ta men te hu ma no,
foi gra da ti va men te sen do ven ci do; a Co mis são, quan -
do sen tiu que ia dar cer to, co me çou a ter or gu lho do
pró prio tra ba lho – isso acon te ce nos tra ba lhos co le ti-
vos – e, em 60 dias, fo ram en tre gues à Câ ma ra e ao
Se na do os pro je tos.

Sei que há re sis tên ci as na Câ ma ra, e ape lo da -
qui para as cons ciên ci as mais ele va das da que la
Casa, que são mu i tas, no sen ti do de que pas sem por
cima das va i da des. Não será com va i da des e com au -
to ri as que va mos re sol ver esse pro ble ma.

Esta mos a le gis lar para um es ta do de guer ra ci -
vil em vá ri os Esta dos do Bra sil, de uma guer ra ci vil
sui ge ne ris, tí pi ca da con tem po ra ne i da de, ali men ta-
da in ter na ci o nal men te, fru to de to das as de sor dens
so ci a is bra si le i ras, é ver da de, mas uma guer ra sem
quar tel, que está le van do a so ci e da de a um es ta do de 
ano mia, isto é, de per da das ins ti tu i ções que a ca rac-
te ri zam, de per da de au to ri da de das ins ti tu i ções que
a ca rac te ri zam, da cri a ção de ver da de i ros go ver nos
pa ra le los, ou se não de go ver nos de au to ri da des, de
nú cle os ab so lu ta men te fora da lei, com le gis la ção
pró pria – e cha me mos de le gis la ção o que é uma re -
gra de ban di da gem, e não le gis la ção cons ci en te men-
te vo ta da por to das as for ças po lí ti cas –, que re dun-
dam nes te caso ex tre mo, que é tão sim bó li co de tudo
que acon te ce no Bra sil, do jor na lis ta Tim Lo pes.

Abro aqui um pa rên te se pes so al para di zer que
fui ami go pró xi mo de Tim Lo pes. Ele co me çou no Últi-
ma Hora, quan do eu tra ba lha va lá, de po is tra ba lha-
mos jun tos em O Glo bo. Eu o vi, na épo ca me ni no, de 
con tí nuo do jor nal a fo tó gra fo, a um gran de re pór ter
pre mi a do, e, hoje, po de mos di zer com mu i ta dor,
nada obs tan te, a um már tir da li ber da de da im pren sa
no Bra sil. Para mim, pes so al men te, foi uma per da mu -
i to gran de. Por co in ci dên cia, es ti ve com ele uma se -
ma na an tes des se fato. Eu o vi ale gre, tra ba lha dor,
ge ne ro so como era. Esti ve mos jun tos em uma si tu a-
ção em que fui dar uma en tre vis ta para a Rede Glo bo
so bre a CPMF, e foi ele quem veio co man dan do a
equi pe que fa ria a en tre vis ta. Ti ve mos a opor tu ni da de
de con ver sar acen tu a da men te, nos re ver e lem brar
tem pos bons de re da ção de jor nal.

Fe cha do o pa rên te se, Sr. Pre si den te, o caso
dele é sím bo lo. Por tan to, não po de mos nos com por-
tar em re la ção a essa ma té ria com tec ni cis mos. É pre -
ci so dar já à so ci e da de bra si le i ra a sa tis fa ção que ela
nos co bra. Fora daí, tudo será fi ru la  per mi tam-me a
ex pres são pou co par la men tar, mas os di ci o ná ri os já a 
re gis tram −, será fi ru la ju rí di ca. Não será efe ti va men-
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te, por ra zões de vír gu las ou de ex pres sões, vo tar na
di re ção do in te res se po pu lar, ain da que a le gis la ção
que está sen do pro pos ta nes te mo men to pos sa ter al -
guns de fe i tos, e por cer to terá, ela res pon de ao mo -
men to. Não é o mo men to de fa zer có di go pe nal, não é
o mo men to de de fen der te ses mu i to bem fun da men-
ta das, é o mo men to de agir. E cabe ao Par la men to
agir le gis lan do. Não so mos o Po der Exe cu ti vo, não
per se gui mos ban di do, so mos o Po der de sar ma do. A
nos sa arma é a lei e te mos de en trar com tal arma no
caso: uma le gis la ção que dê base, subs tra to, apo io
àqui lo que as au to ri da des, no seu la bor diá rio, vão
efe ti va men te con quis tar na luta con tra o cri me.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, que vo te mos o
mais ra pi da men te essa ma té ria. Já vo ta mos uma de -
las, a qual foi en vi a da à Câ ma ra dos De pu ta dos. Ape -
la mos para que a Câ ma ra dos De pu ta dos com pre en-
da este mo men to e, em bo ra sen do com pos ta por ju -
ris tas da mais alta re le vân cia e mag ni tu de, abra mão
des sa mag ni tu de ou tra ga-a para co la bo rar com a ra -
pi dez do pro ces so, uma ra pi dez na qual V. Exª pes so-
al men te, como Pre si den te do Con gres so, em pe-
nhou-se e par ti cu lar men te o Se na dor Iris Re zen de e
o Re la tor, De pu ta do Mo ro ni Tor gan, os qua is co man-
da ram aque la Sub co mis são – fui mem bro dela e pude 
tes te mu nhar o es for ço, a gran de za do tra ba lho des-
ses Par la men ta res. Que pos sa mos, en fim, ser le va-
dos ao re sul ta do de se ja do.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, pri me i ra men te, que ria jus ti fi car mi nha au -
sên cia na vo ta ção no mi nal do Item nº 7, em fun ção de 
es tar pre si din do uma mesa no se mi ná rio so bre clo na-
gem hu ma na, o qual está ocor ren do no Au di tó rio Pe -
trô nio Portel la.

Em se gun do lu gar, que ro di zer que es tou par ti-
ci pan do des se de ba te, exa ta men te na con di ção de
mem bro que fui da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú -
bli ca do Con gres so Na ci o nal, para tes te mu nhar a de -
di ca ção, a de ter mi na ção, a efi ciên cia e a von ta de po -
lí ti ca do Se na dor Iris Re zen de e de to dos os re la to res
e sub-re la to res. Falo tam bém do Vice-Pre si den te da
Co mis são, Se na dor Artur da Tá vo la, e de seu Re la tor,
De pu ta do Mo ro ni Tor gan. Re al men te, o tra ba lho
exem plar tem que ser cum pri men ta do, sa u da do, pois
aten de às ne ces si da des do Bra sil, do povo bra si le i ro.
É pre ci so ver ame ni za da a vi o lên cia no País.

Os pro je tos são de gran de, de pro fun da im por-
tân cia para o povo bra si le i ro. Por isso, o Se na do está
con clu in do a pri me i ra eta pa de vo ta ção. São pro je tos
de gran de im por tân cia, fo ram sem pre apro va dos por

ma i o ria e por meio do con sen so exis ten te na Co mis-
são pre si di da pelo Se na dor Iris Re zen de.

Faço aqui o mes mo ape lo que o Se na dor Artur
da Tá vo la fez com re la ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.
Re al men te, está mais com pli ca do vo tar na que la
Casa. Lá, o an da men to está mu i to len to. É pre ci so o
en vol vi men to di re to do Pre si den te da Câ ma ra, De pu-
ta do Aé cio Ne ves, que tan tas ve zes foi so lí ci to, cor re-
to, por meio da pri o ri da de dada aos pro je tos vin dos
da Co mis são. Mu i tas ve zes, dú vi das fo ram sus ci ta das
no sen ti do de que a Câ ma ra in ver te ria o pro ces so de
vo ta ção e co lo ca ria em se gun do pla no os pro je tos vo -
ta dos pela Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca do
Con gres so Na ci o nal.

Faço um ape lo para que não fi que con fi gu ra do o
que na Co mis são, mu i tas ve zes, ti ve mos que re fu tar,
que es cla re cer: não ha via, por par te do De pu ta do Aé cio
Ne ves, ne nhu ma in ten ção de atra sar a con du ção dos
tra ba lhos ou de pre ju di car o tra ba lho fe i to pela Co mis-
são. No en tan to, isso pre ci sa ser de mons tra do, na prá ti-
ca, para o Bra sil. O País pre ci sa de uma le gis la ção mo -
der na e efi ci en te, que não é uma pa na céia, não vai cu -
rar to dos os ma les, por que eles não são de cor ren tes
ape nas da au sên cia de uma le gis la ção mais ri go ro sa.
Envol vem pro ble mas de na tu re za so ci al, eco nô mi ca,
con jun tu ral e, mu i tas ve zes, es tru tu ral, de cor ren tes da
fal ta de apo io ma i or dos pró pri os Go ver nos Esta du a is
na so lu ção para a vi o lên cia exor bi tan te no País.

Não de i xo de re gis trar esse ape lo ao Pre si den te
Aé cio Ne ves no sen ti do de dar con du ção mais ágil a
es ses pro je tos para que pos sa mos con clu ir a vo ta ção
e que o Pre si den te da Re pú bli ca ve nha a san ci o ná-la,
se pos sí vel, ain da an tes do re ces so. Se as sim não for, 
todo o pro ces so de vo ta ção fi ca rá atra sa do e, la men-
ta vel men te, fi ca re mos ain da um lon go pe río do sem
uma le gis la ção mais atu al e mo der na.

Con cluo sa u dan do, mais uma vez, o tra ba lho
mu i to re pre sen ta ti vo, do pon to de vis ta da qua li da de
do Par la men to, con du zi do pelo Se na dor Iris Re zen de
e pelo Re la tor, De pu ta do Mo ro ni Tor gan, que se en -
con tra no ple ná rio, brin dan do-nos com sua vi si ta.

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

Se na do res, não ha ven do mais quem que i ra en ca mi-
nhar a vo ta ção, vou co lo car o pro je to em vo ta ção.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do nº 72,
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.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, opor tu na-

men te, para o se gun do tur no, obe de ci do o 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) – Apro ve i to
a opor tu ni da de para agra de cer as gen tis pa la vras de
to dos quan tos me sa u da ram. Hou ve uma fe liz opor tu-
ni da de na vo ta ção do item re fe ren te ao tri bu nal do
júri, por que con tou com a par ti ci pa ção di nâ mi ca do
Se na dor Iris Re zen de e com a res pon sá vel ori en ta-
ção dos pro je tos pelo ilus tre De pu ta do Mo ro ni Tor-
gan, e de vá ri os dos Srs Se na do res que com pu se ram
essa Co mis são. Des cul pem-me por isso, mas é pre ci-
so que a so ci e da de re al men te sa i ba, nes te mo men to
em que a vi o lên cia está re cru des cen do, que a par te
le gis la ti va está sen do fe i ta pe los Srs Par la men ta res.

De sor te que agra de ço e re tri buo, por que quem
tra ba lhou mais mes mo foi a Co mis são, pre si di da por
V. Exª, Se na dor Iris Re zen de, e re la ta da pelo Se na-
dor, aliás, pelo De pu ta do Mo ro ni Tor gan. Estou pro-
mo ven do V. Exª, na tu ral men te, por que me re ce, se é
que é pro mo ção, por que vida par la men tar é igual.

Va mos pros se guir na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 16:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 45, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, 17 de ju lho de 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 445, 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 José
Sar ney.

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

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam, que i-

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

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

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 45, DE 2001

(Nº 416/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

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

Art. 1º Fica apro va do 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.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli-
quem re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua-
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos
ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

(*) A ín te gra do Pro to co lo en con tra-se pu bli ca do no DSF de
28-5-2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 4, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 2002 (nº
894/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to da Con ven ção Inter na ci o nal
so bre a Su pres são de Aten ta dos Ter ro ris tas
com Bom bas, ado ta da pela Assem bléia Ge -
ral das Na ções Uni das em 15 de de zem bro
de 1997 e subs cri ta pelo Go ver no Bra si le i ro
em 12 de mar ço de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 494, 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 Iris Re zen de.

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

dis cus são.

Em vo ta ção.

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

Apro va do.

O pro je to vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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(*) A ín te gra da Con ven ção en con tra-se pu bli ca da no DSF de
4-6-02.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)

– Item 18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 26, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 26, de 2002 (nº
932/2001, 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 Cul tu ral de Co mu ni ca ção Espe-
ran ça e Vida 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 João da
Boa Vis ta, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 387, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Chi co Sar to ri.

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

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

Em vo ta ção o pro je to.

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

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 2002

(Nº 932/2001, 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 Cul tu ral de Co mu ni ca-
ção Espe ran ça e Vida 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 João da Boa Vis ta, 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 318, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Espe ran ça e Vida 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 São João da Boa Vis ta, Esta do de
São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 19:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 32, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 32, de 2002 (nº
960/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul -
tu ral Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Sa les
Oli ve i ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Sa les Oli ve i ra,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 388, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

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

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Sras e Srs Se na do res que o apro vam que i ram

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

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 2002

(Nº 960/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção cul tu ral Co mu ni tá ria dos Mo ra do res
de Sa les Oli ve i ra a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Sa les Oli ve i ra, Esta do de São Pa u lo. O
Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É apro va do o ato cons tan te da Por ta ria nº
447, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per mis são à
So ci e da de Pa ra i ba na de Co mu ni ca ção 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 Ca ja ze i ras, Esta do da Pa ra í ba.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 20:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 33, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 33, de 2002 (nº
966/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Evan gé li ca Dou los a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co li nas
do To can tins, Esta do do To can tins, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 389, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

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

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Sras e Srs Se na do res que o apro vam que i ram

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº  33, DE 2002

(Nº 966/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Evan gé li ca Dou los a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Co li nas do To can tins, Esta do do To-
can tins.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 408, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Evan gé li ca Dou los a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co li nas do Tocan tins,
Esta do do To can tins.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 21:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 178, DE 2002
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 178, de 2002 (nº
1.573/2001, 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 15 De Agos to para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Ju a ze i ro do Nor te, Esta do do Ce -
a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 483, de 2002, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Re gi nal do Du ar te.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 178, DE 2002

(Nº 1.573/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção 15 de Agos to para exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Ju a ze i ro do Nor te,
Esta do do Ce a rá.

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

cre to sino, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção 15 de Agos to para exe cu tar,
por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de , ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu-
si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ju a ze i ro do Nor -
te , Esta do do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
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Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to
nº 359, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te para
o Pro je to de Re so lu ção nº 31, de 2002.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai fi gu rar na Ordem do Dia da se gun-

da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art.
345, in ci so II, do Re gi men to Inter no, na pró xi ma quin -
ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à apre ci a ção do Re que ri men to nº 360, de 2002, de
ur gên cia, lido no Expe di en te para o Pro je to de Re so-
lu ção nº 33, de 2002.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai fi gu rar na Ordem do Dia da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 345, in -
ci so II, do Re gi men to Inter no, na pró xi ma quin ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
ago ra à apre ci a ção dos Re que ri men tos nºs 339 e 362,
de 2002, de ho me na gem ao jor na lis ta Tim Lo pes.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -

ná rio.
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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Of. nº 60/02

Bra sí lia, 11 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a Vos sa Exce lên-

cia de ter mi nar a mi nha subs ti tu i ção pelo Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no (PT-RJ), como mem bro ti tu lar, na Co-
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li-
za ção, na vaga des ti na da ao Par ti do Li be ral-PL.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var ao ilus tre
Pre si den te pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

José Alen car, Lí der do PL.
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, pro je tos de de cre to le gis la ti vo re -

ce bi dos da Câ ma ra dos De pu ta dos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Pro je-
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 278 a 287, de 2002,
que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo de ter-
mi na do de 45 dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do com o art. 122, 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) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Wal deck Orne las, Fran cis co
Escór cio, Ge ral do Melo e Ri car do San tos en vi a ram à
Mesa pro po si ções que, em face do dis pos to no art.
235, in ci so III, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no, se rão
li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Car los Be zer ra, Ro me ro
Jucá, Ade mir Andra de 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, um dos in di-
ca do res im por tan tes de pro gres so so ci al de uma na -
ção é sua ca pa ci da de de pro te ger a po pu la ção da di -
fu são de do en ças trans mis sí ve is. Na ver da de, este é
um com ba te di u tur no, já que mu i to di fi cil men te con se-
gui re mos ex tin guir to das as for mas de do en ças que
se es pa lham pelo glo bo ter res tre.

De fato, no cam po da pro fi la xia, os ser vi ços de
sa ú de pú bli ca se de fron tam com três fren tes de ação
bem dis tin tas e que exi gem per ma nen te atu a ção e vi -
gi lân cia. São elas: as do en ças trans mis sí ve is com
ten dên cia de cli nan te ou er ra di ca das; as do en ças
trans mis sí ve is com qua dro de per sis tên cia; e as do -
en ças trans mis sí ve is emer gen tes ou re e mer gen tes.

Sr. Pre si den te, mu i to se tem cri ti ca do o Go ver no
bra si le i ro por su pos ta ina ção no cam po das ques tões
so ci a is, o que, para mim, é uma in ver da de dos que
não que rem ver o mu i to que o Bra sil já pro gre diu nes -
se do mí nio. Infe liz men te, nos so pas si vo é tão gran de,
que o mu i to já con se gui do pode sem pre ser en ca ra do
como pou co di an te do mu i to que ain da res ta a fa zer.
Con tu do, isso não in va li da o que tem sido fe i to e que
deve ser res sal ta do, tan to em be ne fí cio dos bons fe i-
tos do Go ver no, como em be ne fí cio de nos sa pró pria
auto-es ti ma, ge ral men te tão vi li pen di a da por nos sa
eter na au to co mi se ra ção e com ple xo de in ca pa ci da de
di an te das na ções mais de sen vol vi das.

A bem da ver da de, o iní cio de nos sos bons re -
sul ta dos no com ba te às do en ças trans mis sí ve is da-

tam de 20 anos, ul tra pas san do de mu i to o pe río do do
atu al Go ver no. Isso ser ve como re for ço do prin cí pio
de que po lí ti cas pú bli cas boas de vem ter con ti nu i da-
de, in de pen den te men te da co lo ra ção dos que es tão
no po der no mo men to. O bem-es tar da po pu la ção não 
pode es tar ao sa bor das idi os sin cra si as par ti dá ri as
dos que se al ter nam no co man do do po der po lí ti co.

Sr. Pre si den te, na dé ca da de 1930, a prin ci pal
ca u sa mor tis nas ca pi ta is bra si le i ras eram as do en-
ças trans mis sí ve is, res pon den do por mais de um ter -
ço dos óbi tos re gis tra dos. No meio ru ral, onde in fe liz-
men te não há re gis tros con fiá ve is, su põe-se que a
pro por ção fos se ain da ma i or. No ano de 1999, nos so
in di ca do res apon ta ram uma com ple ta in ver são des se
qua dro, si na li zan do as do en ças do apa re lho cir cu la-
tó rio como res pon sá ve is por 32,2% dos óbi tos; se gui-
das de lon ge pe los aci den tes e vi o lên ci as, com
14,7%; e pe las ne o pla si as, com 14,5%; das do en ças
do apa re lho res pi ra tó rio, com 11,2%; e só em quin to
lu gar é que apa re cem as do en ças in fec ci o sas e pa ra-
si tá ri as, com ape nas 5,8% dos óbi tos com ca u sa bem 
de ter mi na da.

É cer to que es ta tís ti cas de mor ta li da de nun ca
são boa ra zão de ufa nis mo, mas não po de mos de i xar
de cons ta tar que hou ve uma evo lu ção no qua dro bra -
si le i ro, quan do ve mos que as do en ças di zi ma do ras
de po pu la ções in te i ras re gre di ram ni ti da men te em
seu po der de ação. Na re a li da de, as do en ças para as
qua is já dis po mos de me i os efi ca zes de pre ven ção –
seja pela me lho ria das con di ções sa ni tá ri as, seja pe -
las me lho ri as tec no ló gi cas, como as va ci nas e an ti-
bió ti cos, seja pela am pli a ção do aces so aos ser vi ços
de sa ú de – per de ram sen si vel men te seu po der de
trans mis são no seio da po pu la ção. Isso, con tu do, não
sig ni fi ca que es ta mos, ne ces sa ri a men te, li vres de
sua re cru des cên cia.

Srªs e Srs. Se na do res, com di fe ren ças as so ci a-
das às con di ções so ci a is, sa ni tá ri as e am bi en ta is, as
do en ças trans mis sí ve is ain da se cons ti tu em em um
dos prin ci pa is pro ble mas de sa ú de pú bli ca em todo o
mun do. E quan do digo todo o mun do, o faço no sen ti-
do es tri to do ter mo, já que abran ge, in dis tin ta men te,
pa í ses ri cos e po bres, va ri an do ape nas a lis ta de do -
en ças em cada caso.

Para tra çar um bre ve per fil da si tu a ção bra si le i-
ra, vou-me re por tar aos da dos do úl ti mo re la tó rio da
FUNASA – Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, ór gão do
Mi nis té rio da Sa ú de res pon sá vel pela vi gi lân cia epi -
de mi o ló gi ca no Bra sil. O re la tó rio in ti tu la-se “Si tu a ção
da Pre ven ção e Con tro le de Do en ças Trans mis sí ve is
no Bra sil”, cuja 2ª edi ção é do mês de maio re cém-fin-
do. Tra ta-se de do cu men to só brio, ob je ti vo e que for -
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ne ce um qua dro re a lis ta e sé rio da si tu a ção bra si le i ra
nes se im por tan tís si mo cam po da sa ú de pú bli ca.

O Bra sil tem ob ti do êxi tos im por tan tes em face
dos ins tru men tos de pre ven ção e con tro le de que dis -
põe, fa zen do com que gran de nú me ro de do en ças
trans mis sí ve is pas sem para o gru po da que las com ten -
dên cia de cli nan te ou er ra di ca das. Assim acon te ceu
com a va río la e com a po li o mi e li te. O sa ram po en con-
tra-se eli mi na do. A ra i va hu ma na trans mi ti da por ani ma-
is do més ti cos deve es tar er ra di ca da nes ta dé ca da, do
mes mo modo que o té ta no ne o na tal, do en ça con tra í da
pe los be bes por más con di ções de as sep sia no par to.

Dif te ria, co que lu che e té ta no aci den tal es tão en -
tre as do en ças com ten dên cia de cli nan te, to das imu -
no pre ve ní ve is, ou seja, para as qua is dis po mos da va -
ci na pre ven ti va. Tam bém se in clu em no gru po das em
de clí nio a do en ça de Cha gas, a han se nía se, am bas
en dê mi cas há vá ri as dé ca das no Bra sil, e a fe bre ti fói-
de. Di ver sas ou tras se en con tram na mes ma ca te go-
ria de cli nan te: a ru béo la, em par ti cu lar a sín dro me da
ru béo la con gê ni ta; a on co cer co se; a fi la ri o se e a pes -
te, to das com áre as de ocor rên cia res tri tas.

A atu al es tra té gia do Mi nis té rio da Sa ú de para
esse gru po de do en ças visa à ma nu ten ção da si tu a-
ção de con tro le ou mes mo sua er ra di ca ção, quan do
esta é fac tí vel.

Infe liz men te, du ran te mu i to tem po pen sou-se
que as do en ças trans mis sí ve is en tra ri am em de clí nio
na tu ral men te. Isto não só não é ver da de, como em mu -
i tos ca sos há a per sis tên cia ou mes mo o re cru des ci-
men to da en de mia. Para es sas do en ças é ne ces sá rio
o for ta le ci men to de no vas es tra té gi as, pela via de uma
ma i or in te gra ção en tre pre ven ção, con tro le e rede as -
sis ten ci al, em que o prin ci pal foco da ação es te ja vol ta-
do para o di ag nós ti co e o tra ta men to de pes so as do en-
tes, vi san do à in ter rup ção da ca de ia de trans mis são,
tal como já o pra ti ca o nos so po der pú bli co.

Não po de mos, to da via, des cu rar das ações mul -
tis se to ri a is para a pre ven ção e con tro le des sas do en-
ças, já que gran de par te de sua en de mi ci da de re si de
em pro ces sos ex ter nos ao se tor de sa ú de pro pri a-
men te dito. Fa to res como ur ba ni za ção ace le ra da sem 
in fra-es tru tu ra ade qua da, al te ra ções do meio am bi-
en te, des ma ta men to, am pli a ção de fron te i ras agrí co-
las, pro ces sos mi gra tó ri os, gran des obras de in fra-es-
tru tu ra, como ro do vi as e bar ra gens, são to dos com -
po nen tes de per sis tên cia des sas en de mi as.

Nes te gru po de do en ças per sis ten tes, Sr. Pre si-
den te, es tão a ma lá ria, a tu ber cu lo se, as me nin gi tes,
a le ish ma ni o se vis ce ral e a te gu men tar ame ri ca na, a
fe bre ama re la sil ves tre, as he pa ti tes e a es quis tos so-
mo se. São do en ças que, além de no mes mu i tas ve -
zes di fí ce is de se rem di tos, ca re cem de ma i or ca pa ci-
da de de con tro le por par te de nos sos agen tes. É um
vas to cam po em que o po der pú bli co e a so ci e da de

de vem mo bi li zar-se para cri ar con di ções de con tro le e 
ex pec ta ti va de de clí nio, como fe i to para o gru po de
do en ças em con di ções de cli nan tes.

Infe liz men te, te mos ain da o gru po das do en ças
emer gen tes ou re e mer gen tes. Nele es tão a AIDS, a
có le ra, a den gue, as han ta vi ro ses. São do en ças que,
além de es tig mas de mal di ção, como a AIDS, têm alto 
po der le tal, quan do não ade qua da men te ata ca das,
como a den gue he mor rá gi ca.

O Bra sil, Srªs e Srs. Se na do res, têm tido êxi to
enor me em suas po lí ti cas de com ba te a to dos os gru -
pos de do en ças que aca bo de men ci o nar. Nos sa co -
ber tu ra va ci nal atin ge hoje todo o es pec tro de do en-
ças re co men da do pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú-
de. O Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ção (PNI) tem
con se gui do atin gir os ín di ces de co ber tu ra tec ni ca-
men te sa tis fa tó ri os com a va ci na anti-he pa ti te B, com
a va ci na DPT, con tra a dif te ria, a co que lu che e o té ta-
no, com a va ci na con tra a pó lio, com a anti-sa ram po e
com a BCG. O pro gra ma de va ci na ção an ti gri pe para
fa i xa etá ria su pe ri or a 60 anos atin giu 10,8 mi lhões de 
pes so as em 2001.

Srªs e Srs. Se na do res, a FUNASA dis tri bu iu cer -
ca de dois bi lhões de do ses de va ci nas em 2001, ten -
do par ti do de um piso de 214 mi lhões em 1995. Mul ti-
pli cou-se por qua se dez o nú me ro de do ses dis po ni bi-
li za das para a po pu la ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal.
O pró xi mo pas so será o de ho mo ge ne i zar a dis tri bu i-
ção pe los qua se seis mil mu ni cí pi os bra si le i ros, já que 
a di fi cul da de ou fa ci li da de de aces so não é uni for me
em to dos eles.

Sr. Pre si den te, num pla ne ta em que as fron te i ras
en tre pa í ses se tor nam mais e mais flu i das ou per meá-
ve is, é fun da men tal for ta le cer a ca pa ci da de bra si le i ra
de pre ver, de tec tar e preve nir a in tro du ção de no vas
do en ças ou a re e mer gên cia de an ti gas. Com esse ob -
je ti vo, o Mi nis té rio da Sa ú de, por in ter mé dio da
FUNASA, fir mou acor do de em prés ti mo com o Ban co
Mun di al, no va lor de 600 mi lhões de dó la res ame ri ca-
nos, para for ta le cer o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia
em Sa ú de. Des de 1999, ano em que se ini ci ou, o pro -
gra ma des ti na re cur sos para as áre as de vi gi lân cia
epi de mi o ló gi ca, am bi en tal em sa ú de, sa ú de in dí ge na
e con tro le de do en ças na Ama zô nia Le gal. É um es for-
ço de ins ta la ção de todo um sis te ma que ga ran ta a
per ma nen te vi gi lân cia do ter ri tó rio e da po pu la ção no
con tro le da di fu são ou in tro du ção de en de mi as.

A des cen tra li za ção das ações com o uso das
equi pes de Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de, as Equi -
pes de Sa ú de na Fa mí lia e a pró pria rede de ser vi ços
do SUS per mi tem que os Esta dos e os Mu ni cí pi os
atu em mais di re ta men te no pro je to. O re pas se, em
2002, de 560 mi lhões de re a is do Fun do Na ci o nal de
Sa ú de para os Fun dos Esta du a is e Mu ni ci pa is faz

11530 Qu ar ta-fe i ra  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002192    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



par te do pro gra ma de fi nan ci a men to es tá vel das
ações de con tro le de do en ças e epi de mi o lo gia.

Srªs e Srs. Se na do res, este bre ve pa no ra ma
que aca bo de tra çar ser ve para que ve ja mos os
dois la dos des ta gra ve e im por tan te ques tão na ci-
o nal. De um lado, as vas ti dões ter ri to ri al e po pu la-
ci o nal bra si le i ras nos con fron tam com um qua dro
am plo de do en ças trans mis sí ve is, que pre ci sam
ser com ba ti das e er ra di ca das, sem pre que pos sí-
vel. Nos sas vas tís si mas fron te i ras e in ter câm bio
com o mun do, além de nos sa va ri e da de cli má ti ca,
nos im põem a ne ces si da de de per ma nen te vi gi-
lân cia so bre as no vas for mas en dê mi cas e o res-
sur gi men to de an ti gas.

De ou tro lado, o Mi nis té rio da Sa ú de, por in ter-
mé dio da FUNASA, tem de sen vol vi do fru tí fe ros pro -
gra mas de com ba te às en de mi as, além de ágil re a-
ção no caso de sur tos epi dê mi cos.

Como to dos os pro gra mas es ta ta is, este tam -
bém im pli ca o uso de vul to sos re cur sos, aliás, mu i to
bem em pre ga dos. Os re sul ta dos al can ça dos o de-
mons tram, ci tan do ape nas como exem plo, o caso de 
nos so pro gra ma de com ba te à AIDS, ado ta do como
re fe rên cia no mun do in te i ro.

Sr. Pre si den te, su gi ro a to dos a le i tu ra do
bre vís si mo e ex tre ma men te ob je ti vo Re la tó rio
2002 da FUNASA so bre com ba te a do en ças trans -
mis sí ve is no Bra sil. Ele é útil e ins tru ti vo para to-
dos os que se pre o cu pam em me lho rar as con di-
ções de vida e sa ú de da po pu la ção bra si le i ra.
Sem es con der nos sas ca rên ci as, apon ta os gi gan-
tes cos su ces sos que te mos ob ti do nes sa luta, su -
ces sos que sem pre ocor rem quan do o in te res se
pú bli co pre va le ce so bre os par ti dá ri os, e o Po der
Pú bli co con se gue dar con ti nu i da de às suas ações
ao lon go do tem po.

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

Era o que ti nha a di zer.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em bre vís si mo
dis cur so, ve nho hoje à tri bu na para de i xar pú bli co
meu apo io ao Pla no Agrí co la e Pe cuá rio para a sa-
fra 2002/2003, que foi apre sen ta do ao Sr. Mi nis tro
da Fa zen da Pra ti ni de Mo ra es, em 10 de abril pas-
sa do, pela Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra e
Pe cuá ria (CNA) e pela Orga ni za ção das Co o pe ra ti-
vas Bra si le i ras (OCB).

O do cu men to em ques tão in clui 25 re i vin di-
ca ções do se tor para o pró xi mo pla no de sa fra,

que deve ser anun ci a do, den tro dos pró xi mos dias, 
pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te-
ci men to. A prin ci pal re i vin di ca ção é a des ti na ção
de 25 bi lhões de re a is para o cus te io e a co mer ci-
a li za ção da pró xi ma sa fra. Se le var mos em con ta
que a atu al sa fra con tou com cer ca de 18 bi lhões
de re a is de di nhe i ro pú bli co para essa fi na li da de, a 
pro pos ta de 25 bi lhões cor res pon de a um au men-
to, bas tan te ra zoá vel, de 38%.

Ou tro item é a cor re ção de pre ços mí ni mos.
A CNA fez pes qui sa em que com pa ra o au men to
dos cus tos de pro du ção por pro du to agrí co la, na
úl ti ma sa fra, com o au men to, no mes mo pe río do,
dos pre ços mí ni mos pra ti ca dos pela po lí ti ca agrí-
co la go ver na men tal. O au men to do cus to de pro-
du ção foi sem pre su pe ri or ao au men to do pre ço
mí ni mo para to dos os pro du tos. A me nor di fe ren ça
ocor ri da foi com o al go dão: 22%; a ma i or di fe ren-
ça, com a man di o ca: 74%. A soja, por exem plo,
teve seus cus tos de pro du ção au men ta dos em um
va lor 45% ma i or do que a cor re ção de seu pre ço
mí ni mo. O ar roz, 41%. Ora, tais nú me ros com pro-
vam par te da cor ro são que so freu a ren da agrí co la
no úl ti mo ano.

Ou tro item é a re i vin di ca ção de que seja li be ra-
da a im por ta ção de agro quí mi cos pro ve ni en tes de
pa í ses do MERCOSUL. O pre ço dos pro du tos com -
pra dos no Bra sil é 41% ma i or do que o pre ço dos
mes mos pro du tos fa bri ca dos na Argen ti na, com a
par ti cu la ri da de de que o pro du to bra si le i ro tem qua -
se a to ta li da de de seus com po nen tes im por ta dos
dos Esta dos Uni dos.

Ou tro item, ain da do pla no pro pos to pela
CNA e pela OCB ao Mi nis tro da Agri cul tu ra, é a
ace i ta ção da sa fra como ga ran tia dos em prés ti-
mos to ma dos, o que, aliás, já é prá ti ca cor ren te no
Esta do do Mato Gros so, onde 80% dos fi nan ci a-
men tos têm essa ga ran tia. No res tan te do Bra sil,
cos tu ma-se ace i tar ape nas as ter ras do agro pe cu-
a ris ta como ga ran tia dos em prés ti mos, prá ti ca que 
tem le va do, em caso de ina dim plên cia, à to ma da
das ter ras pe los ban cos e, con se qüen te men te, à
con cen tra ção fun diá ria. Essa, aliás, se ria uma me -
di da, se pen sar mos bem, a fa vor da re for ma agrá -
ria. Uma re for ma em que não é fe i to ne nhum as -
sen ta men to, mas que se im pe de que au men te o
con tin gen te dos sem-ter ra.

Por fim, en fa ti zo mais um pon to do do cu men-
to que ve nho dis cu tin do – o au men to do li mi te de
em prés ti mo por pro du tor ru ral, li mi te que é de fi ni-
do em ra zão da re gião e do pro du to. No Cen-
tro-Oes te, por exem plo, o li mi te pas sa ria para 300
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mil re a is para o so ji cul tor e para 500 mil re a is para
o co to ni cul tor.

Já está mais do que pro va do que, no Bra sil, não
há ati vi da de eco nô mi ca que a cada cen ta vo in ves ti do
de re cur sos pú bli cos crie ma i or quan ti da de de em pre-
gos e ma i or quan ti da de de di vi sas com ex por ta ção. A
agro pe cuá ria é a ati vi da de so bre a qual po de mos di -
zer, sem medo de er rar, em que, no mun do, so mos
um dos pa í ses mais com pe ti ti vos. Con se gui mos sê-lo 
mes mo ten do de con cor rer com os pro du tos al ta men-
te sub si di a dos de Esta dos Uni dos, União Eu ro péia e
pa í ses da Ásia, in clu si ve o Ja pão.

O do cu men to ela bo ra do pela Con fe de ra ção Na -
ci o nal da Agri cul tu ra e pela Orga ni za ção das Co o pe-
ra ti vas Bra si le i ras pri ma pela sen sa tez. Somo mi nha
voz à da que les que sa bem da im por tân cia eco nô mi ca
e so ci al da agro pe cuá ria para o Bra sil!

Era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS BEZERRA 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. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pe ri o di ca men-
te, os ór gãos go ver na men ta is pro mo vem a ve i cu la-
ção de cam pa nhas vol ta das para ques tões como:
edu ca ção se xu al, pla ne ja men to fa mi li ar, an ti con cep-
ção, vi o lên cia se xu al, pros ti tu i ção, abor to, mor ta li da-
de ma ter na, AIDS, de tec ção e pre ven ção do cân cer
de mama, do colo ute ri no etc... Entre tan to, es ses te -
mas são sem pre abor da dos iso la da men te como se
cons ti tu ís sem uni ver sos dis tin tos e não as pec tos de
uma só ques tão, que é a dos di re i tos se xu a is e re pro-
du ti vos das mu lhe res.

A pu bli ca ção de Di re i tos Se xu a is e Di re i tos
Re pro du ti vos – Di ag nós ti co Na ci o nal e Ba lan ço
Re gi o nal cor ri ge essa dis tor ção e apre sen ta uma vi -
são abran gen te e in te gra da do uni ver so fe mi ni no, ra -
zão pela qual faz jus à pre sen te men ção.

Edi ta da pelo Co mi tê La ti no-Ame ri ca no e do Ca -
ri be para a De fe sa dos Di re i tos da Mu lher (CLADEM)
e pela Rede Na ci o nal Fe mi nis ta de Sa ú de e Di re i tos
Re pro du ti vos (REDESAÚDE), a obra con cre ti za ple -
na men te a sua pro pos ta, ou seja, é um di ag nós ti co
dos di re i tos se xu a is e di re i tos re pro du ti vos no Bra sil.

De ma ne i ra ge ral, pode-se di zer que o es tu do
com pro va que, a des pe i to do avan ço le gis la ti vo que
se ope rou nas úl ti mas dé ca das em ma té ri as re la ci o-
na das aos di re i tos se xu a is e re pro du ti vos, as mu lhe-
res bra si le i ras ain da so frem dis cri mi na ções e vi o lên-
cia de toda sor te, de cor ren tes, en tre ou tros fa to res,
da le gis la ção vi gen te.

Le gis la ções con ser va do ras e dis cri mi na tó ri as
de gê ne ro, ina de qua das e in su fi ci en tes, ain da per me-
i am o uni ver so ju rí di co que afe ta essa di men são tão
hu ma na que é a se xu a li da de e a re pro du ção. A ma i o-
ria das leis que re gem as ma té ri as afe tas ao tema ain -
da são pro ve ni en tes do pe río do an te ri or a 1995-2000
– mu i tas de las do iní cio do sé cu lo XX – e es tão mais
des ti na das a “con tro lar” a se xu a li da de e a re pro du ção
hu ma nas.

Vale lem brar que a gran de ma i o ria des ses dis -
po si ti vos dis cri mi na tó ri os es tão pre sen tes em nos sos
Có di gos Ci vil – o qual será mo di fi ca do a par tir de
2003, com en tra da em vi gor do novo Có di go Ci vil Bra -
si le i ro – e Pe nal, ins pi ra dos na le gis la ção eu ro péia
oci den tal, em es pe ci al nos Có di gos Na po leô ni co, ita -
li a nos, ale mães e ou tros pro du zi dos em so ci e da des e 
pe río dos his tó ri cos com va lo res de sa jus ta dos aos da
re a li da de bra si le i ra atu al.

O Di ag nós ti co mos tra que há uma cul tu ra só -
cio-po lí ti ca e ide o ló gi ca a ser trans for ma da em nos so
País, o que vem pa u la ti na men te ocor ren do. A mu dan-

ça des sa cul tu ra, en tre tan to, de pen de da eli mi na ção
dos es te reó ti pos, pre con ce i tos e des ti na ções so ci a is,
em es pe ci al de gê ne ro, raça e de si gual da de so ci o e-
co nô mi ca, que se re fle tem na atu a ção ins ti tu ci o nal.
De pen de, por tan to, do res pe i to so ci al à di ver si da de e
da ação le gis la ti va exe cu ti va con di zen te com os va lo-
res de igual da de e res pe i to às di fe ren ças.

A dis cri mi na ção em re la ção à mu lher a par tir da
vin cu la ção da se xu a li da de à área da re pro du ção re -
for çam uma teia bi o ló gi ca que tem o fito de con tro lar
sua vida e seu cor po. É pro du to de so ci e da des pa tri-
ar ca is que ain da di co to mi zam o pú bli co e o pri va do,
en ten den do-se este não como pri va ci da de in di vi du al,
mas fa mi li ar, em que fica su ben ten di do o po der mas -
cu li no do che fe de fa mí lia.

A pro du ção le gis la ti va do pe río do 1995-2000,
ape sar de re ve lar uma cer ta evo lu ção no tra ta men to
da com ple xa te má ti ca dos di re i tos se xu a is e re pro du-
ti vos, pou co ino va, em es pe ci al em re la ção à Cons ti-
tu i ção Fe de ral de 1988.

De toda for ma, a pu bli ca ção re co nhe ce os es for-
ços em pre en di dos em al guns tó pi cos nas le gis la ções
fe de ra is e em al gu mas es ta du a is e mu ni ci pa is, tais
como o pla ne ja men to fa mi li ar, HIV/AIDS, edu ca ção
se xu al, vi o lên cia se xu al e abor to le gal, en tre ou tros.

Entre tan to, Srªs e Srs. Se na do res, o gran de mé -
ri to do Di ag nós ti co está em evi den ci ar que o gran de
de sa fio da pro du ção le gi fe ran te do País é o da efe ti-
va ção des ses di re i tos no pla no das po lí ti cas pú bli cas
in te gra das, per mi tin do o real exer cí cio da ci da da nia
pe las mu lhe res bra si le i ras.

Essa de fa sa gem en tre le gis la ção e po lí ti ca pú -
bli ca, en tre nor ma e exe cu ção da nor ma, en tre “con -
tro le” e “exer cí cio” da se xu a li da de e re pro du ção hu-
ma na é o as pec to mais per ver so do qua dro na ci o nal.

A pu bli ca ção apon ta, ain da, a fal ta de con ti nu i-
da de de al gu mas pro pos tas de po lí ti ca pú bli cas como 
um gran de ini mi go das mu lhe res. Como exem plos, o
es va zi a men to de mu i tos dos con se lhos es ta du a is da
con di ção fe mi ni na; a trans fe rên cia do con tro le das
ações re fe ren tes ao cân cer para um ór gão que, ape -
sar da gran de in cor po ra ção tec no ló gi ca, não ado ta no 
pla ne ja men to das suas ações a pers pec ti va da sa ú de
co le ti va; e, ain da, a de sar ti cu la ção das Câ ma ras Te -
má ti cas de Sa ú de da Mu lher.

Em suma, o Di ag nós ti co traz uma con tri bu i ção
va li o sa à ques tão da mu lher em nos sa so ci e da de ao
des ta car a im por tân cia dos di re i tos se xu a is e re pro-
du ti vos para sua au to no mia po lí ti co-so ci al, o que lhe
per mi ti rá con quis tar sta tus  e po der na so ci e da de, su -
pe ran do su bor di na ções mi le na res. Como os di re i tos
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se xu a is e re pro du ti vos re pre sen tam di re i tos hu ma nos
in di vi du a is e ina li e ná ve is a mu lhe res e ho mens, o es -
tu do con tri bui para o co nhe ci men to e a dis cus são do
tema, des per tan do a aten ção de to dos para a ne ces-
si da de de uma ação po lí ti co-ju rí di ca co ra jo sa, ca paz
de cri ar con di ções para que os in di ví du os pos sam
exer cer sua se xu a li da de e sua ca pa ci da de re pro du ti-
va com au to no mia e dig ni da de.

Embo ra a pu bli ca ção, de cla ra da men te, pre ten-
da tão-so men te in se rir-se na cam pa nha pela re a li za-
ção de uma con ven ção in te ra me ri ca na dos di re i tos
se xu a is e dos di re i tos re pro du ti vos, acre di to que sua
con tri bu i ção su pe ra esse ob je ti vo pon tu al, pois a qua -
li da de dos tex tos e a re le vân cia das in for ma ções re u-
ni das cons ti tu em im por tan te re fe ren ci al para to dos
que se pre o cu pam em es ta be le cer re la ções mais jus -
tas e igua li tá ri as em nos so País.

Mu i to obri ga do.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos gran des
pro ble mas que afli ge a po pu la ção bra si le i ra é a di fi-
cul da de de aces so à jus ti ça. Com a gra ve cri se en-
fren ta da pelo Ju di ciá rio, o aces so à jus ti ça, que de ve-
ria ser de mo crá ti co e igual para to dos, tor na-se com -
pli ca do. A par ce la mais so fri da da so ci e da de não tem
como sa tis fa zer os com ple xos e cus to sos ri tos da jus -
ti ça co mum. Por ou tro lado, de fron ta-se com a mo ro si-
da de, a pe no sa bu ro cra cia, a fal ta de re cur sos hu ma-
nos e ma te ri a is e a es cas sez de ju í zes.

Em boa hora, a Lei nº 10.259, de ju lho de 2001,
cri ou os Ju i za dos Espe ci a is Fe de ra is Cí ve is e Cri mi-
na is, no âm bi to da Jus ti ça Fe de ral, que po dem mi no-
rar es ses pro ble mas. Tais ju i za dos cu i da rão de ca u-
sas cí ve is cujo va lor não ul tra pas se 60 sa lá ri os mí ni-
mos e de ca u sas cri mi na is cu jas in fra ções te nham
uma pena não su pe ri or a dois anos ou mul ta.

Gran de no vi da de in tro du zi da na lei é a pos si bi li-
da de de as ca u sas po de rem ser aju i za das por cor re io
ele trô ni co, além de por via oral ou es cri ta. É a pri me i ra
lei que in tro duz o em pre go de meio ele trô ni co, com a
fi na li da de de per mi tir ao ci da dão o acom pa nha men to
per ma nen te de pro ces so de seu in te res se, via com -
pu ta dor.

A sim pli fi ca ção de pro ce di men tos e a dis pen sa
de pre ca tó rio ju di ci al para a exe cu ção da sen ten ça
con tri bu em para a agi li da de na so lu ção dos li tí gi os.
Sen ten ças con de na tó ri as pro fe ri das de for ma lí qui da,
onde fica es ta be le ci do o mon tan te exa to de vi do ao
au tor, dis pen sam a mo ro sa e so fri da li qui da ção da
sen ten ça.

Os Ju i za dos agi li zam o exa me de pro ces sos
que en vol vem ques tões de pe que na re per cus são
eco nô mi ca e me nor com ple xi da de. So lu ci o nam, efe ti-
va men te, o pro ble ma das par tes, por que o juiz tem
ma i or au to no mia em suas de ci sões e está em con ta to
pró xi mo com os in te res sa dos, o que o obri ga a par ti ci-
par ati va men te dos pro ble mas lo ca is e a va lo ri zar a ci -
da da nia.

No pri me i ro mês de fun ci o na men to, 24 uni da-
des de Ju i za dos Espe ci a is, ins ta la das em ca pi ta is do
País, re ce be ram 3.060 pro ces sos, a ma i o ria re la ti va a 
ca u sas pre vi den ciá ri as, cujo va lor é me nor do que 60
sa lá ri os mí ni mos.

Sim pli ci da de, ora li da de, in for ma li da de, eco no-
mia pro ces su al e ce le ri da de são al gu mas das ca rac-
te rís ti cas in tro du zi das pela nova lei na for ma de jul ga-
men to de pe que nos li tí gi os. Po dem ser au to res de
pro ces sos pe ran te es ses Ju i za dos as pes so as fí si-
cas, as mi cro em pre sas e as em pre sas de pe que no
por te. A pres ta ção ju ris di ci o nal rá pi da e sim ples es ti-
mu la rá o ci da dão a lu tar por seus di re i tos. Uma jus ti ça
mais ba ra ta, mais cé le re, mais téc ni ca, mais pró xi ma
do povo trou xe inú me ras van ta gens para o ci da dão
co mum que, até en tão, não ti nha como ga ran tir seus
di re i tos, em fun ção das di fi cul da des en con tra das
para aju i zar uma ação.

A cur ta ex pe riên cia des ses Ju i za dos de mons-
trou que os ma i o res be ne fi ciá ri os têm sido os se gu ra-
dos do INSS que, ago ra, po dem re ce ber seu be ne fí-
cio na pri me i ra ins tân cia, em lu gar de le var anos para
o re ce bi men to de pre ca tó ri os de va lor ir ri só rio. A ex -
pec ta ti va é de que os Ju i za dos se jam ca pa zes de re -
sol ver mais de 90% dos con fli tos pre vi den ciá ri os e
pos sam de sa fo gar as Va ras Fe de ra is de pri me i ra ins -
tân cia. A de mo cra ti za ção da Jus ti ça por es ses Ju i za-
dos uti li za rá me i os al ter na ti vos de so lu ção do con fli to:
con ci li a ção, me di a ção e ar bi tra gem.

Na 1ª Re gião, que in clui o meu Esta do, os Ju i za-
dos têm com pe tên cia ili mi ta da. No dia 8 de abril, foi
ins ta la do o Ju i za do Espe ci al em Be lém, cuja atu a ção
já su pe rou as ex pec ta ti vas. A Jus ti ça Fe de ral do Pará
tam bém ins ta lou o Pro je to Tri bu nal Ci da dão/Jus ti ça
Fe de ral Ci da dã, ini ci a ti va que pre ten de es tre i tar o re -
la ci o na men to da Jus ti ça com os ju ris di ci o na dos.
Cum pri men to as au to ri da des ju di ciá ri as fe de ra is de
meu Esta do pelo in te res se que vêm de mons tran do
na re so lu ção dos pro ble mas ju rí di cos de pe que na
mon ta, fa ci li tan do o aces so à jus ti ça da po pu la ção de
ba i xa ren da.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi ve mos em um
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mo men to até cer to pon to am bi va len te no que se re fe-
re à si tu a ção e às pers pec ti vas da eco no mia na ci o nal.
De um lado, cons ta ta mos uma es ta bi li da de bá si ca
des sa eco no mia, as si na lan do a cor re ção das me di-
das im plan ta das pelo Pla no Real, bem como a ca pa-
ci da de de cor re ção de ru mos, em face da emer gên cia
de no vos con di ci o nan tes in ter nos ou ex ter nos. Não
há como ne gar que nos so sis te ma eco nô mi co-fi nan-
ce i ro tem en fren ta do ga lhar da men te uma sé rie de cri -
ses in ter na ci o na is, as qua is di ver sos pa í ses pa ga ram
um pre ço ex ces si va men te alto.

Por ou tro lado, per ma ne ce mos em um pa ta mar
de cres ci men to ain da re du zi do; nos sa ca pa ci da de de
ge rar ren da e em pre go con ti nua su ba pro ve i ta da. Fal -
tam al guns fa to res – é o que de ve mos con clu ir – para
que des lan che nos so vas to po ten ci al de de sen vol vi-
men to eco nô mi co, re ver ten do em be ne fí ci os so ci a is
de que tan to ne ces si ta mos.

Cons ta ta mos, de qual quer modo, Srªs e Srs. Se -
na do res, que as for ças pro du ti vas do País se guem
em pe nha das em se mo der ni zar e em se tor nar mais
pro du ti vas e com pe ti ti vas; e em ocu par os es pa ços
ain da pou co ex plo ra dos, que se es ten dem em gran-
des pro por ções por este nos so Bra sil.

No que se re fe re à re gião Cen tro-Oes te, sa be-
mos quão gran des são as suas po ten ci a li da des; que
acu mu lam con di ções fa vo rá ve is para o de sen vol vi-
men to de di ver sas ati vi da des eco nô mi cas; que nos so
rit mo de cres ci men to eco nô mi co tem sido ele va do
nos úl ti mos anos, ou, se qui ser mos, nas úl ti mas dé ca-
das; sa be mos, por fim, que a todo mo men to se abrem
no vas fren tes e no vas pers pec ti vas de de sen vol vi-
men to nos Esta dos de Go iás, Mato Gros so e Mato
Gros so do Sul e no Dis tri to Fe de ral.

Os da dos da son da gem in dus tri al re gi o nal da
Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria (CNI) vêm mos -
trar que os em pre sá ri os do Cen tro-Oes te per ma ne-
cem con fi an tes nas pers pec ti vas de cres ci men to de
suas ati vi da des e dis pos tos a ne las in ves tir. De acor -
do com es ses da dos, os em pre sá ri os de nos sa re gião
apre sen ta ram, no pri me i ro tri mes tre de 2002, o ín di ce
de con fi an ça mais ele va do do País. Esse ín di ce
abran ge que si tos tais como ex pec ta ti va de cres ci-
men to do se tor em que atua, de ma i or fa tu ra men to da
pró pria em pre sa, de au men to da com pra de má te ri-
as-pri mas e de con tra ta ção de no vos em pre ga dos. O
em pre sa ri a do do Cen tro-Oes te mos trou que seu oti -
mis mo, ava li a do em 61,8 pon tos, é o ma i or do País, o
qual apre sen tou um ín di ce de con fi an ça mé dio de
58,9 pon tos. De acor do com a me to do lo gia da pes qui-
sa, uma pon tu a ção su pe ri or a 50 já re ve la uma ex pec-
ta ti va po si ti va do em pre sa ri a do em re la ção ao fu tu ro.

Uma aná li se mais de ta lha da dos da dos da pes -
qui sa da CNI leva à con clu são de que a me lho ria da

taxa de oti mis mo re gi o nal se de veu prin ci pal men te às 
ex pec ta ti vas fa vo rá ve is das gran des em pre sas, que
de fato são as que têm ob ti do me lho res re sul ta dos. As 
gran des em pre sas des ta cam-se, em nos sa re gião,
como di na mi za do ras po de ro sas das ati vi da des eco -
nô mi cas, pos si bi li tan do que uma gran de quan ti da de
de pe que nos ne gó ci os se de sen vol vam em seu raio
de in fluên cia.

O me nor grau de con fi an ça das pe que nas e mé -
di as em pre sas deve ser de vi da men te con si de ra do,
jun ta men te com me di das que re for cem esse es pec tro
da ati vi da de em pre sa ri al na re gião. Ain da as sim, pre -
va le ce uma ex pec ta ti va po si ti va de nos sos pe que nos
e mé di os em pre sá ri os, que acre di tam nas am plas
pos si bi li da des de de sen vol vi men to do Cen tro-Oes te,
pos si bi li da des es sas que se rão mais e me lhor re a li-
za das des de que se pro pi ci em os es tí mu los e con di-
ções fa vo rá ve is, so bre tu do atra vés da con ju ga ção de
es for ços dos se to res pú bli co e pri va do.

Essa ati tu de de con fi an ça deve ser, tan to quan to
pos sí vel, re for ça da, para que ela se en con tre o mais
pos sí vel as sen ta da na re a li da de – e que se es ten da
do modo mais am plo so bre o con jun to do em pre sa ri a-
do na ci o nal.

Eis o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia lem bra às Srªs e aos Srs. Se na do res que o Se -
na do Fe de ral está con vo ca do para uma ses são de li-
be ra ti va ex tra or di ná ria a re a li zar-se ama nhã, às dez
ho ras, des ti na da à apre ci a ção das Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3, 18 e 19, de 2002, em
se gun do tur no.

Eu en ca re ço a pre sen ça de to dos os Srs. Se na-
do res para a vo ta ção des sas ma té ri as que são de in -
te res se ge ral.

É a se guin te a Ordem do Dia da Ses-
são De li be ra ti va Ex tra or di ná ria de ama nhã,
às 10 ho ras:

ORDEM DO DIA
(Às 15hs30min.)

– 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)

(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, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
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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 524, 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, ofe re cen do a re da ção para o se-
gun do tur no.

– 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 326, 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, 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.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia 
por acor do das Li de ran ças)

(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, 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 527, 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, ofe re cen do a re da ção para o se-
gun do tur no.

– 4 –

PARECER Nº 536, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia - art. 281 do

 Re gi men to Inter no, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 358, de 2002)

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co mis-
são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor
José Jor ge, so bre a Men sa gem nº 148, de 2002 (nº
321/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú-
bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do
Se nhor New ton Reis Mon te i ro para exer cer o car go de
Di re tor da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP, na
vaga do Se nhor Eloi Fer nán dez Y Fer nán dez.

– 5 –

MENSAGEM Nº 157, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 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 Ge ral do Melo, so bre a Men sa gem
nº 157, de 2002 (nº 379/2002, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Mar cus Ca ma cho de
Vin cen zi, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i-
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Li ba ne sa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 54 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JOSÉ ALENCAR (PL –
MG), NA SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE
2002 (DSF nº 072, de 05/6/2002, pág.
10354), QUANDO DA DISCUSSÃO DA
PEC nº 18, de 2002, (CPMF), QUE SE
REPUBLICA POR HAVER SIDO
PUBLICADO SEM A REVISÃO DO
ORADOR.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para dis cu-
tir) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vo ta re mos
hoje a CPMF sa ben do que se tra ta de uma ex cres-
cên cia tri bu tá ria, um im pos to que one ra em cas ca ta
to das as ope ra ções e tam bém as ex por ta ções bra si-
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le i ras, mas vo ta mos em ra zão da res pon sa bi li da de
fis cal.

O Go ver no de ve ria com pre en der que a CPMF,
que ren de mais de R$20 bi lhões aos co fres da União,
de ve ria ser trans for ma da em im pos to, para que dele
par ti ci pas sem os Esta dos e os Mu ni cí pi os bra si le i ros.
Aliás, essa ex cres cên cia tri bu tá ria sur giu como im-
pos to úni co, idéia do pro fes sor, hoje De pu ta do Fe de-
ral por São Pa u lo, Mar cos Cin tra. S. Exª trou xe a idéia
como im pos to úni co, no fi nal dos anos 80, e pro pos ta
na ci o nal de um can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli-
ca, nos so bom ami go Flá vio Ro cha, que le vou na sua
men sa gem a idéia do im pos to úni co, a todo o Bra sil.

Pois bem, até con cor do que o im pos to úni co pu -
des se ser uma uto pia. Mas pre ci sa mos, e te mos dito
isso in can sa vel men te des de quan do che ga mos a
esta Casa, de uma re for ma tri bu tá ria que sig ni fi que
sim pli fi ca ção do sis te ma tri bu tá rio na ci o nal, que se
trans for mou em um ver da de i ro ci po al bu ro crá ti co a
en tra var o de sen vol vi men to da eco no mia bra si le i ra.

A re for ma tri bu tá ria te ria no Bra sil dois ca mi-
nhos, como en si na va o pro fes sor Ro ber to de Oli ve i ra
Cam pos em vá ri os ar ti gos pu bli ca dos a res pe i to do
sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro. Um de les se ria de no mi-
na do por ele de ca mi nho ele trô ni co, que con tem pla va
jus ta men te o Impos to so bre Ope ra ções Fi nan ce i ras.
O ou tro ca mi nho é o clás si co, e, em re la ção a ele, é
me lhor que co pi e mos bem do que in ven te mos mal. 

Os pa í ses mais de sen vol vi dos ado tam o sis te-
ma clás si co tri bu tá rio que con tem pla três im pos tos
bá si cos ar re ca da do res. Um de les, o Impos to de Ren -
da, pes soa fí si ca e pes soa ju rí di ca; o ou tro, o Impos to
de Con su mo, que nor mal men te in ci de ape nas na úl ti-
ma ope ra ção, ou in ci de em cada ope ra ção e gera di -
re i to de cré di to à ope ra ção pos te ri or ou sub se qüen te.
Esse im pos to pode ser de no mi na do Impos to de Con -
su mo ou Impos to so bre Va lor agre ga do, não im por ta;
o fun da men tal é sua fi lo so fia de in ci dên cia so bre o
con su mo.

E o ter ce i ro im pos to, com ob je ti vo ar re ca da dor,
é o Impos to so bre Pro pri e da des, que pode ser sub di-
vi di do em ter ri to ri al ru ral e ter ri to ri al ur ba no.

Esses três im pos tos são ba si ca men te ar re ca da-
do res. Além de les, é cla ro que o Esta do pre ci sa de
ins tru men tos ad mi nis tra ti vos, ain da que não ob je ti-
vem à ar re ca da ção, como, por exem plo, o im pos to de
ex por ta ção e im por ta ção, ou co mér cio ex te ri or. Então
tem que ha ver um im pos to so bre co mér cio ex te ri or ou 
im pos to de im por ta ção e ex por ta ção. Isso tem que
exis tir, da mes ma for ma as ta xas que não são im pos-
tos, daí a ra zão pela qual mu i tas pes so as às ve zes fa -
lam que no Bra sil há mais de 50 im pos tos di fe ren tes.
Nem to dos são im pos tos. Por exem plo, uma taxa so -

bre o con su mo de água, so bre o con su mo de ener gia
elé tri ca tem que exis tir, mas não é im pos to.

Re pe tin do: pre ci sa mos de uma re for ma tri bu tá-
ria ca bal que dê ao Bra sil con di ções de re ti rar o ônus
a pro du tos ex por ta dos. O Bra sil pre ci sa ex por tar
mais. A ba lan ça co mer ci al bra si le i ra atin giu cer ca de
US$100 bi lhões. Pre ci sa mos do brar os R$50 bi lhões
ou co i sa pa re ci da para R$100 bi lhões de ex por ta-
ções, o que dará ao Bra sil con di ções de ali vi ar-se
des se cons tran gi men to cam bi al que pesa como uma
es pa da de Dâ mo cles so bre as nos sas ca be ças. A re -
for ma tri bu tá ria é ur gen te.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, es tou aqui
para tra zer um pro tes to a essa CPMF, ain da que vá
vo tar a fa vor dela. E as sim o fa rei ape nas por que o
Bra sil não pode pres cin dir des sa ar re ca da ção, que
re pre sen ta mais de R$20 bi lhões. Faço um ape lo a
esta Casa para que da qui saia uma de ci são, como,
por exem plo, a emen da do emi nen te Se na dor Fran ce-
li no Pe re i ra, com pa re cer fa vo rá vel do emi nen te Se -
na dor Ber nar do Ca bral, ob je ti van do que a CPMF con -
tem ple tam bém os Esta dos e Mu ni cí pi os,

Cum pre-me, por opor tu no, ler um pe que no tó pi-
co de ofí cio que aca bo de re ce ber do emi nen te Pre fe i-
to do Mu ni cí pio de Cás sia, o Dr. Dou glas Antô nio Ma -
cha do, Pre si den te da Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os da
Mi cror re gião do Mé dio Rio Gran de*, o qual diz o se -
guin te:

“Como é do co nhe ci men to de V. Exª, a pro mul-
ga ção da Cons ti tu i ção de 1988 trou xe au to no mia aos
Mu ni cí pi os, mas veio acom pa nha da de mais res pon-
sa bi li da des e ônus fi nan ce i ros, obri gan do-os a as su-
mi rem qua se que a to ta li da de das ga ran ti as dos di re i-
tos do ci da dão bra si le i ro, não acom pa nhan do a mes -
ma pro po si ção do re pas se dos im pos tos ar re ca da dos
pela União”. 

Não po de mos con ti nu ar as sis tin do a ocor rên ci-
as des sa na tu re za. Há, por exem plo, no Sis te ma Tri -
bu tá rio Na ci o nal, uma ou tra aber ra ção: a con tri bu i ção
so bre o lu cro lí qui do. Con tri bu i ção so bre lu cro lí qui do
é im pos to de ren da de pes soa ju rí di ca. Como tal, os
Esta dos e Mu ni cí pi os te ri am di re i to à par ti ci pa ção.
Então, es ta mos de cos tas vi ra das para o Bra sil. O
País está sen do ad mi nis tra do de uma for ma di vor ci a-
da com re la ção a Esta dos e Mu ni cí pi os, como se es -
tes nem de ves sem exis tir. Bas ta a exis tên cia de Bra sí-
lia para aten der aos in te res ses do sis te ma fi nan ce i ro,
hoje mais in ter na ci o na li za do do que nun ca. Não po -
de mos ace i tar, te mos que re a gir con tra essa si tu a ção.
Já não po de mos nos ca lar di an te de tan tas ma ze las
que atin gem Esta dos e Mu ni cí pi os, que es tão em si tu-
a ção ca la mi to sa.

Mu i to obri ga do.
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Ata da 83ª Sessão Deliberativa Extra or di ná ria,
em 12 de junho de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia do Sr. Edi son Lo bão

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRE–
SENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Álva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros –
Anto nio Car los Jú ni or – Ari Stad ler – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão –
Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ri be i-
ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fran cis co Escór cio – Fre i tas
Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca -
ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa
He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to
Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no – José Edu ar do
Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José Sar ney – José 
Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz 
Ota vio – 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 – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si -
mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca -
lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re -
quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu
Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér -
gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val -
mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75 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.

Há so bre a mesa Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 544, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 74, de 2002

(nº 86, de 2002, na ori gem), me di an te a
qual o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
so li ci ta au to ri za ção para a União ce le brar
os con tra tos bi la te ra is de re es ca lo na-
men to de seus cré di tos, jun to à Re pú bli-
ca Islâ mi ca da Ma u ri tâ nia, ou suas agên -
ci as go ver na men ta is, re ne go ci a dos no
âm bi to do Clu be de Pa ris, con for me Ata
de Enten di men tos, ce le bra da em 16 de
mar ço de 2000, no va lor to tal de
US$10,726,021,77 (dez mi lhões, se te cen-
tos e vin te e seis mil  vin te e um dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e se ten-
ta e sete cen ta vos).

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

I – Re la tó rio

Atra vés da Men sa gem nº 74, de 2002 (Men sa-
gem nº 86, de 2002, na ori gem), o Pre si den te da Re -
pú bli ca so li ci ta ao Se na do Fe de ral au to ri za ção para o 
re es ca lo na men to da dí vi da da Re pú bli ca Islâ mi ca da
Ma u ri tâ nia para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, com base em Atas de Enten di men to fir ma das no
cha ma do “Clu be de Pa ris”.

O art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, de fi-
ne como com pe tên cia pri va ti va des ta Casa do Con-
gres so Na ci o nal “au to ri zar ope ra ções ex ter nas, de
na tu re za fi nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Terri tó ri os e dos Mu ni cí-
pi os”. Ba se a do nes se dis po si ti vo o Se na do Fe de ral
apro vou a Re so lu ção nº 50, de 1993, que dis põe so -
bre as ope ra ções de fi nan ci a men to ex ter no com re -
cur sos or ça men tá ri os da União. É nos ter mos des sa
nor ma que deve ser exa mi na da a re ne go ci a ção em
aná li se.

A dí vi da da Re pú bli ca Islâ mi ca da Ma u ri tâ nia
para com o Go ver no bra si le i ro de cor re de con vê ni os
de cré di to fir ma dos com a ex tin ta Car te i ra de Co mér-
cio Exte ri or do Ban co do Bra sil – CACEX, que uti li zou
re cur sos do ex tin to Fun do de Fi nan ci a men to à Expor-
ta ção (FINEX), cu jos cré di tos pas sa ram a in te grar o
Pro gra ma de Fi nan ci a men to às Expor ta ções
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(PROEX), de que tra ta a Lei nº 10.184, de 12 de fe ve-
re i ro de 2001.

O dé bi to vem sen do ob je to de ne go ci a ções,
des de 1984, no âm bi to do cha ma do “Clu be de Pa ris”,
ten do sido o Bra sil sig na tá rio de Atas de Enten di men-
to que es ta be le ce ram re gras e prin cí pi os ge ra is apli -
cá ve is à con so li da ção e à re ne go ci a ção ple i te a das
por aque le país.

Bra sil e Ma u ri tâ nia já as si na ram acor dos bi la te-
ra is em 4 de ju nho de 1993 (Fa ses II, III e V) e em 25
de ou tu bro de 1995 (Fase VI). A efe ti va ção do acor do
fir ma do na pri me i ra data foi au to ri za da pela Re so lu-
ção do Se na do Fe de ral nº 101, de 1993, en quan to
que o acor do de 1995 foi chan ce la do pela Re so lu ção
do Se na do Fe de ral nº 45, de 2000.

O que se está sub me ten do à apre ci a ção se na-
to ri al, nes te mo men to, é o acor do as si na do em 18
de abril de 2001 (Fase VII) e um Adi ti vo ao Con tra to
de Re es tru tu ra ção de Dí vi da da Fase VI (que ha via
sido as si na do, como afir ma do aci ma, em 25 de ou -
tu bro de 1995).

A Fase VII do acor do con sis te na re ne go ci a ção
de US$10.477.123,33 (dez mi lhões, qua tro cen tos e
se ten ta e sete mil, cen to e vin te e três dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca e trin ta e três cen ta vos),
in clu in do os dé bi tos em atra so. Tra ta-se de 100% dos
mon tan tes de prin ci pal e ju ros (in clu si ve mora) em
atra so até 30 de ju nho de 1999, in clu si ve, e 100% dos
mon tan tes de prin ci pal e ju ros (ex clu in do mora) de vi-
dos en tre 1º de ju lho de 1999 e 30 de ju nho de 2002.

A dí vi da será re es ca lo na da em 34 (trin ta e qua -
tro) par ce las se mes tra is, sen do a pri me i ra em lº de ju -
nho de 2006 e a úl ti ma em 1º de de zem bro de 2022.
Os ju ros in ci den tes se rão cor res pon den tes à taxa Li -
bor se mes tral acres ci da de spre ad de 0,5% (meio por
cen to) ao ano. Os ju ros de mora se rão de 1% (um por
cen to) ao ano.

A se gun da par te do atu al es tá gio das ne go ci a-
ções re fe re-se ao Adi ti vo ao Con tra to de Re es tru tu ra-
ção de Dí vi da da Fase VI, que ha via sido as si na do em 
1995. Tal re ne go ci a ção de cor re do fato de que em 16
de mar ço de 2000 uma nova Ata de Enten di men to ce -
le bra da pe los mem bros do Clu be de Pa ris con ce deu
à Re pú bli ca da Ma u ri tâ nia o cha ma do Tra ta men to de
Co lô nia, que re pre sen ta uma re du ção de 90% (no-
ven ta por cen to) das dí vi das ele gí ve is em ter mos de
va lor pre sen te lí qui do.

Tra ta-se, pois, de adi tar o con tra to as si na do em
1995 com vis tas a con ce der o des con to de 90% (no -
ven ta por con to) do va lor de vi do.

Res ta ao país re ce ber US$248.898,44 (du-
zen tos e qua ren ta e oito mil, oi to cen tos e no ven ta e
oito dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e qua -

ren ta e qua tro cen ta vos). Tal mon tan te será pago
em 58 (cin qüen ta e oito) par ce las se mes tra is, sen -
do a pri me i ra em 2 de ja ne i ro de 2001 e a úl ti ma em
1º de ju lho de 2029.

E o re la tó rio.

II – Aná li se

O acor do em ques tão foi ne go ci a do pelo Co mi tê
de Ava li a ção de Cré di tos ao Exte ri or – COMACE, ór -
gão do Mi nis té rio da Fa zen da com com pe tên cia es ta-
be le ci da pelo De cre to nº 2.297, de 1997. Tal acor do
foi ob je to de aná li se pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci-
o nal e pela Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal,
que não en con tra ram óbi ces de or dem fi nan ce i ra ou
le gal.

Os con tra tos de re fi nan ci a men to, cu jas tra du-
ções cons tam da do cu men ta ção en vi a da ao Se na do
Fe de ral, não apre sen tam qual quer vi o la ção às re gras
para este tipo de ope ra ção, es ta be le ci das pela Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 50, de 1993. Em par ti cu-
lar deve-se no tar que o art. 7º, pa rá gra fo úni co, des te
nor ma ti vo, ex ce tua dos li mi tes de con ces são de cré -
di tos ex ter nos as re ne go ci a ções e ro la gens de dí vi da.
Caso em que se in se re o ple i to em ques tão.

Tam bém o art. 9º é ple na men te cum pri do, uma
vez que cons tam da Men sa gem Pre si den ci al en vi a da
ao Se na do Fe de ral to das as ca rac te rís ti cas da ope ra-
ção de cré di to, a aná li se fi nan ce i ra da ope ra ção e de -
ma is exi gên ci as ali con ti das.

Não há qual quer cláu su la aten ta tó ria à so be ra-
nia na ci o nal e à or dem pú bli ca, tam pou co con trá ria à
Cons ti tu i ção e às leis bra si le i ras.

Cabe ape nas um re pa ro a todo pro ces so de re -
ne go ci a ção. O Sr. Mi nis tro da Fa zen da au to ri zou a
efe ti va ção do con tra to de re ne go ci a ção em 19 de
mar ço de 2001, e a Men sa gem Pre si den ci al so li ci tan-
do au to ri za ção do Se na do Fe de ral para a va li da ção
do mes mo foi ex pe di da em 14 de fe ve re i ro de 2002,
com qua se um ano de atra so. Esta mos, por tan to, ana -
li san do e vo tan do uma ma té ria que cer ta men te já
está sen do im ple men ta da na prá ti ca.

III – Voto

Ten do em vis ta o ex pos to, o voto é pela apro va-
ção da ma té ria, nos ter mos do se guin te

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2002

Au to ri za a União a ce le brar os con-
tra tos bi la te ra is de re es ca lo na men to de
seus cré di tos, jun to à Re pú bli ca Islâ mi ca
da Ma u ri tâ nia, ou suas agên ci as go ver na-
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men ta is, re ne go ci a dos no âm bi to do Clu be
de Pa ris, con for me Ata de Enten di men tos,
ce le bra da em 16 de mar ço de 2000, no va -
lor to tal de US$10.726.021,77 (dez mi lhões,
se te cen tos e vin te e seis mil e vin te e um
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e
se ten ta e sete cen ta vos).

Art. 1º É a União au to ri za da, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dos arts. 8º e
9º da Re so lu ção nº 50, de 1993, do Se na do Fe de ral, a 
ce le brar os con tra tos bi la te ra is de re es ca lo na men to
de seus cré di tos jun to à Re pú bli ca Islâ mi ca da Ma u ri-
tâ nia, ou suas agên ci as go ver na men ta is, re ne go ci a-
dos no âm bi to do Clu be de Pa ris, con for me Ata de
Enten di men tos ce le bra da em 16 de mar ço de 2000.

Art. 2º A ope ra ção fi nan ce i ra de que tra ta o art.
1º está di vi di da em duas par ce las com as se guin tes
ca rac te rís ti cas:

I – adi ti vo ao con tra to de re ne go ci a ção
as si na do em 25 de ou tu bro de 1995;

II – apli ca ção da mi nu ta de en ten di-
men to as si na da em 16 de mar ço de 2000.

Art. 3º A par ce la da ope ra ção fi nan ce i-
ra a que se re fe re o in ci so I do art. 2º pos sui
as se guin tes ca rac te rís ti cas:•

I – va lor re es ca lo na do: US$248.898,44 
(du zen tos e qua ren ta e oito mil, oi to cen tos e 
no ven ta e oito dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca e qua ren ta e qua tro cen ta vos);

II – dí vi da afe ta da: 100% (cem por
cen to) dos mon tan tes de prin ci pal e ju ros
(ex clu í do mora) de vi dos de 1º de ja ne i ro de 
1998 a 31 de ju lho de 1998 re la ti vos à mi -
nu ta de en ten di men to as si na da em 15 de
ju nho de 1987 e não pre vi a men te re es ca lo-
na dos;

III – con di ções de pa ga men to: 58 (cin-
qüen ta e oito) par ce las se mes tra is, sen do a
pri me i ra em 2 de ja ne i ro de 2001 e a úl ti ma
em lº de ju lho de 2029;

IV – taxa de ju ros: Li bor se mes tral
acres ci da de spre ad de 0,5% (meio por
cen to) ao ano;

V – ju ros de mora: 1% (um por cen to)
ao ano so bre a taxa de ju ros.

Art. 4º A par ce la da ope ra ção fi nan ce i ra a que
se re fe re o in ci so II do art. 2º pos sui as se guin tes
ca rac te rís ti cas:

I – va lor re es ca lo na do: US$10.477.123,33
(dez mi lhões, qua tro cen tos e se ten ta e sete
mil, cen to e vin te e três dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca e trin ta e três cen ta vos);

II – dí vi da afe ta da: 100% (cem por
cen to) dos mon tan tes de prin ci pal e ju ros
(in clu si ve mora) em atra so até 30 de ju nho
de 1999, in clu si ve, e 100% dos mon tan tes
de prin ci pal e ju ros (ex clu í do mora) de vi dos
en tre 1º de ju lho de 1999 e 30 de ju nho de
2002, in clu si ve, re la ti vos às Atas de Enten-
di men to de 15 de ju nho de 1987, 26 de ja-
ne i ro de 1993 e 28 de ju nho de 1995.

III – con di ções de pa ga men to: em 34
(trin ta e qua tro) par ce las se mes tra is, sen do
a pri me i ra em 1º de ju nho de 2006 e a úl ti-
ma em 1º de de zem bro de 2022.

IV – taxa de ju ros: Li bor se mes tral
acres ci da de spre ad de 0,5% (meio por
cen to) ao ano;

V – ju ros de mora: 1% (um por cen to)
ao ano so bre a taxa de ju ros.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias, a con tar de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2001. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – Edu ar do Ma ta raz zo Su-
plicy, Re la tor – Fran cis co Escór cio – Pe dro Si mon
– João Alber to Sou za – Anto nio Car los Jú ni or –
Pa u lo Sou to – Wal deck Orne las – Ro meu Tuma –
Lú cio Co e lho – Ro me ro Jucá – Ari Stad ler – Jéf fer-
son Pe res – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.184, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Dis põe so bre a con ces são de fi nan-
ci a men to vin cu la do à ex por ta ção de
bens ou ser vi ços na ci o na is, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 2.297, DE 11 DE AGOSTO DE 1997

Dis põe so bre o Co mi tê de Ava li a ção
de Cré di tos ao Exte ri or – COMACE.

....................................................................................
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PARECER Nº 545, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 130, de 2002 
(nº 291, de 2002, na ori gem), pro pon do
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 to tal de
US$500.000.000,00 (qui nhen tos mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri-
ca), en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen-
vol vi men to (BID), des ti na da a apo i ar a
ba lan ça de pa ga men tos da mu tu a ria e os
gas tos pú bli cos nos pro gra mas de trans -
fe rên cia con di ci o na da de ren da.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Com a Men sa gem nº 130, de 2002, o Pre si den te
da Re pú bli ca so li ci ta au to ri za ção des ta Casa para
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal
de US$500.000.000,000 (qui nhen tos mi lhões de dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), en tre a Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to (BID).

Os re cur sos ad vin dos do em prés ti mo se rão
des ti na dos a apo i ar a ba lan ça de pa ga men tos da mu -
tu a ria e as me di das ado ta das pelo Go ver no Fe de ral
para a ma nu ten ção do ní vel de des pe sas e de in ves ti-
men tos pú bli cos nos pro gra mas de trans fe rên cia con -
di ci o na da de ren da.

Acom pa nham a men sa gem os se guin tes do cu-
men tos:

– Expo si ção de Mo ti vos nº ME 00079 EM CRED
EXTERNO PAG MUTUÁRIA, de 19 de abril de 2002,
do Mi nis tro da Fa zen da;

– Pa re ce res da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal e da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, res pec ti-
va men te nºs PGFN/COF/nº 953/2002 e
STN/COREF/GERFI nº 15, de 25 de fe ve re i ro de 2002;

– Ofí cio DECEC/DIOPE/SUAUT-2002/063, de
19 de fe ve re i ro de 2002, so bre o cre den ci a men to do
em prés ti mo pelo Ban co Cen tral do Bra sil;

– Memo STN/CODIV/GAB nº 87, de 8 de ja ne i ro
de 2002, so bre a in clu são do Pro gra ma no OGU de
2002;

– Infor ma ções da STN so bre os li mi tes de en di-
vi da men to da União;

– Mi nu ta con tra tu al;
– Avi so nº 324-C.Ci vil, de 23-4-2002, do Che fe

da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

As con di ções da ope ra ção são as se guin tes:
De ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi nis-

té rio da Fa zen da;
Cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi-

men to (BID);
Va lor: US$500.0000.000,00 (qui nhen tos mi-

lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);
Ca rên cia: 18 (de zo i to) me ses;
Prin ci pal: 38 (trin ta e oito) par ce las se mes tra is e

con se cu ti vas;
Ju ros: se rão cal cu la dos so bre os sal dos de ve-

do res diá ri os do em prés ti mo a uma taxa anu al para
cada se mes tre de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti-
mos Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo Ban co
du ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de um di fe ren-
ci al ex pres so em ter mos de uma per cen ta gem anu al,
que o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com
sua po lí ti ca so bre taxa de ju ros. Assim que for pos sí-
vel, após o tér mi no de cada se mes tre, o Ban co no ti fi-
ca rá à Mu tuá ria a taxa de ju ros para o se mes tre se -
guin te;

Co mis são de Com pro mis so: 0,75% (se ten ta e 
cin co cen té si mos por cen to) so bre o sal do não de-
sem bol sa do, ven cí vel em 10-3 e 10-9 de cada ano;

Co mis são de Su per vi são: US$5,000,000.00
(cin co mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), de sem bol sa do em pres ta ções tri mes tra is
tan to quan to pos sí vel igua is, in gres san do na con ta in -
de pen den te men te de so li ci ta ção da mu tuá ria.

II – Aná li se

Os li mi tes, con di ções e ins tru ção pro ces su al
para as ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no da
União e de suas en ti da des es tão re gu la men ta dos
pela Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela
Re so lu ção nº 17, de 1992, e al te ra da pela Re so lu ção
nº 41, de 1999, to das do Se na do Fe de ral.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, fa vo rá vel à
ope ra ção, in for ma em seu pa re cer que há mar gem
nos li mi tes de en di vi da men to da União, con for me
es ta be le ci do nos arts. 2º, 3º e 4º da ci ta da Re so lu-
ção nº 96, de 1989; que a ope ra ção en con tra-se
pre vis ta no Orça men to Ge ral da União para o exer -
cí cio de 2002 e que fo ram, ade ma is, ob ser va das as
res tri ções im pos tas pela Lei Com ple men tar nº 101,
de 2001.

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal tam -
bém ma ni fes tou-se fa vo ra vel men te ao em prés ti mo e
jul gou aten di das as for ma li da des pré vi as à con tra ta-
ção. Infor ma que as mi nu tas con tra tu a is con têm cláu -
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su las ad mis sí ve is se gun do a le gis la ção bra si le i ra,
ten do sido ob ser va do o pre ce i to con ti do no art. 5º da
Re so lu ção nº 96, de 1989.

O Ban co Cen tral do Bra sil cre den ci ou a ope ra-
ção e, as sim, au to ri zou, no âm bi to de sua com pe tên-
cia, a ne go ci a ção ex ter na nas con di ções aci ma des -
cri tas.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal nos in for ma,
às fls. 9 do pro ces so, que os re cur sos se rão des ti na-
dos ao fi nan ci a men to do Pro gra ma Se to ri al do Ca pi-
tal Hu ma no, com o ob je ti vo de “apo i ar as me di das
ado ta das pelo Go ver no Fe de ral para man ter o ní vel
de des pe sas e o in ves ti men to pú bli co nos pro gra mas
de trans fe rên cia con di ci o na da de ren da, em con tex-
to de con tra ção da ati vi da de eco nô mi ca, e ao mes -
mo tem po, con tri bu ir para a ma nu ten ção da es ta bi li-
da de ma cro e co nô mi ca, de for ma a man ter a con fi an-
ça nos mer ca dos de ca pi ta is....”, por quan to os re cur-
sos da re fe ri da ope ra ção se rão in te gral men te di re ci-
o na dos para com por as Re ser vas Inter na ci o na is do
País. Estão in se ri dos nos Pro gra mas Se to ri a is de
Pro mo ção do Ca pi tal Hu ma no, o Bol sa Ali men ta ção,
o Bol sa Esco la, o de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til
(PETI) e Agen te Jo vem, cu jos be ne fí ci os eco nô mi-
cos e so ci a is con tri bu em para a di mi nu i ção das de -
si gual da des so ci a is e ele va ção da qua li da de de
vida da po pu la ção via trans fe rên cia con di ci o na da
de ren da.

O em prés ti mo será de sem bol sa do em duas
tran ches, sen do a pri me i ra ime di a ta men te e a se gun-
da, oito me ses após a pri me i ra. A STN es ti ma o cus to
efe ti vo da ope ra ção em 6,3% e con si de ra as con di-
ções fi nan ce i ras se me lhan tes àque las dos em prés ti-
mos nor ma is dos ban cos mul ti la te ra is.

Tra ta-se, por tan to, de ope ra ção de cré di to ex ter-
no da União jun to ao BID, de lon go pra zo, em con di-
ções fi nan ce i ras nor ma is e den tro dos li mi tes de en di-
vi da men to es ta be le ci dos pelo Se na do Fe de ral. Por
ou tro lado, os re cur sos se rão úte is para a con ti nu i da-
de dos ci ta dos pro gra mas so ci a is e, ao mes mo tem -
po, apo i ar a ba lan ça de pa ga men tos do País, uma vez 
que os re cur sos em dó la res se rão in te gral men te di re-
ci o na dos para com por as nos sas Re ser vas Inter na ci-
o na is. No de cor rer do pe di do de vis ta a Se na do ra He -
lo í sa He le na apre sen tou duas su ges tões de emen-
das às qua is ma ni fes to-me con tra ri a men te.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do pe di do de au to ri za ção nos ter mos
do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2002

Au to ri za a União a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal de
US$500,000,000.00 (qui nhen tos mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri-
ca), en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen-
vol vi men to (BID).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a con tra tar ope ra-

ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal de
US$500,000,000.00 (qui nhen tos mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to (BID).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ori un dos da au to ri-
za ção a que se re fe re o ca put des te ar ti go se rão des -
ti na dos a apo i ar a ba lan ça de pa ga men tos da mu tuá-
ria e as me di das ado ta das pelo Go ver no Fe de ral para 
a ma nu ten ção do ní vel de des pe sas e de in ves ti men-
tos pú bli cos nos pro gra mas de trans fe rên cia con di ci o-
na da de ren da.

Art. 2º A ope ra ção con sis te nas se guin tes con di-
ções e ca rac te rís ti cas:

I) De ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi-
nis té rio da Fa zen da;

II) Cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol-
vi men to (BID);

III) Va lor: US$500,0000,000.00 (qui nhen tos mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

IV) Ca rên cia: 18 (de zo i to) me ses;
V) Prin ci pal: 38 (trin ta e oito) par ce las se mes-

tra is e con se cu ti vas;
VI) Ju ros: se rão cal cu la dos so bre os sal dos de -

ve do res diá ri os do em prés ti mo a uma taxa anu al para
cada se mes tre de ter mi na do pelo cus to dos Emprés ti-
mos Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo Ban co
du ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de um di fe ren-
ci al ex pres so em ter mos de uma per cen ta gem anu al,
que o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com sua
po lí ti ca so bre taxa de ju ros. Assim que for pos sí vel,
após o tér mi no de cada se mes tre, o Ban co no ti fi ca rá à
Mu tuá ria a taxa de ju ros para o se mes tre se guin te;

VII) Co mis são de Com pro mis so: 0,75% (se-
ten ta e cin co cen té si mos por cen to) so bre o sal do não 
de sem bol sa do, ven cí vel em 10-3 e 10-9 de cada ano;

VIII) Co mis são de Su per vi são: US$5,000,000.00
(cin co mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca), de sem bol sa do em pres ta ções tri mes tra is tan to
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quan to pos sí vel igua is, in gres san do na con ta in de pen-
den te men te de so li ci ta ção da mu tuá ria.

Art. 3º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te au -
to ri za ção é de qui nhen tos e qua ren ta dias, a con tar
da data de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 11 de ju nho de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor – Fran -
cis co Escór cio – Pe dro Si mon – João Alber to Sou za
– Anto nio Car los Jú ni or – Pa u lo Sou to – Wal deck
Orne las – Ro meu Tuma – Fre i tas Neto – Lú dio Co e-
lho – Ri car do San tos – Ari Stad ler – Edu ar do Su-
plicy – Jéf fer son Pe res – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
 DE 4 DE MAIO DE 2000

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

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

PARECER Nº 546, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, so bre a Men sa gem nº 149, de 2002 (nº
361/2002, na ori gem), do Pre si den te da Re -
pú bli ca, so li ci tan do seja au to ri za da a ele-
va ção, no va lor de JPY 2.097.233.951,00
(dois bi lhões, no ven ta e sete mi lhões, du -
zen tos e trin ta e três mil e no ve cen tos e
cinqüen ta e um ie nes ja po ne ses), da ope-
ra ção de cré di to ce le bra da en tre a Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil-Mi nis té rio da Edu-
ca ção e o Ja pan Bank for Inter na ci o nal
Co o pe ra ti on (JBIC), na mo da li da de bu yer’s
cre dit, des ti na dos ao fi nan ci a men to de oi-
ten ta e cin co por cen to do va lor dos equi -
pa men tos for ne ci dos pela Ma ru be ni Cor-
po ra ti on e pela Niss ho Iwai Cor po ra ti on,
no âm bi to do Pro gra ma de Mo der ni za ção e 
Con so li da ção da Infra-Estru tu ra Aca dê mi-
ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su -
pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca, por in ter mé dio da
Men sa gem nº 149, de 14 de maio de 2002, en ca mi-

nhou ao Se na do Fe de ral so li ci ta ção de au to ri za ção
para adi ta men to con tra tu al re la ti vo a ope ra ção de
cré di to ex ter no, ce le bra da en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil – Mi nis té rio da Edu ca ção e o Ja pan Bank
for Inter na ci o nal Co o pe ra ti on (JBIC), na mo da li da de
bu yers cre dit, ele van do seu va lor em JPY
2.097.233.951,00 (dois bi lhões, no ven ta e sete mi-
lhões, du zen tos e trin ta e três mil e no ve cen tos e cin -
qüen ta e um ie nes ja po ne ses).

Os re cur sos pro ve ni en tes des se adi ta men to de
em prés ti mo des ti nam-se à com ple men tar o mon tan te
re la ti vo à co ber tu ra de 85% do va lor dos equi pa men-
tos for ne ci dos pela Ma ru be ni Cor po ra ti on e pela Niss -
ho Iwai Cor po ra ti on, no âm bi to do Pro gra ma de Mo -
der ni za ção e Con so li da ção da Infra-Estru tu ra Aca dê-
mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or e
Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

Con vém sa li en tar que a ope ra ção sob exa me
cor res pon de, em ver da de, a al te ra ção de con tra to
de fi nan ci a men to, já ce le bra do en tre a União e o Ja -
pan Bank for Inter na ci o nal Co o pe ra ti on, ele van do
seu va lor para até JPY 10.486.119.753,00 (dez bi -
lhões, qua tro cen tos e oi ten ta e seis mi lhões, cen to
e de ze no ve mil, se te cen tos e cin qüen ta e três ie nes
ja po ne ses).

O ple i to ori gi nal foi sub me ti do à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral que se ma ni fes tou fa vo rá vel à ope ra-
ção de cré di to pre ten di da pela União, nos ter mos da
Re so lu ção nº 71, de 19 de de zem bro de 2000.

Há que se res sal tar, tam bém, que na que la opor-
tu ni da de a re fe ri da ope ra ção de cré di to ex ter no foi ob -
je to de ma ni fes ta ção da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa-
zen da Na ci o nal pela le ga li da de da mi nu ta con tra tu al;
por po si ci o na men to fa vo rá vel da Se cre ta ria do Te sou-
ro Na ci o nal quan to a sua con tra ta ção, ten do ain da ao
Ban co Cen tral do Bra sil cre den ci a do a ope ra ção de
cré di to, tudo isso nos ter mos dos do cu men tos e pa re-
ce res que acom pa nha vam o ple i to.

De acor do com o ter mo adi ti vo en ca mi nha do
pelo Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on (JBIC), 
as con di ções de fi nan ci a men to dos equi pa men tos
adi ci o na is não fo ram al te ra das. Ou seja, são aque las
re la ti vas ao fi nan ci a men to con ce di do à União e au to-
ri za das pelo Se na do Fe de ral nos ter mos da Re so lu-
ção nº 71, de 2000.

II – Aná li se

A ope ra ção de cré di to ex ter no em apre ci a ção
nes ta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos su je i ta-se
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ao cum pri men to de uma sé rie de con di ções e exi gên-
ci as de fi ni das na Cons ti tu i ção Fe de ral e na Re so lu-
ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral.

A ob ser vân cia dos pre ce i tos ali con ti dos cons ti-
tui, pois, con di ção im pres cin dí vel para que o Se na do
Fe de ral pos sa con ce der a au to ri za ção so li ci ta da.
Com efe i to, as exi gên ci as e as con di ções es ti pu la das
na que la nor ma do Se na do Fe de ral que dis ci pli na o
pro ces so de en di vi da men to da União di zem res pe i to
a as pec tos de na tu re za fi nan ce i ra e de ins tru ção pro -
ces su al.

Nes se con tex to, re la ti va men te à so li ci ta ção
em exa me, são de se des ta car as se guin tes cons ta-
ta ções:

a) os li mi tes de en di vi da men to da
União, es ti pu la dos nos ar ti gos 2º, 3º e 4º da
re fe ri da re so lu ção são aten di dos, con for me
é in for ma do e de mons tra do em ane xos ao
Pa re cer STN/COREF/GERFI nº 143, de 11
de abril de 2002;

b) o pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da
Fa zen da Na ci o nal, PGFN/COF/Nº 1.062, de
19 de abril de 2002, en ca mi nha do ao Se na-
do Fe de ral, no exa me das cláu su las das mi -
nu tas con tra tu a is, con clui que elas são ad-
mis sí ve is e es tão de acor do com a le gis la-
ção bra si le i ra apli cá vel à es pé cie, ten do sido 
ob ser va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu-
ção nº 96, de 1989, que veda dis po si ção
con tra tu al de na tu re za po lí ti ca ou aten ta tó ria
à so be ra nia na ci o nal e à or dem pú bli ca.

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti-
tu ci o nal de que pro gra mas ou pro je tos
cons tem do Pla no Plu ri a nu al e da Lei
Orça men tá ria Anu al, é in for ma do pela Se -
cre ta ria de Pla ne ja men to e Inves ti men tos
Estra té gi cos (SPI) que o pro gra ma en con-
tra-se in clu í do no Pla no Plu ri a nu al da
União 2000/2003, nos ter mos da Lei nº
9.989, de 21-7-2000;

Ade ma is, quan to à pre vi são or ça men tá ria, en-
ten de a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, con si de ran-
do as ta xas de câm bio em vi gor, as in for ma ções
pres ta das pela Se cre ta ria de Orça men to Fe de ral e
pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, que o pro gra ma dis põe
de re cur sos su fi ci en tes para a co ber tu ra do flu xo fi -
nan ce i ro es ti ma do para a ope ra ção.

Mais ain da, ca be rá ao Mi nis té rio da Edu ca ção,
como de pra xe, pro vi den ci ar, nas épo cas opor tu nas,
a su ple men ta ção or ça men tá ria, quan do ne ces sá ria,

e ado tar as me di das ca bí ve is para a in clu são nos or -
ça men tos anu a is de to dos os re cur sos ne ces sá ri os
para o cum pri men to das res pec ti vas obri ga ções con -
tra tu a is.

Como já en fa ti za do, essa ope ra ção de cré di to
ob ser va rá as mes mas con di ções fi nan ce i ras apli ca-
das ao con tra to ori gi nal ce le bra do em 2000, nos ter -
mos au to ri za dos pelo Se na do Fe de ral por in ter mé dio
da Re so lu ção nº 71, de 2000. Assim, tais con di ções
fo ram in clu í das pelo Mi nis té rio da Edu ca ção no sis te-
ma de Re gis tro de Ope ra ções Fi nan ce i ras (ROF) do
Ban co Cen tral do Bra sil: TA16934; TA169376 e
TA169434.

Por fim, cum pre des ta car, tam bém, a ob ser-
vân cia, pela União, das res tri ções e exi gên ci as es -
ta be le ci das na Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000.

III – Voto

So mos, as sim, pela au to ri za ção ple i te a da pela
Men sa gem nº 149, de 2002, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a ele var em JPY 2.097.233.951.00
(dois bi lhões, no ven ta e sete mi lhões, du -
zen tos e trin ta e três mil e no ve cen tos e
cin qüen ta e um ie nes ja po ne ses), a ope -
ra ção de cré di to ex ter no ce le bra da com o 
Ja pan Bank for Inter na ci o nal Co o pe ra ti-
on (JBIC) e au to ri za da pela Re so lu ção nº
71, de 19 de de zem bro de 2000, do Se na-
do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri-
za da a ele var, no va lor de JPY 2.097.233.951,00 (dois 
bi lhões, no ven ta e sete mi lhões, du zen tos e trin ta e
três mil e no ve cen tos e cin qüen ta e um ie nes ja po ne-
ses), a ope ra ção de cré di to ce le bra da com o Ja pan
Bank for Inter na ci o nal Co o pe ra ti on (JBIC), na mo da li-
da de bu yer’s cre dit, au to ri za da pelo Se na do Fe de ral
nos ter mos da Re so lu ção nº 71, de 19 de de zem bro
de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos des sa
ope ra ção de cré di to des ti nam-se à com ple men ta ção
do fi nan ci a men to de oi ten ta e cin co por cen to do va lor
dos equi pa men tos for ne ci dos pela Ma ru be ni Cor po-
ra ti on e pela Niss ho Iwai Cor po ra ti on, no âm bi to do
Pro gra ma de Mo der ni za ção e Con so li da ção da
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Infra-Estru tu ra Aca dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is
de Ensi no Su pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

Art. 2º Apli cam-se à ope ra ção de cré di to re fe ri da
no art. 1º as con di ções fi nan ce i ras de fi ni das no art. 20 
da Re so lu ção nº 71, de 19 de de zem bro de 2000, do
Se na do Fe de ral.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da num pra zo de qui nhen tos
e qua ren ta dias, con ta dos da data de sua pu bli ca-
ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 11 de ju nho de 2002. _ Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – José Agri pi no, Re la tor –
Fran cis co Escór cio – João Alber to Sou za – Pe dro
Si mon – Anto nio Car los Jú ni or – Pa u lo Sou to –
Wal deck Orne las – Ro meu Tuma – Lú dio Co e lho –
Ro me ro Jucá – Ari Stad ler – Edu ar do Su plicy –
Jéf fer son Pe res – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

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

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

LEI Nº 9.989, DE 21 DE JULHO DE 2000(*)

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

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

PARECER Nº 547, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 162, de
2002, do Pre si den te da Re pú bli ca, so li-
ci tan do seja au to ri za da a ele va ção, no
va lor de EUR 3.354.169,18 (três mi-
lhões, tre zen tos e cin qüen ta e qua tro
mil, cen to e ses sen ta e nove eu ros e
de zo i to cen ta vos), das ope ra ções de
cré di to ce le bra das en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil – Mi nis té rio da
Edu ca ção – e o Ban co Bil bao Viz ca ya
Argen ta ria S/A (BBVA) des ti na das ao fi -
nan ci a men to da aqui si ção de bens e
ser vi ços, no âm bi to do “Pro gra ma de

Mo der ni za ção e Con so li da ção da
Infra-Estru tu ra Aca dê mi ca das Insti tu i-
ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or e
Hos pi ta is Uni ver si tá ri os”.

Relator: Se na dor Freitas Neto

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca, por in ter mé dio da
Men sa gem nº 162, de 21 de maio de 2002, en ca mi-
nhou ao Se na do Fe de ral so li ci ta ção de au to ri za ção
para adi ta men tos con tra tu a is re la ti vos a ope ra ções
de cré di to ex ter no, ce le bra das en tre a Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil – Mi nis té rio da Edu ca ção – e o Ban -
co Bil bao Viz ca ya Argen ta ria S/A (BBVA), na mo da li-
da de cré di to de for ne ce do res, ele van do seu va lor to -
tal em EUR 3.354.169,18 (três mi lhões, tre zen tos e
cin qüen ta e qua tro mil, cen to e ses sen ta e nove eu ros
e de zo i to cen ta vos).

Os re cur sos pro ve ni en tes des se adi ta men to de
em prés ti mo des ti nam-se à com ple men ta ção da de-
man da re pri mi da ain da exis ten te, e que se in ten si fi-
cou nos úl ti mos me ses, no âm bi to do Pro gra ma de
Mo der ni za ção e Con so li da ção da Infra-Estru tu ra
Aca dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su-
pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

Con vém sa li en tar que a ope ra ção sob exa me
cor res pon de, em ver da de, a al te ra ção de con tra to de
fi nan ci a men to, já ce le bra do en tre a União e o Ban co
Bil bao Viz ca ya Argen ta ria S/A, ele van do seu va lor to -
tal para até EUR 16.770.845,90 (de zes se is mi lhões,
se te cen tos e se ten ta mil, oi to cen tos e qua ren ta e cin -
co eu ros e no ven ta cen ta vos).

O ple i to ori gi nal foi sub me ti do à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral, que se ma ni fes tou fa vo rá vel à ope -
ra ção de cré di to pre ten di da pela União, nos ter mos
da Re so lu ção nº 73, de 19 de de zem bro de 2000.

Há que se res sal tar, tam bém, que na que la opor-
tu ni da de a re fe ri da ope ra ção de cré di to ex ter no foi ob -
je to de ma ni fes ta ção da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa-
zen da Na ci o nal pela le ga li da de da mi nu ta con tra tu al;
por po si ci o na men to fa vo rá vel da Se cre ta ria do Te sou-
ro Na ci o nal quan to a sua con tra ta ção, ten do ain da ao
Ban co Cen tral do Bra sil cre den ci a do a ope ra ção de
cré di to, tudo isso nos ter mos dos do cu men tos e pa re-
ce res que acom pa nha vam o ple i to.

De acor do com o ter mo adi ti vo en ca mi nha do
pelo Ban co Bil bao Viz ca ya Argen ta ria S/A (BBVA), as
con di ções de fi nan ci a men to dos equi pa men tos adi ci-
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o na is não fo ram al te ra das. Ou seja, são aque las re la-
ti vas ao fi nan ci a men to con ce di do à União e au to ri za-
das pelo Se na do Fe de ral nos ter mos da Re so lu ção nº 
73, de 2000.

II – Aná li se

A ope ra ção de cré di to ex ter no em apre ci a ção
nes ta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos su je i ta-se
ao cum pri men to de uma sé rie de con di ções e exi gên-
ci as de fi ni das na Cons ti tu i ção Fe de ral e na Re so lu-
ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral.

A ob ser vân cia dos pre ce i tos ali con ti dos cons ti-
tui, pois, con di ção im pres cin dí vel para que o Se na do
Fe de ral pos sa con ce der a au to ri za ção so li ci ta da.
Com efe i to, as exi gên ci as e as con di ções es ti pu la das
na que la nor ma do Se na do Fe de ral que dis ci pli na o
pro ces so de en di vi da men to da União di zem res pe i to
a as pec tos de na tu re za fi nan ce i ra e de ins tru ção pro -
ces su al.

Nes se con tex to, re la ti va men te à so li ci ta ção em
exa me, são de se des ta car as se guin tes cons ta ta-
ções:

a) os li mi tes de en di vi da men to da União, es ti pu-
la dos nos arts. 2º, 3º e 4º da re fe ri da re so lu ção são
aten di dos, con for me é in for ma do e de mons tra do em
ane xos ao Pa re cer STN/COREF/GERFI nº 187, de 22 
de abril de 2002;

b) o pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal, PGFN/COF/Nº 1.344, de 2002, en ca mi nha-
do ao Se na do Fe de ral, no exa me das cláu su las das
mi nu tas con tra tu a is, con clui que elas são ad mis sí ve is
e es tão de acor do com a le gis la ção bra si le i ra apli cá-
vel à es pé cie, ten do sido ob ser va do o dis pos to no art.
5º da Re so lu ção nº 96, de 1989, que veda dis po si ção
con tra tu al de na tu re za po lí ti ca ou aten ta tó ria à so be-
ra nia na ci o nal e à or dem pú bli ca;

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci o nal de
que pro gra mas ou pro je tos cons tem do Pla no Plu ri a-
nu al e da Lei Orça men tá ria Anu al, é in for ma do pela
Se cre ta ria de Pla ne ja men to e Inves ti men tos Estra té-
gi cos (SPI) que o pro gra ma re fe ri do en con tra-se in-
clu í do no Pla no Plu ri a nu al da União 2000/2003, nos
ter mos da Lei nº 9.989, de 21-7-2000.

Ade ma is, quan to à pre vi são or ça men tá ria, en-
ten de a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, con si de ran-
do as ta xas de câm bio em vi gor, as in for ma ções pres -
ta das pela Se cre ta ria de Orça men to Fe de ral e pelo
Mi nis té rio da Edu ca ção, que o re fe ri do pro gra ma dis -

põe de re cur sos su fi ci en tes para a co ber tu ra do flu xo
fi nan ce i ro es ti ma do para a ope ra ção.

Mais ain da, ca be rá ao Mi nis té rio da Edu ca ção,
como de pra xe, pro vi den ci ar, nas épo cas opor tu nas,
a su ple men ta ção or ça men tá ria, quan do ne ces sá ria,
e ado tar as me di das ca bí ve is para a in clu são nos or -
ça men tos anu a is de to dos os re cur sos ne ces sá ri os
para o cum pri men to das res pec ti vas obri ga ções con -
tra tu a is.

Como já en fa ti za do, essa ope ra ção de cré di to
ob ser va rá as mes mas con di ções fi nan ce i ras apli ca-
das ao con tra to ori gi nal ce le bra do em 2000, nos ter -
mos au to ri za dos pelo Se na do Fe de ral por in ter mé dio
da Re so lu ção nº 73, de 2000. A pro pó si to, o Ban co
Cen tral do Bra sil, por meio da Car ta Cre de/De cec/Di-
o pe/Su cre-2002/025, de 7 de maio de 2002, cre den ci-
ou a re fe ri da ope ra ção de cré di to ex ter no.

Por fim, cum pre des ta car, tam bém, a ob ser vân cia,
pela União, das res tri ções e exi gên ci as es ta be le ci das
na Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

III – Voto

So mos, as sim, pela au to ri za ção ple i te a da pela
Men sa gem nº 162, de 2002, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 37, DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a ele var em EUR3.354.169,18 (três
mi lhões, tre zen tos e cin qüen ta e qua tro mil,
cen to e ses sen ta e nove eu ros e de zo i to
cen ta vos), as ope ra ções de cré di to ce le bra-
das com o Ban co Bil bao Viz ca ya Argen ta ria
S/A (BBVA) au to ri za das pela Re so lu ção do
Se na do Fe de ral nº 73, de 2000.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri-

za da a ele var em EUR3.354.169,18 (três mi lhões, tre -
zen tos e cin qüen ta e qua tro mil, cen to e ses sen ta e
nove eu ros e de zo i to cen ta vos), as ope ra ções de cré -
di to ce le bra das com o Ban co Bil bao Viz ca ya Argen ta-
ria S/A (BBVA) au to ri za das pelo Se na do Fe de ral nos
ter mos da Re so lu ção nº 73, de 2000.

Art. 2º A au to ri za ção de que tra ta o ar ti go an te ri-
or sub di vi de-se em:

I – EUR2.851.043,82 (dois mi lhões, oi to cen tos e 
cin qüen ta e um mil, qua ren ta e três eu ros e oi ten ta e
dois cen ta vos), acres ci do ao va lor de que tra ta a alí -
nea a, do in ci so IV, do art. 2º da Re so lu ção nº 73, de
2000;
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II – EUR503.125,36 (qui nhen tos e três mil, cen -
to e vin te e cin co eu ros e trin ta e seis cen ta vos),
acres ci do ao va lor de que tra ta a alí nea a, do in ci so V,
do art. 2º da Re so lu ção nº 73, de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se a es tas ope ra ções
de cré di to as cor res pon den tes con di ções fi nan ce i ras
de fi ni das no art. 2º da Re so lu ção nº 73, de 2000, do
Se na do Fe de ral.

Art. 3º Os re cur sos pro ve ni en tes des se adi ta-
men to de em prés ti mo des ti nam-se à com ple men ta-
ção da de man da re pri mi da ain da exis ten te, e que se
in ten si fi cou nos úl ti mos me ses, no âm bi to do Pro gra-
ma de Mo der ni za ção e Con so li da ção da Infra-Estru -
tu ra Aca dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no
Su pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

Art. 4º É pror ro ga da a au to ri za ção de que tra ta o 
art. 3º da Re so lu ção nº 73, de 2000, do Se na do Fe de-
ral, por qui nhen tos e qua ren ta dias, con ta dos da data
da pu bli ca ção des ta re so lu ção.

Art. 5º  Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são,  11 de ju nho de 2002. Lú cio
Alcân ta ra,Pre si den te – Fre i tas Neto, Re la tor –
Fran cis co Escór cio – Pe dro Si mon – José Agri pi-
no – Anto nio Car los Jú ni or – Pa u lo Sou to – Wal -
deck Orne las – Ro meu Tuma – Lú dio Co e lho – Ro -
mero Jucá – Ari Stad ler – He e lo í sa He le na – José
Alen car – Ro ber to Sa tur ni no – Arlin do Por to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
 DE 4 DE MAIO DE 2000

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

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

LEI Nº 9.989, DE 21 DE JULHO DE 2000(*)

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção. A Pre si dên cia co-
mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Re so lu ção
nº 34, de 2002 (MSF 74/2002), que au to ri za a União 
a ce le brar con tra tos bi la te ra is de re es ca lo na men to
de seus cré di tos, jun to à Re pú bli ca Islâ mi ca da Ma -
u ri tâ nia, ou suas agên ci as go ver na men ta is, re ne go-

ci a dos no âm bi to do Clu be de Pa ris, con for me Ata
de Enten di men tos, ce le bra da em 16 de mar ço de
2000, no va lor to tal de dez mi lhões, se te cen tos e
vin te e seis mil, vin te e um dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca e se ten ta e sete cen ta vos; nº 35, de 
2002 (MSF 130/2002), que au to ri za a União a con-
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal de
qui nhen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e 
o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID);
nº 36, de 2002 (MSF 149/2002), que au to ri za a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a ele var em dois bi-
lhões, no ven ta e sete mi lhões, du zen tos e trin ta e
três mil, no ve cen tos e cin qüen ta e um iens ja po ne-
ses, a ope ra ção de cré di to ex ter no ce le bra da com o
Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on (JBIC) e
au to ri za da pela Re so lu ção nº 71, de 19 de de zem-
bro de 2000, do Se na do Fe de ral; e nº 37, de 2002
(MSF 162/2002), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil a ele var em três mi lhões, tre zen tos e
cin qüen ta e qua tro mil, cen to e ses sen ta e nove eu -
ros e de zo i to cen ta vos, as ope ra ções de cré di to ce -
le bra das com o Ban co Bil bao Vis ca ya da Argen ti na
S/A (BBVA) au to ri za das pela Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 73, de 2000, 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, ”f“, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

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.

São li dos os se guin tes:

Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 35 ad vin do da apro va ção da Men sa gem nº 130, de
2002, que “Pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za-
da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no
va lor to tal de US$500,000,000.00(qui nhen tos mi-
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte -
ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na da a
apo i ar a ba lan ça de pa ga men tos da Mu tuá ria.

Sala das Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
11 de ju nho de 2002. – Fran cis co Escór cio – Pe dro
Si mon – Joaõ Alber to Sou za – Anto nio Car los Jú -
ni or – Pa u lo Sou to – Wan deck Orne las – Ro meu
Tuma – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Ro me ro
Jucá – Ari Stad ler – Edu ar do Su plicy – Jef fer son
Pe res – Ro ber to Sa tur ni no.
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Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 36 ad vin do da apro va ção da Men sa gem nº 149, de
2002, que “Pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za-
da a ele va ção, no va lor de JPY 2.097.223.951(dois bi -
lhões, no ven ta e sete mi lhões, du zen tos e vin te e três
mil e no ve cen tos e cin quen ta e um ie nes ja po ne ses),
da ope ra ção de cré di to ex ter no ce le bra da en tre a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil-Mi nis té rio da Edu ca ção
eo Ja pan Bank for Inter na ci o nal Co o pe ra ti on de 85%
(oi ten ta e cin co por cen to) do va lor dos equi pa men tos
for ne ci dos pela Ma ru be ni Cor po ra ti on e pela Niss ho
Iwai Cor po ra ti on, no âm bi to do Pro gra ma de Mo der ni-
za ção e Con so li da ção da Infra-Estru tu ra Aca dê mi ca
das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or e Hos pi-
ta is Uni ver si tá ri os”.

Sala das Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
em 11 de ju nho de 2002.– Fran cis co Escór cio – Pe -
dro Si mon – Joaõ Alber to Sou za – Anto nio Car los
Jú ni or – Pa u lo Sou to – Ro meu Tuma – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Ro me ro Jucá – Ari
Stad ler – Edu ar do Su plicy – José Alen car  – Jef fer-
son Pe res – Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re-
que ri men tos li dos se rão vo ta dos após a Ordem do
Dia, na for ma do dis pos to no art. 340 do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à

ORDEM DO DIA

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)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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 524, 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, ofe -
re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

Trans cor re, nes ta ses são, o pri me i ro pe río do
de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va ex -
tra or di ná ria, a re a li zar-se ain da hoje, 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 19, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia
nos ter mos do Re que ri men to nº 326, de 2002)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 19, de 2002 (nº 289/2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta o
art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó ri as, in cor po ran do os Po li ci a is
Mi li ta res do ex tin to Ter ri tó rio Fe de ral de
Ron dô nia aos Qu a dros da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.

Trans cor re, nes ta sessão, o pri me i ro pe río do
de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va ex -
tra or di ná ria, a re a li zar-se ain da hoje, para o pros se-
gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia
por acor do das Li de ran ças)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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 527, 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, ofe -
re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

Trans cor re, nes ta ses são, o pri me i ro pe río do
de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va ex -
tra or di ná ria, a re a li zar-se ain da hoje, às 10h30min,
para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na,
por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
na ma nhã de hoje, re gis tro um fato ex tre ma men te
tris te e la men tá vel que acon te ceu no Esta do de Ala -
go as, ao tem po em que ape lo ao Go ver na dor do
Esta do e às au to ri da des da área de se gu ran ça pú -
bli ca, no sen ti do de ga ran tir um acom pa nha men to
fir me e in de pen den te das di li gên ci as a se rem fe i tas
em re la ção ao caso que pas so a ex pli ci tar.

É cla ro que sei que exis tem mu i tos ou tros ca -
sos igual men te la men tá ve is no Esta do de Ala go as
en vol ven do a vi o lên cia e, de uma for ma es pe ci al, a
vi o lên cia po lí ti ca, vez que Ala go as é um Esta do mu i to
tran qüi lo, de pes so as ge ne ro sas e pa cí fi cas, mas
sem pre o en vol vi men to po lí ti co, de um lado ou de
ou tro, aca ba for ta le cen do a mal di ta im pu ni da de no
Esta do.

Tra go, Sr. Pre si den te, o re gis tro, o la men to, a
in dig na ção acer ca de um caso ocor ri do com um jo -
vem ala go a no, o me ni no Lu cas, um ra paz a quem
cha mo de me ni no por que tive opor tu ni da de de co -
nhe cê-lo ain da cri an ça. Ele é fi lho da Pro fes so ra
Leda, pro fes so ra da Uni ver si da de, e de um in te lec-
tu al, po e ta Sid ney, e mora com o avô, que tem pou -
co mais de se ten ta anos. Tra ta-se de um alu no qua -
li fi ca do e pri mo ro so da Fa cul da de de Di re i to da Uni -
ver si da de Fe de ral do Esta do de Ala go as. É um pi a-
nis ta de di ca do, um me ni no que ama a mú si ca clás -
si ca, es tan do, por tan to, até fora de de ter mi na dos
pa drões de uma so ci e da de con su mis ta e in di vi du a-
lis ta como a nos sa.

Infe liz men te, no úl ti mo fi nal de se ma na, o nos -
so Lu cas foi agre di do co var de men te em um even to
pú bli co por um ban do de mar gi na is ri cos. Como o
Lu cas não tem aque les tre je i tos ne ces sá ri os para
ser aco lhi do em ban dos de mar gi na is ri cos, fi lhos
de po lí ti cos, es pe ci al men te, ele aca bou sen do
agre di do por que o ban do de mar gi na is ri cos re sol-
veu achá-lo com cara de otá rio e, por tan to, pas sou
a es pan cá-lo co var de men te. Após ser es pan ca do,
ele ten tou fu gir, mas o ban do de mar gi na is ri cos co -
me çou a gri tar pela Po lí cia, que pe gou o me ni no e
jo gou-o no cam bu rão, achan do que se tra ta va de al -
gum ou tro mar gi nal.

De po is de tudo de vi da men te es cla re ci do, co -
me ça a se iden ti fi car a se i va mal di ta da ár vo re da
im pu ni da de do nos so País: a pes soa fica im pu ne
de vi do ao que ela é. Sem dú vi da al gu ma, a ma i or
tris te za e in dig na ção do Lu cas se dá pelo fato de
não exis tir a ex pli ca ção da mi sé ria, do em po bre ci-
men to, da dor e do so fri men to, que são ca rac te rís ti-
cas dos fi lhos da po bre za, que, mu i tas ve zes, vão
para a mar gi na li da de como úl ti mo re fú gio, por que
não têm ne nhu ma al ter na ti va de vida. A tris te za de
Lu cas, da sua fa mí lia e de to dos nós se deve jus ta-
men te ao fato de não ha ver essa ex pli ca ção da mi -
sé ria e do so fri men to, para jus ti fi car a ação abo mi-
ná vel e ina ce i tá vel dos seus agres so res.

Sei que o Lu cas vai con ti nu ar sen do um me ni-
no ho nes to e de cen te, um es tu dan te ab so lu ta men te
qua li fi ca do, um pi a nis ta de mú si ca clás si ca, um alu -
no es tu di o so de Di re i to da Uni ver si da de. Ele vai
con ti nu ar lu tan do por jus ti ça so ci al e, ape sar da sua 
ti mi dez e do seu com por ta men to re clu so, vai con ti-
nu ar lu tan do por aqui lo que ele en ten de ser de fun -
da men tal im por tân cia no nos so País.

Enten do que a sub je ti vi da de hu ma na é mu i to
com ple xa e que, nem sem pre, os fi lhos re pro du zem
o com por ta men to dos pais. Eu sei dis so. Mas é evi -
den te que esse tipo de com por ta men to – e, nes se
caso es pe cí fi co, tra ta-se de fi lhos de ve re a do res do
Esta do de Ala go as – é um sin to ma de que essa não
é a pri me i ra vez em que isso acon te ce. Esse mar gi-
nal rico que agre diu Lu cas já agiu as sim vá ri as ou -
tras ve zes.

Por tan to, ma ni fes to a mi nha in dig na ção, de i-
xan do o meu abra ço gran de e aper ta do à fa mí lia de
Lu cas e a ele pró prio, que, sem dú vi da al gu ma, é
um or gu lho para to dos nós, e ape lo às au to ri da des
do Esta do de Ala go as, no sen ti do de que to das as
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di li gên ci as ne ces sá ri as se jam cum pri das com o ri -
gor e a fir me za ne ces sá ri as, a fim de im pe dir que es -
ses mar gi na is ri cos con ti nu em agre din do to das as
pes so as por con fi a rem efe ti va men te na im pu ni da de,
na pro te ção po lí ti ca de quem os sus ten ta nas suas
res pec ti vas ca sas.

É aque la ve lha dis cus são, que já tive opor tu ni-
da de de vá ri as ve zes tra zer a esta Casa, aqui lo que
os gran des e ve lhos hu ma nis tas es pa nhóis di zi am: a
lei, a mes ma lei, deve ser fle xí vel para o fra co e im pla-
cá vel para o con tu maz e o for te. É isso que, sem dú vi-
da al gu ma, é pre ci so acon te cer nes se caso, em es pe-
ci al, e em vá ri os ou tros em que per so na li da des po lí ti-
cas acham que po dem fa zer o que que rem, em ter -
mos de vi o lên cia.

O meu abra ço ao Lu cas! Te nho a cer te za de que 
isso não será ca paz de ti rar nem a be le za, nem a lim -
pi dez dos seus olhos – a Ânge la fez um ar ti go be lís si-
mo no jor nal –, como tam bém a su a vi da de do seu sor -
ri so, a pu re za dos seus olhos e, de uma for ma mu i to
es pe ci al, a sua ra zão de exis tir, que não se vin cu la a
nada que sig ni fi que cor rup ção, vi o lên cia e esta se i va
mal di ta do nos so País, que é a im pu ni da de.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, por cin co mi -
nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi
a pa la vra para fa zer dois re gis tros: um so bre as sun to
na ci o nal e ou tro, lo cal.

Re gis tro, com mu i ta sa tis fa ção, no tí cia ve i cu la-
da on tem nos jor na is Fo lha de S. Pa u lo, O Glo bo e
ou tros gran des jor na is, que ates tam um fato aus pi ci o-
so para nós ama zô ni das: o de clí nio do des ma ta men to
na Ama zô nia.

Diz a man che te do jor nal Fo lha de S. Pa u lo:
”Go ver no apon ta de clí nio de 13% em des ma ta men-
to“. E a man che te do jor nal O Glo bo: ”Des ma ta men to
em que da na Ama zô nia“.

Tra ta-se de um fato aus pi ci o so, pri me i ra men te
por que re pre sen ta ação con cre ta dos Go ver nos Fe-
de ral e Esta du a is no sen ti do de co i bir o des ma ta men-
to, que cria gra ves pro ble mas para a nos sa re gião.

Ao lado dis so, co me çam-se a dis cu tir mo de los
de de sen vol vi men to auto-sus ten ta do, que le va rão,
com cer te za, a um tipo de ati vi da de eco nô mi ca di fe-

ren te da atu al men te pra ti ca da na re gião, ou seja, o
ex tra ti vis mo pre da tó rio, a re ti ra da in dis cri mi na da de
ma de i ra e mu i tas ou tras ações de agres são ao meio
am bi en te.

Nós, no Esta do de Ro ra i ma, es ta mos ino van do
nes sa área. Co me ça mos a dis cu tir um pro je to que, na 
ver da de, visa re flo res tar a nos sa re gião e o nos so
Esta do. Cito um pro je to pi lo to com esse ob je ti vo no
Esta do de Ro ra i ma, que de ve rá con tar com o apo io
de en ti da des fe de ra is. O Go ver no do Acre já apro vou
e co me çou a im ple men tar uma ação ino va do ra no
sen ti do de ter uma re gião ex tra ti vis ta em con di ções
efe ti vas de dar sus ten to eco nô mi co à po pu la ção sem
de pre da ção.

São mu i tos os ca mi nhos que co me çam a se
abrir na nos sa re gião, no sen ti do de cri ar na Ama zô-
nia aqui lo que to dos nós ama zô ni das que re mos: um
de sen vol vi men to auto-sus ten ta do, em con di ções de
ge rar ri que zas, qua li da de de vida e me lho ria para as
fa mí li as, res pe i tan do o meio am bi en te, co mu ni da des
in dí ge nas, en fim, res pe i tan do o ecos sis te ma, tão va li-
o so não só para o Bra sil mas para todo o mun do.

O se gun do re gis tro é a in for ma ção de que a
Esco la Téc ni ca Fe de ral de Ro ra i ma com ple tou nove
anos. Ela foi cons tru í da na épo ca em que eu era Go -
ver na dor do Esta do e, hoje, é uma re fe rên cia de en si-
no em toda a Ama zô nia, prin ci pal men te, em meu
Esta do, e ofe re ce uma edu ca ção de ex ce len te qua li-
da de.

Pa ra be ni zo e sa ú do a di re ção, os ser vi do res, os
pro fes so res e os alu nos da Esco la Téc ni ca Fe de ral de 
Ro ra i ma por es ses nove anos de cres ci men to in con-
tes tes. No pró xi mo ano de ve re mos ter cur so su pe ri or
téc ni co-ci en tí fi co nes sa Esco la, exa ta men te pela
qua li da de do en si no e pela di men são que ga nhou na
re gião.

Encer ro as mi nhas pa la vras, so li ci tan do a V.
Exª, Sr. Pre si den te, a trans cri ção das ma té ri as cons -
tan tes nos jor na is Fo lha de S. Pa u lo e O Glo bo, re fe-
ren tes à re du ção do des ma ta men to na Ama zô nia, as -
sim como do con vi te e do in for me en ca mi nha do pela
Esco la Téc ni ca Fe de ral de Ro ra i ma so bre o even to
que men ci o nei aqui.

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 (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé -
res. (Pa u sa.)

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, para uma co mu ni ca-
ção.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor) – Sr. Pre si den te, que ro co mu ni car à Mesa,
ao Ple ná rio, ao País e, par ti cu lar men te, à ci da de
mi ne i ra de Di a man ti na que esta ci da de, plan ta da
no Vale do Je qui ti nho nha, ter ra de Jus ce li no Ku-
bits chek, é, hoje, um dos cen tros mais im por tan tes
da vida eco nô mi ca so ci al, po lí ti ca e cul tu ral do
meu Esta do de Mi nas Ge ra is e aguar da va a apro -
va ção ain da hoje, pela Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, do Pro je to de Lei da Câ ma ra
dos De pu ta dos nº 49, de 2002, de au to ria do Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que al te ra a
de no mi na ção da Fa cul da de Fe de ral de Odon to lo-
gia de Di a man ti na.

Apa ren te men te, Sr. Pre si den te, tra ta-se de
um pro je to sin ge lo. Não o é, en tre tan to. Tra ta-se,
sem dú vi da, de uma im por tan te de ci são como as
que fi ze mos em re la ção às no vas uni ver si da des de 
Ita ju bá e São João Del Rey, dois cen tros im por tan-
tes da vida mi ne i ra.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, fun ci o na em Di a-
man ti na, há mu i to anos, a Fa cul da de Fe de ral de
Odon to lo gia, uma fa cul da de de re no me, de mu i to
con ce i to e para onde mu i tos se des lo ca vam – jo-
vens, fa mí li as – exa ta men te em ra zão da que la fa -
cul da de de Odon to lo gia e de ou tros as pec tos que
pro je ta ram Di a man ti na pe ran te Mi nas Ge ra is e o
Bra sil in te i ro.

Essa al te ra ção de de no mi na ção de Fa cul da-
de Fe de ral de Odon to lo gia Di a man ti na para Uni -
ver si da de Fe de ral de Di a man ti na pro pi cia aten der
a uma si tu a ção já exis ten te, por que na que la Fa cul-
da de já fun ci o nam os cur sos de Far má cia, Bi o quí-
mi ca, Nu tri ção e Fi si o te ra pia. A atu a ção da Fa cul-
da de Fe de ral de Odon to lo gia am pli ou-se tam bém
na área de Ciên cia da Sa ú de e ago ra, Sr. Pre si den-
te, nova al te ra ção se faz exa ta men te na área de
Ciên ci as Agrá ri as, uma vez que irão fun ci o nar os
cur sos de Eco no mia, Zo o tec nia e Enge nha ria Flo -
res tal.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, pre si di da pelo Se na dor Ber nar do Ca bral,
não re a li zou hoje sua re u nião em ra zão das ses-
sões ex tra or di ná ri as que es ta mos re a li zan do aqui
no ple ná rio, mas, na pró xi ma quar ta-fe i ra, já com o
pe di do de an te ci pa ção em pa u ta, este Pro je to será 
apro va do e, em se gui da, irá à Co mis são de Edu ca-
ção e, ain da este mês, será apro va do por este Ple -
ná rio, con clu in do, as sim, um pro ces so.

Por isso mes mo es ta mos co mu ni can do, es-
pe ci fi ca men te à Ci da de de Di a man ti na, a de ci são
que está sen do to ma da e que será con clu í da ain da
este mês.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, por
cin co mi nu tos.

Em se gui da, con ce de rei a pa la vra ao Se na-
dor Ney Su as su na, como Lí der.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu
não pude re sis tir ao de se jo de me pro nun ci ar de -
po is de ou vir a ma ni fes ta ção do ilus tre Se na dor
Ro me ro Jucá, que me pa re ceu ju bi lo so pela re du-
ção do des ma ta men to na Ama zô nia, con for me da -
dos no ti ci a dos on tem.

Mas, Sr. Pre si den te, eu não pos so par ti lhar
da ale gria do Se na dor Ro me ro Jucá. Sa ber que, no
ano de 2000, 17.000km² da flo res ta ama zô ni ca fo -
ram pos tos aba i xo, qua se um ter ri tó rio de Isra el,
Sr. Pre si den te, e sol tar mos fo gue tes por isso! O
Bra sil não tem um pro je to para a Ama zô nia. Fo ram
17.000km², a ma i or par te tal vez de mata pri má ria,
der ru ba dos no ano pas sa do para se rem subs ti tu í-
dos por pas ta gens ou por cam pos de cul ti vo de
soja, ou seja, o que for.

Sr. Pre si den te, é pre ci so que a cons ciên cia
eco ló gi ca ain da es te ja mu i to dis tan te des te País
para que isso seja mo ti vo de pro nun ci a men to e jú -
bi lo no Se na do Fe de ral.

Cal cu la-se que, no ano pas sa do, em es ti ma ti-
vas ain da não con fir ma das, mais de 15.000km²,
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra – um Lí ba no e meio –,
fo ram pos tos aba i xo, que i ma dos ou der ru ba dos
por mo tos ser ras, to ta li zan do 600.000km² – duas
Itá li as –, Se na dor Ney Su as su na, V. Exª que é de
uma Re gião que so fre pela fal ta de re cur sos hí dri-
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cos e por for ça de des ma ta men tos que vêm des de
os tem pos co lo ni a is e nós, ama zô ni das, nos re ju bi-
lar mos, por que ape nas 17 mil qui lô me tros qua dra-
dos fo ram aba ti dos? Tris te País este! Só pos so me
re ju bi lar quan do es ses des ma ta men tos es ti ve rem
pró xi mos de zero. Antes dis so, há mo ti vo de pê sa-
mes para o Bra sil, que dá um pés si mo exem plo
para o mun do. Eu, como ho mem da Ama zô nia,
que ro ma ni fes tar o meu pro tes to por con ti nu ar
esse cri me eco ló gi co na mi nha re gião. Mu i to obri -
ga do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su ma, como
Lí der.

O SR. NEY SUASSUNA  (PMDB – PB. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, há pou co mais de um ano, a 
Su de ne e a Su dam fo ram des man te la das para se -
rem subs ti tu í das pela Ada e pela Ade ne.

Du ran te a mi nha ges tão à fren te do Mi nis té-
rio, fi ze mos tudo para agi li zar a im plan ta ção des -
ses dois or ga nis mos. Até o mo men to, es ta mos vi -
ven do algo es pe ci al: a Su de ne tem con tas a pa gar,
mas não mais exis te; a Ade ne tem or ça men to, mas
não ha via a di re to ria; por tan to, não po dia se quer ti-
rar os do cu men tos ne ces sá ri os para fa zer con tas
ou con tra tar pes so as que au to ri zas sem as des pe-
sas. Por tan to, uma agên cia tem con ta, mas não
exis te; a ou tra tem o di nhe i ro e tam bém não exis te.

Gra ças a Deus, sou be mos on tem, que, nes ta
quin ta-fe i ra, che gam ao Se na do da Re pú bli ca os
no mes que com po rão a Ada e a Ade ne. Como
agên ci as de de sen vol vi men to, es ses no mes te rão
que ser apro va dos no Se na do. Ain da não co nhe ce-
mos os no mes, mas sa be mos que vi rão a esta
Casa.

Qu e ro con gra tu lar-me com o Go ver no por que
já era tem po e hora de o Nor des te e da Ama zô nia
re ce be rem essa ala van ca de de sen vol vi men to,
em bo ra ma ni pu lem pou ca po tên cia, uma vez que o 
BNDES tem 36, 37 bi lhões/ano, e nós, te re mos 1
mi lhão e meio/ano, mais ou me nos, para as duas

re giões. Mas é mu i to me lhor do que nada e é mu i to
me lhor do que o vá cuo exis ten te hoje.

Por esta ra zão, que ro di zer que aguar da mos
no Se na do, com an si e da de, es ses no mes, para
que o Nor des te e a Ama zô nia pos sam ter as suas
agên ci as de de sen vol vi men to im plan ta das no
mais bre ve es pa ço de tem po pos sí vel.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 369, de
2002, lido no Expe di en te, de ur gên cia para o Pro -
je to de Re so lu ção nº 35, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem
do Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria
sub seqë nte, nos ter mos do art. 345 do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 370, de
2002, lido no Expe di en te, de ur gên cia para o Pro -
je to de Re so lu ção nº 36, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem
do Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria
sub se qüen te, nos ter mos do Re gi men to Inter no.

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 da pre sen te ses são lem bran do às
Srªs e aos Srs. Se na do res que o Se na do Fe de ral
está con vo ca do para uma ses são de li be ra ti va ex -
tra or di ná ria a re a li zar-se hoje, às1 0ho ras4 5mi nu-
tos, des ti na da à apre ci a ção das pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3, 18 e 19 de 2002, em
se gun do tur no.

É a se guin te a Ordem do Dia da Ses-
são De li be ra ti va Extra or di ná ria a re a li zar-se
às 10ho ras e 45 mi nu tos.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 10 ho ras e 40 
mi nu tos.)

Ata da 84ª Ses são De li be ra ti va Extra or di ná ria,
em 12 de ju nho 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 10 HORAS E 45 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA–
DORES:

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Álva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros –
Anto nio Car los Jú ni or – Ari Stad ler – Arlin do Por to –
Artur da Tá vo la – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral
– Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son
– Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão –
Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ri -
be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fran cis co Escór cio – Fre i-
tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He -
lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no –
José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge –
José Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta-
ra – Lú dio Co e lho – Luiz Otá 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 – Na bor Jú -
ni or – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo Har tung –
Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal-
do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro-
ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – 
Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima
– Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le-
la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne -
las – Wel ling ton Ro ber to.

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

PARECERES

PARECER Nº 548, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 36, de 2002 (nº 4.908/2001, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si-
den te da Re pú bli ca, que al te ra a Lei nº
9.140, de 4 de de zem bro de 1995, que re -
co nhe ce como mor tas pes so as de sa pa-
re ci das em ra zão de par ti ci pa ção, ou de
acu sa ção de par ti ci pa ção, em ati vi da des
po lí ti cas, no pe río do de 2 de se tem bro de 
1961 a 15 de agos to de 1979, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 101, I e II, do Re gi men to
Inter no do Se na do, com pe te a esta Co mis são pro-
nun ci ar-se so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
re gi men ta li da de e mé ri to do PLC nº 36, de 2002.

O pro je to, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, al te ra
os ar ti gos 1º e 4º da Lei nº 9.140, de 1995, com o ob -
je ti vo de “res ga tar com dig ni da de e sem ne nhum tipo
de re van chis mo, si tu a ções in jus tas de um tem po con -
tur ba do da His tó ria do País”, se gun do a Expo si ção de 
Mo ti vos que acom pa nhou o pro je to, de au to ria do Mi -
nis tro de Esta do da Jus ti ça.

Com esse ob je ti vo, as duas al te ra ções pro mo vi-
das pelo art. 1º do pro je to pror ro gam, para 5 de ou tu-
bro de 1988, o pe río do para a ca rac te ri za ção da par ti-
ci pa ção em ati vi da des po lí ti cas por pes so as que a lei
men ci o na. Além dis so, am plia-se tam bém o uni ver so
de seus des ti na tá ri os, ao se re ti rar, do art. 1º, a men -
ção ex pres sa às “pes so as re la ci o na das no Ane xo I
des ta lei”, man ten do o res tan te da ex pres são, de con -
te ú do mais abran gen te: “pes so as que te nham par ti ci-
pa do, ou te nham sido acu sa das de par ti ci pa ção, em
ati vi da des po lí ti cas...”

Qu an to ao art. 4º, alí nea b, mo di fi ca-se ape nas
a data re fe ri da no dis po si ti vo, de “15 de agos to de
1979” para “5 de ou tu bro de 1988”, man ten do-se,
quan to ao mais, o tex to ori gi nal.

Já o art. 2º da pro po si ção se des ti na a ”al can çar
os ca sos em que os in te res sa dos mo ti va da men te en -
tra ram com re que ri men to fora do pra zo, em ra zão de
for ça ma i or ou de jus ti fi cá vel des co nhe ci men to do ter -
mo”, con for me es cla re ce a Expo si ção de Mo ti vos. O
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mes mo tex to co mu ni ca a exis tên cia de do ta ções para
pa ga men to de in de ni za ção a fa mi li a res de mor tos e
de sa pa re ci dos em ra zão da par ti ci pa ção em ati vi da-
des po lí ti cas, nos ter mos da Lei nº 9.140/95. Para o
exer cí cio, de 2001, fo ram con sig na dos, na Lei Orça-
men tá ria, re cur sos no va lor de R$930 mil, e para os
exer cí ci os de 2002 e 2003, foi en ca mi nha da so li ci ta-
ção, ao Mi nis tro de Pla ne ja men to, Orça men to e Ges -
tão, no to tal de R$2 mi lhões, na pro por ção de R$1 mi -
lhão para cada ano.

Exa mi na do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, o pa re-
cer do re la tor foi apro va do una ni me men te, pela cons -
ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, téc ni ca le gis la ti va e, no
mé ri to, pela apro va ção do pro je to.

Pe ran te esta co mis são, não fo ram ofe re ci das
emen das, du ran te o pra zo re gi men tal men te con ce di-
do para tal pro ce di men to.

II – Aná li se

A pro po si ção não con fli ta com os re qui si tos
cons ti tuci o na is for ma is de com pe tên cia e ini ci a ti va,
nem com os prin cí pi os fun da men ta is (Re pú bli ca Fe -
de ra ti va, di vi são e har mo nia dos po de res, es ta do de -
mo crá ti co de di re i to – arts. 1º a 4º, da CF) e com os
di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is (arts. 5º a 17).
Con for ma-se aos re qui si tos for ma is de ju ri di ci da de e 
re gi men ta li da de e está ela bo ra da em boa téc ni ca le -
gis la ti va, de acor do como as de ter mi na ções da Lei
Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998,,
que dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra-
ção e a con so li da ção das leis, com as al te ra ções
pro mo vi das pela Lei Com ple men tar nº 107, de 26 de
abril de 2001.

Res sal te-se ain da a im pres cin dí vel pre vi são or -
ça men tá ria dos re cur sos des ti na dos à im ple men ta-
ção das me di das pre vis tas no pro je to, mais es pe ci fi-
ca men te das in de ni za ções que se rão pa gas aos fa mi-
li a res de mor tos e de sa pa re ci dos em ra zão da par ti ci-
pa ção em ati vi da des po lí ti cas, nos ter mos da Lei nº
9.140/95, em con so nân cia com os dis po si ti vos cons ti-
tu ci o na is que re gem as fi nan ças pú bli cas e o sis te ma
or ça men tá rio na ci o na is.

Qu an to ao mé ri to, há que se des ta car o ob je ti vo
de re pa rar in jus ti ças co me ti das em ra zão dos pra zos
de fi ni dos na Lei nº 9.140/95 (co nhe ci da como lei de
in de ni za ção aos fa mi li a res de mor tos e de sa pa re ci-
dos po lí ti cos no Bra sil), que não abran ge ram todo o
pe río do de vi gên cia dos dis po si ti vos de ex ce ção, do
re gi me mi li tar (art. 1º do pro je to). Por sua vez, a re a-
ber tu ra do pra zo para que pa ren tes das ví ti mas com -
pro vem a le gi ti mi da de da pre ten são e a re que i ram

cons ti tui me di da de jus ti ça aos que ain da não pu de-
ram fazê-lo, em ra zão de for ça ma i or ou de jus ti fi cá vel
des co nhe ci men to de seu tér mi no (con for me dis põe o
art. 2º).

Re le van te, opor tu no e jus to, o pro je to  cons ti tui
im por tan te con tri bu i ção do Po der Exe cu ti vo para a re -
pa ra ção de si tu a ções que ocor re ram num pe río do ex -
tre ma men te di fí cil da his tó ria bra si le i ra. É de es pe ci al
sig ni fi ca ção tam bém para res ga tar a dig ni da de de fa -
mí li as de de sa pa re ci dos po lí ti cos e in de ni zá-las,
mes mo que de for ma par ci al, e, fi nal men te, para o for-
ta le ci men to das ins ti tu i ções de mo crá ti cas do País.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, o voto, é pela cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e boa téc ni ca le -
gis la ti va e, no mé ri to, pela apro va ção do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 36, de 2002.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2002. – Pre si-
den te – Osmar Dias,  Re la tor.

PLC Nº 36, DE 2002
Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2002. – Ber-

nar do Ca bral, Pre si den te; Osmar Dias, Re la tor. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la-
tor – Fer nan do Ri be i ro – José Fo ga ça (sem voto)
– José Edu ar do Du tra – Ro meu Tuma – Pe dro Si -
mon – Jef fer son Pé res – Ro ber to Fre i re – Ro ber-
to Re quião – Lú cio Alcân ta ra – Antô nio Car los
Jú ni or – Mar lu ce Pin to – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma-
da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi os e 
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do de mo crá ti-
co de di re i to e tem como fun da men tos:

I – a so be ra nia;
II – a ci da da nia;
III – a dig ni da de da pes soa hu ma na;
IV – os va lo res so ci a is do tra ba lho e

da li vre ini ci a ti va;
V – o plu ra lis mo po lí ti co.

Pa rá gra fo úni co. Todo o po der ema na do povo,
que o exer ce por meio de re pre sen tan tes ele i tos ou
di re ta men te, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.
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Art. 2º São Po de res da União, in de pen den tes e
har mô ni cos en tre si, o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju -
di ciá rio.

Art. 3º Cons ti tu em ob je ti vos fun da men ta is da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

I – cons tru ir uma so ci e da de li vre, jus ta
e so li dá ria;

II – ga ran tir o de sen vol vi men to na ci o-
nal;

III – er ra di car a po bre za e a mar gi na li-
za ção e re du zir as de si gual da des so ci a is e
re gi o na is;

IV – pro mo ver o bem de to dos, sem pre-
con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e
qua is quer ou tras for mas de dis cri mi na ção.

Art. 4º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
rege-se nas suas re la ções in ter na ci o na is pe los se-
guin tes prin cí pi os:

I – in de pen dên cia na ci o nal;
II – pre va lên cia dos di re i tos hu ma nos;
III – au to de ter mi na ção dos po vos;
IV – não-in ter ven ção;
V – igual da de en tre os Esta dos;
VI – de fe sa da paz;
VII – so lu ção pa cí fi ca dos con fli tos;
VIII – re pú dio ao ter ro ris mo e ao ra cis mo.
IX – co o pe ra ção en tre os po vos para o 

pro gres so da hu ma ni da de;
X – con ces são de asi lo po lí ti co.

Pa rá gra fo úni co. A Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil bus ca rá a in te gra ção eco nô mi ca, po lí ti ca, so-
ci al e cul tu ral dos po vos da Amé ri ca La ti na, vi san do
à for ma ção de uma co mu ni da de la ti no-ame ri ca na de 
na ções.

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

I – ho mens e mu lhe res são igua is em
di re i tos e obri ga ções, nos ter mos des ta
Cons ti tu i ção;

II – nin guém será obri ga do a fa zer ou
de i xar de fa zer al gu ma co i sa se não em vir -
tu de de lei; 

III – nin guém será sub me ti do a tor tu ra
nem a tra ta men to de su ma no ou de gra dan te;
IV – é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to,
sen do ve da do o ano ni ma to;

V – é as se gu ra do o di re i to de res pos-
ta, pro por ci o nal ao agra vo, além da in de ni-
za ção por dano ma te ri al mo ral ou à ima-
gem;

VI – é in vi o lá vel a li ber da de de cons-
ciên cia e de cren ça, sen do as se gu ra do o li -
vre exer cí cio dos cul tos re li gi o sos e ga ran ti-
da, na for ma da lei, a pro te ção aos lo ca is de 
cul to e a suas li tur gi as;

VII – é as se gu ra da, nos ter mos da lei, a
pres ta ção de as sis tên cia re li gi o sa nas en ti da-
des ci vis e mi li ta res de in ter na ção co le ti va;.......

VIII – nin guém será pri va do de di re i tos
por mo ti vo de cren ça re li gi o sa ou de con vic-
ção fi lo só fi ca ou po lí ti ca, sal vo se as in vo car
para exi mir-se de obri ga ção le gal a to dos
im pos ta e re cu sar-se a cum prir pres ta ção
al ter na ti va, fi xa da em lei;

IX – é li vre a ex pres são da ati vi da de
in te lec tu al, ar tís ti ca, ci en tí fi ca e de co mu ni-
ca ção, in de pen den te men te de cen su ra ou li -
cen ça;

X – são in vi o lá ve is a in ti mi da de, a vida
pri va da, a hon ra e a ima gem das pes so as,
as se gu ra do o di re i to a in de ni za ção pelo
dano ma te ri al ou mo ral de cor ren te de sua
vi o la ção;

XI – a casa é asi lo in vi o lá vel do in di ví-
duo, nin guém nela po den do pe ne trar sem
con sen ti men to do mo ra dor, sal vo em caso
de fla gran te de li to ou de sas tre, ou para
pres tar so cor ro, ou, du ran te o dia, por de ter-
mi na ção ju di ci al;

XII – é in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon-
dên cia e das co mu ni ca ções te le grá fi cas, de
da dos e das co mu ni ca ções te le fô ni cas, sal -
vo, no úl ti mo caso, por or dem ju di ci al, nas
hi pó te ses e na for ma que a lei es ta be le cer
para fins de in ves ti ga ção cri mi nal ou ins tru-
ção pro ces su al pe nal;

XIII – é li vre o exer cí cio de qual quer
tra ba lho, ofí cio ou pro fis são, aten di das as
qua li fi ca ções pro fis si o na is que a lei es ta be-
le cer;
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XIV – é as se gu ra do a to dos o aces so à
in for ma ção e res guar da do o si gi lo da fon te,
quan do ne ces sá rio ao exer cí cio pro fis si o nal;

XV – é li vre a lo co mo ção no ter ri tó rio
na ci o nal em tem po de paz, po den do qual-
quer pes soa, nos ter mos da lei, nele en trar,
per ma ne cer ou dele sair com seus bens;

XVI – to dos po dem re u nir-se pa ci fi ca-
men te, sem ar mas, em lo ca is aber tos ao
pú bli co, in de pen den te men te de au to ri za ção,
des de que não frus trem ou tra re u nião an te-
ri or men te con vo ca da para o mes mo lo cal,
sen do ape nas exi gi do pré vio avi so à au to ri-
da de com pe ten te;

XVII – é ple na a li ber da de de as so ci a-
ção para fins lí ci tos, ve da da a de ca rá ter pa -
ra mi li tar;

XVIII – a cri a ção de as so ci a ções e, na
for ma da lei, a de co o pe ra ti vas in de pen dem
de au to ri za ção, sen do ve da da a in ter fe rên-
cia es ta tal em seu fun ci o na men to;

XIX – as as so ci a ções só po de rão ser
com pul so ri a men te dis sol vi das ou ter suas
ati vi da des sus pen sas por de ci são ju di ci al,
exi gin do-se, no pri me i ro caso, o trân si to em
jul ga do;

XX – nin guém po de rá ser com pe li do a
as so ci ar-se ou a per ma ne cer as so ci a do;

XXI – as en ti da des as so ci a ti vas, quan -
do ex pres sa men te au to ri za das, têm le gi ti mi-
da de para re pre sen tar seus fi li a dos ju di ci al
ou ex tra ju di ci al men te;

XXII – é ga ran ti do o di re i to de pro pri e-
da de;

XXIII – a pro pri e da de aten de rá a sua
fun ção so ci al;

XXIV – a lei es ta be le ce rá o pro ce di-
men to para de sa pro pri a ção por ne ces si da-
de ou uti li da de pú bli ca, ou por in te res se so -
ci al, me di an te jus ta e pré via in de ni za ção em 
di nhe i ro, res sal va dos os ca sos pre vis tos
nes ta Cons ti tu i ção;

XXV – no caso de imi nen te pe ri go pú bli-
co, a au to ri da de com pe ten te po de rá usar de
pro pri e da de par ti cu lar, as se gu ra da ao pro pri-
e tá rio in de ni za ção ul te ri or, se hou ver dano;

XXVI – a pe que na pro pri e da de ru ral, as -
sim de fi ni da em lei, des de que tra ba lha da
pela fa mí lia, não será ob je to de pe nho ra para
pa ga men to de dé bi tos de cor ren tes de sua ati -

vi da de pro du ti va, dis pon do a lei so bre os
me i os de fi nan ci ar o seu de sen vol vi men to; ...

XXVII – aos au to res per ten ce o di re i to
ex clu si vo de uti li za ção, pu bli ca ção ou re pro-
du ção de suas obras trans mis sí vel aos her -
de i ros pelo tem po que a lei fi xar;

XXVIII – são as se gu ra dos, nos ter mos
da lei:

a) a pro te ção às par ti ci pa ções in di vi-
du a is em obras co le ti vas e à re pro du ção da
ima gem e voz hu ma nas, in clu si ve nas ati vi-
da des des por ti vas;

b) o di re i to de fis ca li za ção do apro ve i-
ta men to eco nô mi co das obras que cri a rem
ou de que par ti ci pa rem aos cri a do res, aos
in tér pre tes e às res pec ti vas re pre sen ta ções
sin di ca is e as so ci a ti vas;

XXIX – a lei as se gu ra rá aos au to res de 
in ven tos in dus tri a is pri vi lé gio tem po rá rio
para sua uti li za ção, bem como pro te ção às
cri a ções in dus tri a is, à pro pri e da de das mar -
cas, aos no mes de em pre sas e a ou tros sig -
nos dis tin ti vos, ten do em vis ta o in te res se
so ci al e o de sen vol vi men to tec no ló gi co e
eco nô mi co do País;

XXX – é ga ran ti do o di re i to de he ran ça;
XXXI – a su ces são de bens de es tran-

ge i ros si tu a dos no País será re gu la da pela
lei bra si le i ra em be ne fí cio do côn ju ge ou dos 
fi lhos bra si le i ros, sem pre que não lhes seja
mais fa vo rá vel a lei pes so al do de cu jus;

XXXII – o Esta do pro mo ve rá, na for ma
da lei, a de fe sa do con su mi dor;

XXXIII – to dos têm di re i to a re ce ber
dos ór gãos pú bli cos in for ma ções de seu in -
te res se par ti cu lar, ou de in te res se co le ti vo
ou ge ral, que se rão pres ta das no pra zo da
lei, sob pena de res pon sa bi li da de, res sal va-
das aque las cujo si gi lo seja im pres cin dí vel á 
se gu ran ça da so ci e da de e do Esta do;
XXXIV – são a to dos as se gu ra dos, in de pen-
den te men te do pa ga men to de ta xas:

a) o di re i to de pe ti ção aos po de res pú -
bli cos em de fe sa de di re i tos ou con tra ile ga-
li da de ou abu so de po der;

b) a ob ten ção de cer ti dões em re par ti-
ções pú bli cas, para de fe sa de di re i tos e es -
cla re ci men to de si tu a ções de in te res se
pes so al;

XXXV – a lei não ex clu i rá da apre ci a-
ção do Po der Ju di ciá rio le são ou ame a ça a
di re i to;
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XXXVI – a lei não pre ju di ca rá o di re i to
ad qui ri do, o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa
jul ga da;

XXXVII – não ha ve rá ju í zo ou tri bu nal
de ex ce ção;

XXXVIII – é re co nhe ci da a ins ti tu i ção
do júri, com a or ga ni za ção que lhe der a lei,
as se gu ra dos:

a) a ple ni tu de de de fe sa;
b) o si gi lo das vo ta ções;
c) a so be ra nia dos ve re dic tos;
d) a com pe tên cia para o jul ga men to

dos cri mes do lo sos con tra a vida;
XXXIX – não há cri me sem lei an te ri or

que o de fi na, nem pena sem pré via co mi na-
ção le gal;

XL – a lei pe nal não re tro a gi rá, sal vo
para be ne fi ci ar o réu;

XLI – a lei pu ni rá qual quer dis cri mi na-
ção aten ta tó ria dos di re i tos e li ber da des fun -
da men ta is;

XLII – a prá ti ca do ra cis mo cons ti tui
cri me ina fi an çá vel e im pres cri tí vel, su je i to à
pena de re clu são, nos ter mos da lei;

XLIII – a lei con si de ra rá cri mes ina fi an-
çá ve is e in sus ce tí ve is de gra ça ou anis tia a
prá ti ca da tor tu ra, o trá fi co ilí ci to de en tor pe-
cen tes e dro gas afins, o ter ro ris mo e os de fi-
ni dos como cri mes he di on dos, por eles res -
pon den do os man dan tes, os exe cu to res e
os que, po den do evi tá-los, se omi ti rem;

XLIV – cons ti tui cri me ina fi an çá vel e
im pres cri tí vel a ação de gru pos ar ma dos, ci -
vis ou mi li ta res, con tra a or dem cons ti tu ci o-
nal e o Esta do de mo crá ti co;

XLV – ne nhu ma pena pas sa rá da pes -
soa do con de na do, po den do a obri ga ção de
re pa rar o dano e a de cre ta ção do per di men-
to de bens ser, nos ter mos da lei, es ten di-
das aos su ces so res e con tra eles exe cu ta-
das, até o li mi te do va lor do pa tri mô nio
trans fe ri do;

XLVI – a lei re gu la rá a in di vi du a li za ção
da pena e ado ta rá, en tre ou tras, as se guin tes: .

a) pri va ção ou res tri ção da li ber da de;
b) per da de bens;
c) mul ta;
d) pres ta ção so ci al al ter na ti va;
e) sus pen são ou in ter di ção de di re i tos;

XLVII – não ha ve rá pe nas:

a) de mor te, sal vo em caso de guer ra
de cla ra da, nos ter mos do art. 84, XIX; b) de
ca rá ter per pé tuo;

c) de tra ba lhos for ça dos;
d) de ba ni men to;
e) cru éis;
XLVIII – a pena será cum pri da em es-

ta be le ci men tos dis tin tos, de acor do com a
na tu re za do de li to, a ida de e o sexo do ape -
na do;

XLIX – é as se gu ra do aos pre sos o res -
pe i to à in te gri da de fí si ca e mo ral;

L – às pre si diá ri as se rão as se gu ra das
con di ções para que pos sam per ma ne cer
com seus fi lhos du ran te o pe río do de ama-
men ta ção;

LI – ne nhum bra si le i ro será ex tra di ta-
do, sal vo o na tu ra li za do, em caso de cri me
co mum, pra ti ca do an tes da na tu ra li za ção,
ou de com pro va do en vol vi men to em trá fi co
ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins, na
for ma da lei;

LII – não será con ce di da ex tra di ção de 
es tran ge i ro por cri me po lí ti co ou de opi nião;

LIII – nin guém será pro ces sa do nem
sen ten ci a do se não pela au to ri da de com pe-
ten te;

LIV – nin guém será pri va do da li ber da-
de ou de seus bens sem o de vi do pro ces so
le gal;

LV – aos li ti gan tes, em pro ces so ju di ci-
al ou ad mi nis tra ti vo, e aos acu sa dos em ge -
ral são as se gu ra dos o con tra di tó rio e a am -
pla de fe sa, com os me i os e re cur sos a ela
ine ren tes;

LVI – são inad mis sí ve is, no pro ces so,
as pro vas ob ti das por me i os ilí ci tos;

LVII – nin guém será con si de ra do cul-
pa do até o trân si to em jul ga do de sen ten ça
pe nal con de na tó ria;

LVIII – o ci vil men te iden ti fi ca do não
será sub me ti do a iden ti fi ca ção cri mi nal, sal -
vo nas hi pó te ses pre vis tas em lei;

LIX – será ad mi ti da ação pri va da nos
cri mes de ação pú bli ca, se esta não for in-
ten ta da no pra zo le gal;

LX – a lei só po de rá res trin gir a pu bli ci-
da de dos atos pro ces su a is quan do a de fe sa
da in ti mi da de ou o in te res se so ci al o exi gi-
rem;
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LXI – nin guém será pre so se não em
fla gran te de li to ou por or dem es cri ta e fun-
da men ta da de au to ri da de ju di ciá ria com pe-
ten te, sal vo nos ca sos de trans gres são mi li-
tar ou cri me pro pri a men te mi li tar, de fi ni dos
em lei;

LXII – a pri são de qual quer pes soa e o 
lo cal onde se en con tre se rão co mu ni ca dos
ime di a ta men te ao juiz com pe ten te e à fa mí-
lia do pre so ou à pes soa por ele in di ca da;

LXIII – o pre so será in for ma do de seus 
di re i tos, en tre os qua is o de per ma ne cer ca -
la do, sen do-lhe as se gu ra da a as sis tên cia da 
fa mí lia e de ad vo ga do;

LXIV – o pre so tem di re i to à iden ti fi ca-
ção dos res pon sá ve is por sua pri são ou por
seu in ter ro ga tó rio po li ci al;

LXV – a pri são ile gal será ime di a ta-
men te re la xa da pela au to ri da de ju di ciá ria;

LXVI – nin guém será le va do à pri são
ou nela man ti do quan do a lei ad mi tir a li ber-
da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça;

LXVII – não ha ve rá pri são ci vil por dí vi-
da, sal vo a do res pon sá vel pelo ina dim ple-
men to vo lun tá rio e ines cu sá vel de obri ga ção
ali men tí cia e a do de po si tá rio in fi el;

LXVIII – con ce der-se-á ha be as cor pus
sem pre que al guém so frer ou se achar ame -
a ça do de so frer vi o lên cia ou co a ção em sua 
li ber da de de lo co mo ção, por ile ga li da de ou
abu so de po der;

LXIX – con ce der-se-á man da do de se -
gu ran ça para pro te ger di re i to lí qui do e cer to,
não am pa ra do por ha be as cor pus ou ha be-
as data, quan do o res pon sá vel pela ile ga li-
da de ou abu so de po der for au to ri da de pú-
bli ca ou agen te de pes soa ju rí di ca no exer-
cí cio de atri bu i ções do po der pú bli co;

LXX – o man da do de se gu ran ça co le ti-
vo pode ser im pe tra do por:

a) par ti do po lí ti co com re pre sen ta ção
no Con gres so Na ci o nal;

b) or ga ni za ção sin di cal, en ti da de de
clas se ou as so ci a ção le gal men te cons ti tu í da
e em fun ci o na men to há pelo me nos um ano, 
em de fe sa dos in te res ses de seus mem bros
ou as so ci a dos;

LXXI – con ce der-se-á man da do de in-
jun ção sem pre que a fal ta de nor ma re gu la-
men ta do ra tor ne in viá vel o exer cí cio dos di -
re i tos e li ber da des cons ti tu ci o na is e das

prer ro ga ti vas ine ren tes à na ci o na li da de, à
so be ra nia e à ci da da nia;

LXXII – con ce der-se-á ha be as data:
a) para as se gu rar o co nhe ci men to de

in for ma ções re la ti vas à pes soa do im pe tran-
te, cons tan tes de re gis tros ou ban cos de da -
dos de en ti da des go ver na men ta is ou de ca -
rá ter pú bli co;

b) para a re ti fi ca ção de da dos, quan do
não se pre fi ra fazê-lo por pro ces so si gi lo so,
ju di ci al ou ad mi nis tra ti vo;

LXXIII – qual quer ci da dão é par te le gí ti-
ma para pro por ação po pu lar que vise a anu lar
ato le si vo ao pa tri mô nio pú bli co ou de en ti da de
de que o Esta do par ti ci pe, à mo ra li da de ad mi-
nis tra ti va, ao meio am bi en te e ao pa tri mô nio
his tó ri co e cul tu ral, fi can do o au tor, sal vo com -
pro va da má-fé, isen to de cus tas ju di ci a is e do
ônus da su cum bên cia;.....................................

LXXIV – o Esta do pres ta rá as sis tên cia
ju rí di ca in te gral e gra tu i ta aos que com pro-
va rem in su fi ciên cia de re cur sos;

LXXV – o Esta do in de ni za rá o con de na-
do por erro ju di ciá rio, as sim como o que fi car
pre so além do tem po fi xa do na sen ten ça; ........

LXXVI – são gra tu i tos para os re co-
nhe ci da men te po bres, na for ma da lei:

a) o re gis tro ci vil de nas ci men to;
b) a cer ti dão de óbi to;
LXXVII – são gra tu i tas as ações de ha-

be as cor pus e ha be as data, e, na for ma da
lei, os atos ne ces sá ri os ao exer cí cio da ci-
da da nia.

§ 1º As nor mas de fi ni do ras dos di re i tos
e ga ran ti as fun da men ta is têm apli ca ção
ime di a ta.

§ 2º Os di re i tos e ga ran ti as ex pres sos
nes ta Cons ti tu i ção não ex clu em ou tros de-
cor ren tes do re gi me e dos prin cí pi os por ela 
ado ta dos, ou dos tra ta dos in ter na ci o na is em 
que a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil seja
par te.

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos So ci a is

Art. 6º (*) São di re i tos so ci a is a edu ca ção, a sa ú-
de, o tra ba lho, o la zer, a se gu ran ça, a pre vi dên cia so ci-
al, a pro te ção à ma ter ni da de e à in fân cia, a as sis tên cia
aos de sam pa ra dos, na for ma des ta Cons ti tu i ção.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 26, de 2000
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Art. 7º (*) São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba-
nos e ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de
sua con di ção so ci al:

I – re la ção de em pre go pro te gi da con-
tra des pe di da ar bi trá ria ou sem jus ta ca u sa,
nos ter mos de lei com ple men tar, que pre ve-
rá in de ni za ção com pen sa tó ria, den tre ou-
tros di re i tos;

II – se gu ro-de sem pre go, em caso de
de sem pre go in vo lun tá rio;

III – fun do de ga ran tia do tem po de
ser vi ço;

IV – sa lá rio mí ni mo, fi xa do em lei, na-
ci o nal men te uni fi ca do, ca paz de aten der às
suas ne ces si da des vi ta is bá si cas e às de
sua fa mí lia com mo ra dia, ali men ta ção, edu -
ca ção, sa ú de, la zer, ves tuá rio, hi gi e ne,
trans por te e pre vi dên cia so ci al, com re a jus-
tes pe rió di cos que lhe pre ser vem o po der
aqui si ti vo, sen do ve da da sua vin cu la ção
para qual quer fim;

V – piso sa la ri al pro por ci o nal à ex ten-
são e à com ple xi da de do tra ba lho;

VI – ir re du ti bi li da de do sa lá rio, sal vo o
dis pos to em con ven ção ou acor do co le ti vo;

VII – ga ran tia de sa lá rio, nun ca in fe ri or
ao mí ni mo, para os que per ce bem re mu ne-
ra ção va riá vel;

VIII – dé ci mo ter ce i ro sa lá rio com base 
na re mu ne ra ção in te gral ou no va lor da apo -
sen ta do ria;

IX – re mu ne ra ção do tra ba lho no tur no
su pe ri or à do di ur no;

X – pro te ção do sa lá rio na for ma da
lei, cons ti tu in do cri me sua re ten ção do lo sa;

XI – par ti ci pa ção nos lu cros, ou re sul-
ta dos, des vin cu la da da re mu ne ra ção, e, ex -
cep ci o nal men te, par ti ci pa ção na ges tão da
em pre sa, con for me de fi ni do em lei;

XII – sa lá rio-fa mí lia para os seus de-
pen den tes;

XIII – du ra ção do tra ba lho nor mal não
su pe ri or a oito ho ras diá ri as e qua ren ta e qua -
tro se ma na is, fa cul ta da a com pen sa ção de
ho rá ri os e a re du ção da jor na da, me di an te
acor do ou con ven ção co le ti va de tra ba lho;

XIV – jor na da de seis ho ras para o tra -
ba lho re a li za do em tur nos inin ter rup tos de
re ve za men to, sal vo ne go ci a ção co le ti va;

XV – re pou so se ma nal re mu ne ra do,
prefe ren ci al men te aos do min gos;

XVI – re mu ne ra ção do ser vi ço ex tra or-
di ná rio su pe ri or, no mí ni mo, em cin qüen ta
por cen to à do nor mal;

XVII – gozo de fé ri as anu a is re mu ne ra-
das com, pelo me nos, um ter ço a mais do
que o sa lá rio nor mal;

XVIII – li cen ça à ges tan te, sem pre ju í-
zo do em pre go e do sa lá rio, com a du ra ção
de cen to e vin te dias;

XIX – li cen ça-pa ter ni da de, nos ter mos
fi xa dos em lei;

XX – pro te ção do mer ca do de tra ba lho
da mu lher, me di an te in cen ti vos es pe cí fi cos,
nos ter mos da lei;

XXI – avi so pré vio pro por ci o nal ao
tem po de ser vi ço, sen do no mí ni mo de trin ta
dias, nos ter mos da lei;

XXII – re du ção dos ris cos ine ren tes ao 
tra ba lho, por meio de nor mas de sa ú de, hi -
gi e ne e se gu ran ça;

XXIII – adi ci o nal de re mu ne ra ção para
as ati vi da des pe no sas, in sa lu bres ou pe ri go-
sas, na for ma da lei;

XXIV – apo sen ta do ria;
XXV – as sis tên cia gra tu i ta aos fi lhos e

de pen den tes des de o nas ci men to até seis
anos de ida de em cre ches e pré-es co las;

XXVI – re co nhe ci men to das con ven-
ções e acor dos co le ti vos de tra ba lho;

XXVII – pro te ção em face da au to ma-
ção, na for ma da lei;

XXVIII – se gu ro con tra aci den tes de
tra ba lho, a car go do em pre ga dor, sem ex-
clu ir a in de ni za ção a que este está obri ga-
do, quan do in cor rer em dolo ou cul pa;

XXIX – ação, quan to a cré di tos re sul-
tan tes das re la ções de tra ba lho, com pra zo
pres cri ci o nal de:

a) cin co anos para o tra ba lha dor ur ba-
no, até o li mi te de dois anos após a ex tin ção
do con tra to;

b) até dois anos após a ex tin ção do
con tra to, para o tra ba lha dor ru ral;

XXX – pro i bi ção de di fe ren ça de sa lá ri-
os, de exer cí cio de fun ções e de cri té rio de
ad mis são por mo ti vo de sexo, ida de, cor ou
es ta do ci vil;

XXXI – pro i bi ção de qual quer dis cri mi na-
ção no to can te a sa lá rio e cri té ri os de ad mis-
são do tra ba lha dor por ta dor de de fi ciên cia; ......
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XXXII – pro i bi ção de dis tin ção en tre
tra ba lho ma nu al, téc ni co e in te lec tu al ou en -
tre os pro fis si o na is res pec ti vos;

XXXIII – pro i bi ção de tra ba lho no tur no,
pe ri go so ou in sa lu bre aos me no res de de zo i to
e de qual quer tra ba lho a me no res de qua tor ze
anos, sal vo na con di ção de apren diz;

XXXIV – igual da de de di re i tos en tre o
tra ba lha dor com vín cu lo em pre ga tí cio per-
ma nen te e o tra ba lha dor avul so.

Pa rá gra fo úni co. São as se gu ra dos à ca te go ria
dos tra ba lha do res do més ti cos os di re i tos pre vis tos nos
in ci sos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem 
como a sua in te gra ção à pre vi dên cia so ci al.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998

Art. 8º É li vre a as so ci a ção pro fis si o nal ou sin di-
cal, ob ser va do o se guin te:

I – a lei não po de rá exi gir au to ri za ção
do Esta do para a fun da ção de sin di ca to,
res sal va do o re gis tro no ór gão com pe ten te,
ve da das ao po der pú bli co a in ter fe rên cia e a 
in ter ven ção na or ga ni za ção sin di cal;

II – é ve da da a cri a ção de mais de
uma or ga ni za ção sin di cal, em qual quer
grau, re pre sen ta ti va de ca te go ria pro fis si o-
nal ou eco nô mi ca, na mes ma base ter ri to ri-
al, que será de fi ni da pe los tra ba lha do res ou
em pre ga do res in te res sa dos, não po den do
ser in fe ri or à área de um Mu ni cí pio;

III – ao sin di ca to cabe a de fe sa dos di -
re i tos e in te res ses co le ti vos ou in di vi du a is
da ca te go ria, in clu si ve em ques tões ju di ci a is
ou ad mi nis tra ti vas;

IV – a as sem bléia ge ral fi xa rá a con tri-
bu i ção que, em se tra tan do de ca te go ria
pro fis si o nal, será des con ta da em fo lha, para 
cus te io do sis te ma con fe de ra ti vo da re pre-
sen ta ção sin di cal res pec ti va, in de pen den te-
men te da con tri bu i ção pre vis ta em lei;

V – nin guém será obri ga do a fi li ar-se
ou a man ter-se fi li a do a sin di ca to;

VI – é obri ga tó ria a par ti ci pa ção dos
sin di ca tos nas ne go ci a ções co le ti vas de tra -
ba lho;

VII – o apo sen ta do fi li a do tem di re i to a
vo tar e ser vo ta do nas or ga ni za ções sin di ca is;

VIII – é ve da da a dis pen sa do em pre-
ga do sin di ca li za do a par tir do re gis tro da
can di da tu ra a car go de di re ção ou re pre sen-
ta ção sin di cal e, se ele i to, ain da que su plen-

te, até um ano após o fi nal do man da to, sal -
vo se co me ter fal ta gra ve nos ter mos da lei.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te ar ti go
apli cam-se à or ga ni za ção de sin di ca tos ru ra is e de
co lô ni as de pes ca do res, aten di das as con di ções
que a lei es ta be le cer.

Art. 9º É as se gu ra do o di re i to de gre ve, com pe-
tin do aos tra ba lha do res de ci dir so bre a opor tu ni da de
de exer cê-lo e so bre os in te res ses que de vam por
meio dele de fen der.

§ 1º A lei de fi ni rá os ser vi ços ou ati vi-
da des es sen ci a is e dis po rá so bre o aten di-
men to das ne ces si da des ina diá ve is da co-
mu ni da de.

§ 2º Os abu sos co me ti dos su je i tam os
res pon sá ve is às pe nas da lei.

Art. 10. É as se gu ra da a par ti ci pa ção dos tra ba-
lha do res e em pre ga do res nos co le gi a dos dos ór-
gãos pú bli cos em que seus in te res ses pro fis si o na is
ou pre vi den ciá ri os se jam ob je to de dis cus são e de li-
be ra ção.

Art. 11. Nas em pre sas de mais de du zen tos em -
pre ga dos, é as se gu ra da a ele i ção de um re pre sen tan-
te des tes com a fi na li da de ex clu si va de pro mo ver-lhes
o en ten di men to di re to com os em pre ga do res.

CAPÍTULO III
Da Na ci o na li da de

Art. 12. (*) São bra si le i ros:

I – na tos:
a) os nas ci dos na Re pú bli ca Fe de ra ti-

va do Bra sil, ain da que de pais es tran ge i ros,
des de que es tes não es te jam a ser vi ço de
seu país;

b) os nas ci dos no es tran ge i ro, de pai
bra si le i ro ou de mãe bra si le i ra, des de que
qual quer de les es te ja a ser vi ço da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil;

c) os nas ci dos no es tran ge i ro, de pai
bra si le i ro ou mãe bra si le i ra, des de que se-
jam re gis tra dos em re par ti ção bra si le i ra
com pe ten te, ou ve nham a re si dir na Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil an tes da ma i o ri da-
de e, al can ça da esta, op tem em qual quer
tem po pela na ci o na li da de bra si le i ra;

II – na tu ra li za dos:
a) os que, na for ma da lei, ad qui ram a

na ci o na li da de bra si le i ra, exi gi das aos ori gi-
ná ri os de pa í ses de lín gua por tu gue sa ape -
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nas re si dên cia por um ano inin ter rup to e
ido ne i da de mo ral;

b) os es tran ge i ros de qual quer na ci o-
na li da de, re si den tes na Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil há mais de trin ta anos inin ter-
rup tos e sem con de na ção pe nal, des de que
re que i ram a na ci o na li da de bra si le i ra.

§ 1º Aos por tu gue ses com re si dên cia
per ma nen te no País, se hou ver re ci pro ci da-
de em fa vor dos bra si le i ros, se rão atri bu í dos
os di re i tos ine ren tes ao bra si le i ro nato, sal vo
os ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 2º A lei não po de rá es ta be le cer dis -
tin ção en tre bra si le i ros na tos e na tu ra li za-
dos, sal vo nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti-
tu i ção.

§ 3º São pri va ti vos de bra si le i ro nato
os car gos:

I – de Pre si den te e Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca;

II – de Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos;

III – de Pre si den te do Se na do Fe de ral;
IV – de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral;
V – da car re i ra di plo má ti ca;
VI – de ofi ci al das For ças Arma das.
§ 4º Será de cla ra da a per da da na ci o-

na li da de do bra si le i ro que:
I – ti ver can ce la da sua na tu ra li za ção,

por sen ten ça ju di ci al, em vir tu de de ati vi da-
de no ci va ao in te res se na ci o nal;

II – ad qui rir ou tra na ci o na li da de por
na tu ra li za ção vo lun tá ria.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 3, de 1994
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 23, de 1999

Art. 13. A lín gua por tu gue sa é o idi o ma ofi ci al da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

§ 1º São sím bo los da Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil a ban de i ra, o hino, as ar mas
e o selo na ci o na is.

§ 2º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os po de rão ter sím bo los pró pri os. ......

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos Po lí ti cos

Art. 14. (*) A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo
su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com va lor
igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:

I – ple bis ci to;
II – re fe ren do;
III – ini ci a ti va po pu lar.

§ 1º O alis ta men to ele i to ral e o voto são: .
I – obri ga tó ri os para os ma i o res de de -

zo i to anos;
II – fa cul ta ti vos para:
a) os anal fa be tos;
b) os ma i o res de se ten ta anos;
c) os ma i o res de de zes se is e me no res

de de zo i to anos.
§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i to-

res os es tran ge i ros e, du ran te o pe río do do
ser vi ço mi li tar obri ga tó rio, os cons cri tos.

§ 3º São con di ções de ele gi bi li da de,
na for ma da lei:

I – a na ci o na li da de bra si le i ra;
II – o ple no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;..
III – o alis ta men to ele i to ral;
IV – o do mi cí lio ele i to ral na cir cuns cri ção;...
V – a fi li a ção par ti dá ria;
VI – a ida de mí ni ma de:
a) trin ta e cin co anos para Pre si den te

e Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e Se na dor;
b) trin ta anos para Go ver na dor e

Vice-Go ver na dor de Esta do e do Dis tri to Fe -
de ral;

c) vin te e um anos para De pu ta do Fe -
de ral, De pu ta do Esta du al ou Dis tri tal, Pre fe i-
to, Vice-Pre fe i to e juiz de paz;

d) de zo i to anos para Ve re a dor.
§ 4º São ine le gí ve is os ina lis tá ve is e

os anal fa be tos.
§ 5º São ine le gí ve is para os mes mos

car gos, no pe río do sub se qüen te, o Pre si-
den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de
Esta do e do Dis tri to Fe de ral, os Pre fe i tos e
quem os hou ver su ce di do ou subs ti tu í do
nos seis me ses an te ri o res ao ple i to.

§ 6º Para con cor re rem a ou tros car gos,
o Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res
de Esta do e do Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos
de vem re nun ci ar aos res pec ti vos man da tos
até seis me ses an tes do ple i to.

§ 7º São ine le gí ve is, no ter ri tó rio de ju -
ris di ção do ti tu lar, o côn ju ge e os pa ren tes
con san güí ne os ou afins, até o se gun do grau 
ou por ado ção, do Pre si den te da Re pú bli ca,
de Go ver na dor de Esta do ou Ter ri tó rio, do
Dis tri to Fe de ral, de Pre fe i to ou de quem os
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haja subs ti tu í do den tro dos seis me ses an-
te ri o res ao ple i to, sal vo se já ti tu lar de man -
da to ele ti vo e can di da to à re e le i ção.

§ 8º O mi li tar alis tá vel é ele gí vel, aten -
di das as se guin tes con di ções:

I – se con tar me nos de dez anos de
ser vi ço, de ve rá afas tar-se da ati vi da de;

II – se con tar mais de dez anos de ser -
vi ço, será agre ga do pela au to ri da de su pe ri-
or e, se ele i to, pas sa rá au to ma ti ca men te, no 
ato da di plo ma ção, para a ina ti vi da de.

§ 9º Lei com ple men tar es ta be le ce rá
ou tros ca sos de ine le gi bi li da de e os pra zos
de sua ces sa ção, a fim de pro te ger a nor-
ma li da de e le gi ti mi da de das ele i ções con tra
a in fluên cia do po der eco nô mi co ou o abu so
do exer cí cio de fun ção, car go ou em pre go
na ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta.

§ 10. O man da to ele ti vo po de rá ser im -
pug na do ante a Jus ti ça Ele i to ral no pra zo de
quin ze dias con ta dos da di plo ma ção, ins tru í-
da a ação com pro vas de abu so do po der
eco nô mi co, cor rup ção ou fra u de.

§ 11. A ação de im pug na ção de man-
da to tra mi ta rá em se gre do de jus ti ça, res-
pon den do o au tor, na for ma da lei, se te me-
rá ria ou de ma ni fes ta má-fé.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 4, de 1994
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16, de 1997

Art. 15. É ve da da a cas sa ção de di re i tos po lí ti cos,
cuja per da ou sus pen são só se dará nos ca sos de:

I – can ce la men to da na tu ra li za ção por
sen ten ça tran si ta da em jul ga do;

II – in ca pa ci da de ci vil ab so lu ta;
III – con de na ção cri mi nal tran si ta da

em jul ga do, en quan to du ra rem seus efe i tos;
IV – re cu sa de cum prir obri ga ção a to-

dos im pos ta ou pres ta ção al ter na ti va, nos
ter mos do art. 5º, VIII;

V – im pro bi da de ad mi nis tra ti va, nos
ter mos do art. 37, § 4º

Art. 16. (*) A lei que al te rar o pro ces so ele i to ral
só en tra rá em vi gor um ano após sua pro mul ga ção.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 4, de 1993

CAPÍTULO V
Dos Par ti dos Po lí ti cos

Art. 17. É li vre a cri a ção, fu são, in cor po ra ção e
ex tin ção de par ti dos po lí ti cos, res guar da dos a so be-
ra nia na ci o nal, o re gi me de mo crá ti co, o plu ri par ti da-

ris mo, os di re i tos fun da men ta is da pes soa hu ma na e
ob ser va dos os se guin tes pre ce i tos:

I – ca rá ter na ci o nal;
II – pro i bi ção de re ce bi men to de re cur-

sos fi nan ce i ros de en ti da de ou go ver no es -
tran ge i ros ou de su bor di na ção a es tes;

III – pres ta ção de con tas à Jus ti ça Ele -
i to ral;

IV – fun ci o na men to par la men tar de
acor do com a lei.

§ 1º E as se gu ra da aos par ti dos po lí ti-
cos au to no mia para de fi nir sua es tru tu ra in -
ter na, or ga ni za ção e fun ci o na men to, de ven-
do seus es ta tu tos es ta be le cer nor mas de fi -
de li da de e dis ci pli na par ti dá ri as.

§ 2º Os par ti dos po lí ti cos, após ad qui-
ri rem per so na li da de ju rí di ca, na for ma da lei
ci vil, re gis tra rão seus es ta tu tos no Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral.

§ 3º Os par ti dos po lí ti cos têm di re i to a
re cur sos do fun do par ti dá rio e aces so gra tu-
i to ao rá dio e à te le vi são, na for ma da lei.

§ 4º É ve da da a uti li za ção pe los par ti-
dos po lí ti cos de or ga ni za ção pa ra mi li tar.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, al te ra ção e a con so li da ção das leis,
con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co
do art. 59 Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta be-
le ce nor mas para a con so li da ção dos
atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 107
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -

di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 36, de 2002 (nº 4.908/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.140, de 4 de de zem bro
de 1995, que re co nhe ce como mor tas pes so as de sa-
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pa re ci das em ra zão de par ti ci pa ção, ou de acu sa ção
de par ti ci pa ção, em ati vi da des po lí ti cas, no pe río do de
2 de se tem bro de 1961 a 15 de agos to de 1979, e dá
ou tras pro vi dên ci as, cujo pa re cer foi lido an te ri or men-
te, fi ca rá pe ran te a Mesa, du ran te cin co dias úte is, a
fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, ”d“,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 371, DE 2002 

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so III, do Re gi men to Inter no, para as emen das da
Câ ma ra ofe re ci das ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 1/97.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2002. – Ney
Su as su na – Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De acor -
do com o dis pos to no art. 340, III, do Re gi men to Inter -
no, esse re que ri men to fi gu ra rá na Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va se guin 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, Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 372, DE 2002

Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 37 ad vin do da apro va ção da Men sa gem nº 162, de
2002, que “Pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za-
da a ele va ção, no va lor de EUR 3.354.169,18 (Três
mi lhões , tre zen tos e cin quen ta e qua tro mil, cen to e
ses sen ta e nove eu ros e do zo i to cen ta vos ), das ope -
ra ções de cré di to ex ter no ce le bra das en tre a Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil-Mi nis té rio da Edu ca ção e o
Ban co Bil bao Viz ca ya Argen ta ria S/A  – BBVA, na mo -
ra li da de bu yer’s cre dit, des ti na das ao ffi nan ci a men to
da aqui si ção de bens e ser vi ços no âm bi to do “Pro -
gra ma de Mo der ni za ção e Con so li da ção da
Infra-Estru tu ra Aca dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is
de Ensi no Su pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

Sala das Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
11 de ju nho de 2002. – Fran cis co Escór cio – Pe dro
Si mon – José Agri pi no – Anto nio Car los Jú ni or –
Pa u lo Sou to – Wal deck Orne las – Ro meu Tuma –

Fre i tas Neto – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho –
Ro me ro Jucá – Ari Stad ler – He lo í sa He le na – José 
Alen car – Jef fer son Pe res – Ro ber to Sa tur ni no –
Arlin do por to.

REQUERIMENTO Nº 373, DE 2002 

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
alí nea II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 32, de 2002, que con fe re ao Go ver na-
dor Má rio Co vas a de sig na ção de “Pa tro no do Tu ris-
mo Na ci o nal”.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2002. – Ge-
ral do Ma ge la, Artur da Tá vo la, Na bor Jú ni or, Ro-
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Li dos, os 
re que ri men tos se rão vo ta dos após a Ordem do Dia,
na for ma do dis pos to no Re gi men to Inter no da Casa.

So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 0623-L-PFL/2002 

Bra sí lia, 11 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Jor ge

Khoury para in te grar, como mem bro ti tu lar, a Co mis-
são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi-
só ria nº 2.217-3, de 4 de se tem bro de 2001, que “al te-
ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, que dis põe
so bre a re es tru tu ra ção dos trans por tes aqua viá rio e
ter res tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de
Po lí ti cas de Trans por tes, a Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Aqua viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal
de Infra-Estru tu ra de Trans por tes, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Ro dri go Maia.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra,
Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será fe i-
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção de 
Lí der, an tes de V. Exª ini ci ar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
con cor da ria em que lhe con ce des se a pa la vra logo
após a Ordem do Dia?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sim. 
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à
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ORDEM DO DIA

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)

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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 524, 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, ofe -
re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

Trans cor re, nes ta ses são, o se gun do pe río do
de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA) – Sr. 

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Ri be i ro para dis -
cu tir.

O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, ma ni fes to, mais uma vez, mi nha
po si ção con trá ria à pror ro ga ção da CPMF.Os mo ti vos
que me le vam a essa de ci são já fo ram ex pos tos: con -
si de ro-a uma con tri bu i ção per ver sa uma vez que
abran ge a to ta li da de das pes so as, in de pen den te-
men te da con di ção e da ren da de cada uma. Não po -
de mos ad mi tir que, no Bra sil de tan tas de si gual da-
des, ri cos e po bres se jam tra ta dos da mes ma for ma
por essa con tri bu i ção. Por isso, ma ni fes ta mos, de for -
ma ine quí vo ca, nos sa po si ção con trá ria.

Hoje, a CPMF tem ape nas 43% dos seus re cur-
sos des ti na dos ao se tor de sa ú de, que foi, em úl ti ma
aná li se, a jus ti fi ca ti va para a im plan ta ção des ta con tri-
bu i ção.

Ain da on tem, ca su al men te, tive a opor tu ni da de
de con ver sar ra pi da men te com o Dr. Adib Ja te ne so -
bre os ru mos que a CPMF – con ce bi da na sua ges tão
à fren te do Mi nis té rio da Sa ú de – to mou no Bra sil. Ele
me ex pres sou sua frus tra ção pelo fato de o se tor de

sa ú de pú bli ca, no Bra sil, par ti cu lar men te nas re giões
re mo tas do meu Esta do do Pará, não ter so fri do subs -
tan ci al al te ra ção na sua qua li da de com a con tri bu i-
ção, que faz car re ar para os co fres pú bli cos mi lhões e
mi lhões de re a is to dos os dias.

Assim, Sr. Pre si den te, gos ta ria ape nas de de i-
xar bem cla ra mi nha po si ção con trá ria. Meu voto foi
con trá rio no pri me i ro tur no e tam bém o será no se-
gun do tur no de vo ta ção nes ta Casa.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti-

nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não mais 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  a ter ce i ra e úl ti ma ses são de
dis cus são, em se gun do tur no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 19, de 2002 (nº 289/2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta o
art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó ri as, in cor po ran do os Po li ci a is
Mi li ta res do ex tin to Ter ri tó rio Fe de ral de
Ron dô nia aos Qu a dros da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.

Trans cor re, nes ta ses são, a se gun da de dis-
cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para a ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis -
cus são, em se gun do tur no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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 527, 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, ofe -
re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

Trans cor re, nes ta ses são, a se gun da de dis-
cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para a ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis -
cus são, em se gun do tur no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 372, de 2002, lido no Expe di en te, de ur gên cia
para o Pro je to de Re so lu ção n° 37, de 2002.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se-
qüen te, nos ter mos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 373, de 2002, 
lido no Expe di en te, de ur gên cia para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra n° 32, de 2002.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se-
qüen te, nos ter mos do Re gi men to Inter no.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça, pela Li de ran ça
do Blo co de Opo si ção.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, no dia 10, se gun da-fe i ra, o PPS, jun -
ta men te com a Fren te Tra ba lhis ta, es co lheu como
seu can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca o Dr. Ciro
Go mes, que foi Go ver na dor do Esta do do Ce a rá, Pre -
fe i to de For ta le za e exer ceu com bri lhan tis mo o Mi nis-
té rio da Fa zen da. Tra ta-se de um jo vem po lí ti co bra si-
le i ro, de am plas e re co nhe ci das qua li da des cí vi cas e
mo ra is, uma das fi gu ras pro e mi nen tes do País de
hoje, um ho mem pre pa ra do, que tem, des de que se
can di da tou na ele i ção an te ri or, de di ca do es ses úl ti-
mos três anos e meio ao es tu do, à for ma ção de con -

vic ções, ao apro fun da men to crí ti co, ao co nhe ci men to
re al men te aden sa do da re a li da de na ci o nal.

De modo que, Sr. Pre si den te,  faço este re gis tro
cons ci en te de que o meu Par ti do, o PPS, es co lheu o
seu me lhor e mais qua li fi ca do nome para, nes te mo -
men to, de sem pe nhar o pa pel de can di da to à Pre si-
dên cia da Re pú bli ca. De fato, Sr. Pre si den te, a con-
ven ção que es co lheu o can di da to Ciro Go mes foi con -
jun ta, com a par ti ci pa ção dos três par ti dos que in te-
gram a Fren te Tra ba lhis ta: o meu par ti do, o PPS; o
PDT, pre si di do pelo Dr. Le o nel Bri zo la, e o PTB do De -
pu ta do José Car los Mar ti nez.

O úni co re gis tro pe sa ro so que devo fa zer, Sr. Pre si-
den te, é o de que nes sa con ven ção tri par ti te te ria sur gi-
do, con for me no ti ci a do no meu Esta do, a exi gên cia, por
par te de uma das li de ran ças in te gran tes da Fren te Tra ba-
lhis ta, de que o can di da to Ciro Go mes, no Esta do do Rio
Gran de do Sul, ape nas fre qüen tas se o pa lan que ele i to ral
do can di da to de um só par ti do des ses in te gran tes da
Fren te Tra ba lhis ta, no caso, o PDT, ou seja, o pa lan que
do can di da to José For tu na ti, um ho mem de bem e res -
pe i ta do por nós. Tenho cer te za de que ele não par ti ci pou
de qual quer ges tão ou ação que pu des se ca rac te ri zar
esse tipo de pe di do, esse tipo de re i vin di ca ção. Ele não
está en vol vi do, te nho cer te za, nes se tipo de re que ri men-
to jun to ao can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, Ciro
Go mes.

Não im por ta tam bém, Sr. Pre si den te, quem te -
nha apre sen ta do a Ciro Go mes esse tipo de exi gên-
cia, esse tipo de con di ção ou até de con di ci o na men to,
ou de es drú xu la e des ca bi da re i vin di ca ção.

Na bi o gra fia de Ciro Go mes não há uma só li-
nha, uma pa la vra, se quer uma le tra que ca rac te ri ze
men ção a um ato de in dig ni da de po lí ti ca e isso se ria
um ato de pe que nez mo ral. Isso se cons ti tu i ria um ato 
de sub ser viên cia éti ca, ina ce i tá vel, que não cons ta,
não há re gis tro na no tá vel, di ria até, na glo ri o sa bi o-
gra fia do jo vem can di da to Ciro Go mes.

Qu e ro di zer que, do pon to de vis ta do PPS do
Rio Gran de do Sul, que apre sen ta o seu can di da to,
Anto nio Bri to, só há uma ló gi ca pla u sí vel e ace i tá vel
quan do os par ti dos que com põem uma fren te re sol-
vem, por sua op ção, cada um apre sen tar can di da to
pró prio, o que lhes é de di re i to e o que é le gal men te
per mi ti do. Qu an do dois par ti dos que for mam a base
de apo io a um can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca
re sol vem apre sen tar can di da tos pró pri os – o que lhes 
é de di re i to, re pi to –, de vem obe de cer a uma ló gi ca ri -
go ro sa e úni ca.

Só há um pa lan que à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
que é de Ciro Go mes, e nele po de rão su bir e apo iá-lo
to dos aque les can di da tos ao Se na do, ao Go ver no do
Esta do, a De pu ta do Fe de ral e Esta du al que ele, Ciro
Go mes, ace i tar e ad mi tir. Se ria in jus ti fi cá vel que Ciro
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Go mes não ad mi tis se no seu pa lan que os in te gran tes
do seu pró prio par ti do. Se ria, como dis se, um ato de
in dig ni da de po lí ti ca que não cons ta, que não tem re -
gis tro na bi o gra fia de Ciro Go mes.

Já ten ta ram im pe dir a can di da tu ra de Anto nio
Bri to. Ago ra, Sr. Pre si den te, que rem im pe dir que ele
seja ele i tor! Não só não per mi tem que Bri to seja can -
di da to, mas que rem im pe di-lo de ser ele i tor de Ciro
Go mes, ou seja, de apo iá-lo e in te grar-se a sua cam -
pa nha. É um ato ab so lu ta men te con de ná vel, in jus ti fi-
cá vel e ina ce i tá vel do pon to de vis ta da his tó ria, da
éti ca e da po lí ti ca no Rio Gran de do Sul.

Qu e ro di zer a V. Exª, Sr. Pre si den te, que faço
este re gis tro re pe lin do com ve e mên cia, re pu di an do
de for ma ab so lu ta men te con tun den te esse tipo de
ges to, por que o PPS não irá ace i tar esse tipo de con -
du ta, esse tipo de com por ta men to po lí ti co, esse tipo
de ma no bra e de ma ni pu la ção.

Por isso, Sr. Pre si den te, que ro tam bém re gis trar
a ati tu de dig na, lou vá vel, se re na, fir me e in du bi tá vel
do Lí der do meu Par ti do, Pre si den te Na ci o nal, a
quem de ve mos, nes te mo men to, elo gi ar e ma ni fes tar
o nos so apre ço pela ati tu de que teve Ro ber to Fre i re
em tam bém se di zer ab so lu ta men te con trá rio a esse
tipo de pos tu la ção.

Sr. Pre si den te, esse era o re gis tro que ti nha a fa -
zer.

Agra de ço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, por cin co
mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa rei al guns
co men tá ri os a res pe i to da ques tão le van ta da pelo Se -
na dor Ro me ro Jucá no sen ti do de que hou ve re du ção
no des ma ta men to da Ama zô nia. Tam bém cha mo a
aten ção para o mes mo co men tá rio fe i to em uma li nha
opos ta pelo Se na dor Jef fer son Pé res, para ti rar dis so
uma re fle xão. Ver da de i ra men te, é ex tre ma men te sa -
lu tar a re du ção do des ma ta men to na Ama zô nia. Isso
sig ni fi ca um ama du re ci men to de toda a po pu la ção
que vive nos Esta dos que a com põem. Re pi to: é mu i to
sa lu tar, por que es ta mos to dos apren den do que o ho -
mem e o meio am bi en te pre ci sam con vi ver har mo ni o-
sa men te.

Sr. Pre si den te, há al gu mas se ma nas, co lo-
quei-me, aqui, em uma po si ção de obs tru ir a pa u ta do 
Se na do, nos li mi tes do que me per mi te o Re gi men to,
exa ta men te para cha mar a aten ção do País para um
fato de ex tre ma im por tân cia, qual seja, a Me di da Pro -
vi só ria nº 2.166, que pro põe mo di fi ca ções sa lu ta res –
a ma i o ria de las – no Có di go Flo res tal. Ocor re que al -
gu mas de las são ina pli cá ve is para a Ama zô nia. Re fi-
ro-me es pe ci fi ca men te àque la que de ter mi na que na

pro pri e da de pri va da, a re ser va le gal, na Ama zô nia, é
de 80%. Isso é um erro, não é a so lu ção cor re ta. A so -
lu ção ci en tí fi ca para a ques tão da de fe sa da Ama zô-
nia pas sa ine xo ra vel men te pelo zo ne a men to so ci o e-
co ló gi co e eco nô mi co. Esta é a úni ca sa í da in te li gen-
te, ci en tí fi ca e cor re ta para se pro te ger a Ama zô nia.
Ao lado dis so, é pre ci so fa zer in ves ti men tos for tís si-
mos na edu ca ção, em pri me i ro lu gar. Em se gun do, in -
ves ti men tos na área de tec no lo gia, na in for ma ção do
pro du tor ru ral, na ex ten são ru ral. Isso é o que o Go-
ver no pre ci sa ver da de i ra men te en ten der.

Por tan to, é sa lu tar que es te ja mos aqui tes te mu-
nhan do a re du ção de áre as de des ma ta men to. Por
ou tro lado, não po de mos con cor dar com o po si ci o na-
men to do Se na dor Jef fer son Pé res, que ima gi na uma
Ama zô nia in to cá vel, de ba i xo de uma re do ma, sem
que nós, ama zô ni das, pos sa mos ex plo rar a sua ri-
que za, afi nal, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
vi vem na Ama zô nia cer ca de 22 mi lhões de bra si le i-
ros.

No par ti cu lar do zo ne a men to so ci o e co ló gi co,
que ro di zer que o Esta do de Ron dô nia, o meu Esta do,
já se an te ci pou no sen ti do de fa zer o seu zo ne a men to.
De po is de nove lon gos anos de dis cus são com a co -
mu ni da de, de es tu dos ci en tí fi cos, de es tu do do solo e
das ba ci as hi dro grá fi cas, de en ten di men tos e de au -
diên ci as pú bli cas em que foi ou vi da toda a so ci e da de
ron do ni en se, as Orga ni za ções não-Go ver na men ta is,
as en ti da des de clas se e os po de res, fi nal men te se
pro du ziu um do cu men to am plo, ci en tí fi co, que de fi niu
onde pode e onde não pode ser ex plo ra da a ter ra em
Ron dô nia; como pode e como não pode e em que
per cen tu a is. Mas todo esse es tu do não fixa um nú me-
ro frio de 80%, ele é va riá vel de con for mi da de com
aqui lo que in di ca o zo ne a men to.

Vol tan do, Sr. Pre si den te, ao fato da mi nha obs -
tru ção pes so al, que ro di zer a V.Exª e aos ilus tres Se -
na do res que o Go ver no Fe de ral se sen si bi li zou com
este po si ci o na men to e de ter mi nou que fos se es tu da-
da uma sa í da para o pro ble ma da ocu pa ção do solo
na Ama zô nia. Te nho acom pa nha do o es for ço do Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te, as sim como o da Casa Ci -
vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Esta mos, após am -
plas dis cus sões, na fase fi nal da pro du ção de um do -
cu men to que cer ta men te vai re co nhe cer o zo ne a-
men to como úni co ins tru men to ca paz de ver da de i ra-
men te de fi nir o uso da ter ra e sua for ma na Ama zô nia.

Faço este re gis tro em ho me na gem ao povo do
meu Esta do, que an se ia pela mu dan ça des te dis po si-
ti vo da me di da pro vi só ria ou, se não for pos sí vel no
mo men to, a cri a ção de um ins tru men to ca paz de re -
sol ver este pro ble ma, que se ria o do re co nhe ci men to
do zo ne a men to.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, por cin co
mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, na úl ti ma
sex ta-fe i ra, na ci da de de Se a ra, si tu a da no oes te ca -
ta ri nen se, re u ni ram-se cer ca de dois mil pro du to res li-
ga dos à su i no cul tu ra prin ci pal men te, as sim como ou -
tros pro du to res, tais como avi cul to res e ou tros.

Sr. Pre si den te, na que la oca sião, dis cu tiu-se a
gra ve cri se por que pas sa o mer ca do nes tes úl ti mos
me ses, em fun ção dos al tos cus tos da ma té ria-pri ma,
na re gião, em fun ção da lon ga es ti a gem, de i xan do de
aten der à de man da ne ces sá ria. Cito, como exem plo,
o mi lho, que teve o seu cus to ele va do em fun ção do
au men to do fre te para trans por tá-lo de uma re gião
para ou tras.

Sr. Pre si den te, esse pro ble ma além de es tar
ocor ren do no Esta do de San ta Ca ta ri na, tam bém vem 
dan do mos tras em ou tras re giões su i no cul to ras, de -
mons tran do a cri se que as so la o se tor, que está no
ver me lho.

Nos úl ti mos anos pas sa mos por uma fase sa u-
dá vel, em que o mer ca do era fa vo rá vel e os pro du to-
res se en con tra vam em si tu a ção con for tá vel. Mas,
atu al men te, a cri se está vi o len ta.

Sr. Pre si den te, nes se en con tro, re a li za do em
Se a ra, pro du ziu-se uma car ta, as si na da por re pre-
sen tan tes da Asso ci a ção dos Cri a do res de Su í nos de 
San ta Ca ta ri na, do Rio Gran de do Sul e do Pa ra ná,
além de re pre sen tan tes das in dús tri as trans for ma do-
ras, bem como re pre sen tan tes po lí ti cos e sin di ca is e,
na que la opor tu ni da de sen ti mos, de per to, o dra ma vi -
vi do pe los su i no cul to res.

No ano pas sa do con quis ta mos o mer ca do rus -
so, em de cor rên cia da cri se da vaca lou ca, na Eu ro pa,
o que foi sa u dá vel para o Bra sil, quer no cam po da
avi cul tu ra, quer no da su i no cul tu ra. Mas ad vi e ram as
ques tões li ga das à Chi na e a ou tros pa í ses, já que
exis tem os in ter me diá ri os, tra des, fa zen do com que o 
pro du to en ca re ça, tan to no iní cio quan to no fi nal da
pro du ção.

Dis cu tiu-se, na que la opor tu ni da de, em Se a ra, a
flu tu a ção de uma pa u ta, em que se fa lou in clu si ve a
res pe i to do re co lhi men to do ICMS, im pos to que está
aci ma da re a li da de de mer ca do. E ao che gar na ques -
tão do cus to/be ne fí cio, cons ta ta-se o ver me lho. Daí a
re co men da ção para que se re du za a pa u ta, as sim
como o ICMS no sen ti do de mi ni mi zar a cri se. Inclu si-
ve de fen deu-se, na que le en con tro, que quan do o

mer ca do está re gu la do, au to ma ti ca men te par te da
pa u ta e do ICMS são des ti na dos para um fun do re gu-
la dor, o qual, na épo ca das ”va cas ma gras“ sus ten ta-
rá os pe que nos pro du to res.

A ou tra tese, além da do fun do re gu la dor, é que
se te nha tam bém, Sr. Pre si den te e no bres Co le gas,
um fun do de es to que re gu la dor. Essa é a gran de re i-
vin di ca ção.

Aca bo de re ce ber do Se na dor Chi co Sar to ri,
que tam bém par ti ci pou, para hon ra dos ca ta ri nen ses,
do en con tro re a li za do no úl ti mo fim de se ma na em
nos so Esta do – oca sião em que foi con de co ra do pela
Câ ma ra Mu ni ci pal de Ju a ça ba, ci da de ca ta ri nen se
em que o ilus tre Se na dor nas ceu –, a Car ta de Se a ra.
Nes se do cu men to, os pro du to res, que, sem dú vi da,
re pre sen tam o pen sa men to dos pro du to res do Bra sil
in te i ro no cam po da su i no cul tu ra, sem de i xar de lado
a avi cul tu ra, ex pres sam o seu pen sa men to, in clu si ve
com o apo io da Assem bléia Le gis la ti va de San ta Ca -
ta ri na e re pre sen tan tes de to dos os se to res que lá es -
ti ve ram re u ni dos. Por tan to, Sr. Pre si den te, gos ta ria
que V. Exª a re ce bes se para cons tar nos Ana is da
Casa.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de uma pre o cu pa ção in -
te res san te para o Bra sil, de fen der a cri a ção de um
fun do re gu la dor para quan do o mer ca do es ti ver bem,
a fim de que, quan do es ti ver no ver me lho, so cor ra os
pro du to res, prin ci pal men te os pe que nos, evi tan do o
êxo do e man ten do-os onde se en con tram.

Ou tra ques tão le van ta da é cu i dar para que não
vá todo mun do para o mes mo ramo. Mu i tos, às ve zes
sem en ten der des se ramo, lan çam-se nele, es tra gan-
do o mer ca do com o tem po. Então, tem de ha ver um
con tro le tam bém nes se se tor. Inclu si ve le van ta mos a
tese de que, como hoje, para con ces sões de rá dio e
te le vi são, exis te o con tro le pelo Mi nis té rio das Co mu-
ni ca ções de acor do com a de man da, da mes ma for -
ma, Sr. Pre si den te, pre ci sa mos ter con tro le nes ses
se to res para que não haja uma ava lan che de pes so as
en tran do no mes mo ramo, avo lu man do o mer ca do,
em pre ju í zo de to dos. Além do es tí mu lo à ex por ta ção
e ao con su mo in ter no, te mos de ter o con tro le tam-
bém dos que en tram nes se ramo.

Fi na li zo, Sr. Pre si den te, apre sen tan do à Mesa a
Car ta de Se a ra, que traz as pre o cu pa ções da su i no-
cul tu ra na ci o nal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANDER
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 (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, úl ti mo ora dor.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para uma

co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, te -
nho que re to mar um tema, tal vez can sa ti vo para o Se -
na do da Re pú bli ca, mas mu i to im por tan te para a po -
pu la ção do Esta do de Ron dô nia.

Sr. Pre si den te, que ro fa zer da qui des ta tri bu na
um ape lo ve e men te, dra má ti co, cho ro so até, para
as Li de ran ças do Go ver no, no sen ti do de que co lo-
quem em pa u ta o quan to an tes o Pro je to de Lei de
Con ver são da Me di da Pro vi só ria nº 2.166, como é
co nhe ci da.

O povo de Ron dô nia, em pri me i ro lu gar, quer fa -
zer a afir ma ção de que a nos sa in ser ção na Ama zô-
nia é re al men te um as sun to du vi do so, que me re ce
me lhor de ba te e ques ti o na men to. Pe las suas ca ra te-
rís ti cas, tam bém já par ti ci pa mos da qui lo que é de fi ni-
do como Cen tro-Oes te. Essa al ge ma que nos une a
to das as res tri ções que se fa zem à Ama zô nia, em ter -
mos am bi en ta is, im pe de o de sen vol vi men to do Esta -
do, im pe de o pro gres so, a qua li da de de vida, a pers -
pec ti va e a es pe ran ça da que la po pu la ção la bo ri o sa.

Em ver da de, Sr. Pre si den te, já por vá ri as ve zes
ten ta mos, na es fe ra ad mi nis tra ti va, re dis cu tir, re es tu-
dar o Esta do de Ron dô nia para in cluí-lo e de vol vê-lo
ao Cen tro-Oes te, por que as sim po de ría mos se guir a
nos sa reta de pro gres so e de fe li ci da de. No en tan to,
ca lam-se as au to ri da des que, num pri me i ro con ta to,
têm uma se du ção pelo ar gu men to, têm uma con cor-
dân cia pre li mi nar, mas ne nhum pas so dão no sen ti do
de con so li dar essa idéia. Não su por ta mos mais essa
si tu a ção de ver mos a nos sa po pu la ção ter de per cor-
rer o ca mi nho da vol ta. Mu i tos vão para ou tras fron te i-
ras agrí co las, como é o caso de Mato Gros so, ou tros
re tor nam para seus Esta dos de ori gem.

Ron dô nia nas ceu para ser gran de. Suas ter ras
são fér te is e pro pí ci as à pro du ção agrí co la, da for ma
que re al men te ca rac te ri za uma área pro du ti va.

Te mos na Ama zô nia, Sr. Pre si den te, mais de
100 mi lhões de hec ta res para a ex pan são da fron te i ra
agrí co la, onde po de ri am ser ge ra das mi lha res e mi -
lha res de to ne la das de grãos, de car ne, e toda sor te
de pro du ção agrí co la e pas to ril. No en tan to, essa lei
veio de um le gis la dor mo no crá ti co, um só, e, quan do
um só faz a lei, seja quem for, não pode ser tra ta da de
lei stric to sen su.

Sr. Pre si den te, não su por ta mos mais essa pres -
são do Iba ma, de ONGs, de to dos os que que rem im -
pe dir o de sen vol vi men to de Ron dô nia.

Qu e ro, nes te mo men to, di zer que re al men te foi
re du zi da a de vas ta ção da Ama zô nia – como que rem
nes sa lin gua gem –, ou seja, as der ru ba das. Mas Ron -
dô nia não pode pa rar, pre ci sa se de sen vol ver. Te mos
uma pro pos ta ab so lu ta men te ra ci o nal, que é o zo ne a-
men to eco nô mi co e eco ló gi co, já apro va do pelo Re la-
tor e in clu í do na lei de con ver são da me di da pro vi só-
ria, que sa tis faz, por ora, o nos so Esta do.

Faço um ape lo. Nós ama mos a Ama zô nia, é ver -
da de, mas Ron dô nia, pe las suas ca ra te rís ti cas, so-
bre tu do pelo seu sub de sen vol vi men to, pre ci sa lo ca li-
zar-se no Cen tro-Oes te, e aí va mos ti rar as amar ras,
as ca de i as que im pe dem seu cres ci men to. Não po de-
mos con ti nu ar com essa ame a ça per ma nen te de vol -
tar a ser uma co ber tu ra flo res tal, so bre tu do nas áre as
que hoje, no Esta do de Ron dô nia, des ma ta das, não
al can çam mais do que 17%. O que que rem é que
cada pe que na pro pri e da de seja pre ser va da em 80%,
in clu si ve man dan do e or de nan do o re flo res ta men to,
para que vol tem a ser fi nan ci a das pelo FNO. O que se 
está co me ten do con tra Ron dô nia é mais do que uma
idéia de pre ser va ção, é um cri me, é uma vi o lên cia
con tra a pro du ção, con tra os nos sos pro du to res ru ra is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não que -
re mos des tru ir o meio am bi en te, mas que re mos, so -
bre tu do, usar uma me to do lo gia em que a ra zão pre -
do mi ne e ins trua o pro ces so de ocu pa ção. A pri me i ra
re gra da pre ser va ção é a ocu pa ção ra ci o nal dos re-
cur sos na tu ra is re no vá ve is. É isso que que re mos. E o
zo ne a men to eco nô mi co-eco ló gi co se si tua nes sa li -
nha e par te de um re tra to da re a li da de para pre ser va-
mos 70% da co ber tu ra flo rís ti ca.

Faço um ape lo a to das as Li de ran ças para que
se em pe nhem na apre ci a ção ime di a ta do Pro je to de
Lei de Con ver são da Me di da Pro vi só ria nº 2.166, por -
que só as sim po de re mos sair des se im pas se, des sa
tor tu ra e, so bre tu do, des sa pu ni ção in jus ti fi cá vel que
re cai so bre o povo de Ron dô nia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do Blo co de 
Opo si ção e do Par ti do dos Tra ba lha do res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ob ser va mos, hoje, na im pren sa que o ban co ame ri ca-
no Gold man Sachs re sol veu cri ar o ”Lu lô me tro“, uma
fór mu la que, ape sar de ba se a da ape nas em da dos
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es pe cu la ti vos, me di ria o quan to a pos si bi li da de de vi -
tó ria do can di da to do PT, Luiz Iná cio Lula da Sil va, in -
flu en cia a taxa de câm bio. Ao mes mo tem po, ve ri fi ca-
mos que o dó lar, on tem, foi para U$2,71, a ma i or alta
des de 1999. Por ou tro lado, o Se na dor José Ser ra diz
que, se ele i to, man te rá Armí nio Fra ga no Ban co Cen -
tral, atri bu in do as tur bu lên ci as no mer ca do à ele i ção,
afir man do que ter um can di da to que pre ga o ca lo te
aju da o ner vo sis mo.

Ora, Sr. Pre si den te, pa re ce que há uma ver da-
de i ra cons pi ra ção, que vai do Pa lá cio do Pla nal to a
Nova Ior que, até as ins ti tu i ções fi nan ce i ras in ter na ci-
o na is, pas san do pelo can di da to José Ser ra e pas san-
do tam bém pelo me ga in ves ti dor Ge or ge So ros, para
o qual tra ba lhou o Pre si den te Armí nio Fra ga, que dis -
se, na se ma na pas sa da, que, se Lula fos se ele i to, as
co i sas aqui po de ri am fi car ina de qua das.

Será pos sí vel que o Sr. Ge or ge So ros vai con ti-
nu ar di zen do que só po de rá ha ver no Bra sil um Pre si-
den te da Re pú bli ca que man te nha na Pre si dên cia do
Ban co Cen tral aque le que foi o di re tor de sua em pre-
sa? Será isso ace i tá vel?

Sr. Pre si den te, mais e mais, ob ser va-se que
dois seg men tos mu i to ní ti dos es tão por to mar de ci-
sões: um é o dos in ves ti do res in ter na ci o na is, que con -
gre ga as pes so as que, ten do re cur sos apli ca dos no
mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal, vão de ci dir se apli -
ca rão ou não em pa péis bra si le i ros; ou tro, mu i to mais
im por tan te, é o povo bra si le i ro, que vai de ci dir qual
Pre si den te da Re pú bli ca me lhor aten de rá a seus an -
se i os de re a li za ção de jus ti ça, que não fo ram re a li za-
dos pelo atu al Go ver no após sete anos e meio.

Te nho a con vic ção de que, mes mo aque les que
es tão de ci din do por in ves ti men tos no Bra sil, com uma 
pers pec ti va de mé dio e lon go pra zo, se ob ser va rem
bem os pro gra mas, a ação, o com pro mis so de cada
um dos can di da tos, ve rão que Lula está li de ran do as
pes qui sas de opi nião por que tem a pro po si ção mais
con sis ten te, que está de acor do com os pro pó si tos de 
fa zer do Bra sil não mais um dos cam peões da de si-
gual da de so ci o e co nô mi ca, mas uma na ção ci vi li za da
e jus ta, onde os prin cí pi os de jus ti ça po dem ser im ple-
men ta dos – aque les se gun do os qua is as di fe ren ças
so ci o e co nô mi cas, se por ven tu ra exis ti rem, se rão em
be ne fí cio dos que me nos têm, de ma ne i ra a as se gu-
rar a ver da de i ra li ber da de e igual da de de opor tu ni da-
des a to dos.

É pro pó si to de Lula co lo car em prá ti ca os ins tru-
men tos de po lí ti ca eco nô mi ca que te nham a ver com
os va lo res da so li da ri e da de e fra ter ni da de, com a
bus ca da éti ca e da jus ti ça.

Assim, Sr. Pre si den te, se há al guém res pon sá-
vel pela for te cri se que ocor re no mer ca do fi nan ce i ro,
não pode ser ou tro se não os pró pri os con du to res da
po lí ti ca eco nô mi ca.

Nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res, te mos tido
aqui um com por ta men to o mais res pon sá vel pos sí vel,
in clu si ve no que diz res pe i to à dis cus são da ma té ria
que, hoje, mais uma vez, tra mi ta no Se na do, re fe ren te
à CPMF. Te mos crí ti cas a di ver sos as pec tos da Con -
tri bu i ção Pro vi só ria so bre a Mo vi men ta ção Fi nan ce i-
ra, mas re sol ve mos vo tar a fa vor dela para que não
ale guem que o Par ti do dos Tra ba lha do res está cri an-
do uma si tu a ção de cri se. Des sa for ma, não é pos sí-
vel ace i tar mos esse tipo de ter ro ris mo, que tem em
José Ser ra um de seus prin ci pa is por ta-vo zes.

Te mos cer te za de que Luiz Iná cio Lula da Sil va
hoje cons ti tui uma al ter na ti va, de que está for te nas
pes qui sas de opi nião jus ta men te por que sim bo li za e
con gre ga os an se i os de trans for ma ção da re a li da de
bra si le i ra, de ta ma nha de si gual da de para o rumo da
jus ti ça e do res pe i to aos di re i tos da ci da da nia.

Sr. Pre si den te, nes ta ma dru ga da, to dos nós es -
ta re mos, mais uma vez, acom pa nhan do a se le ção
bra si le i ra, com a pers pec ti va de que se tor ne pen ta-
cam peã mun di al do fu te bol. No en tan to, tam bém te-
mos a es pe ran ça de ele ger um Pre si den te da Re pú-
bli ca que ti ra rá o Bra sil da con di ção de um dos úl ti mos
co lo ca dos na si tu a ção de de si gual da de so ci al.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, en ten do o pâ ni co do Se na dor
Edu ar do Su plicy por ca u sa da le i tu ra dos jor na is e
dos no vos in di ca do res das pes qui sas ele i to ra is em
nos so País. Po rém, te mos de dis cor dar de S. Exª –
ape sar da boa von ta de, do res pe i to e do ca ri nho que
te mos pela Opo si ção –, quan do diz que o Pa lá cio do
Pla nal to, o Se na dor José Ser ra, o go ver no ame ri ca no
e as en ti da des in ter na ci o na is par ti ci pam de um com -
plô con tra o can di da to Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Ora, por mais que o PT con si de re Lula im por-
tan te, está va lo ri zan do-o de ma is ao achar que o mun -
do se jun tou para evi tar que ele seja o Pre si den te do
Bra sil, até por que as ele i ções ain da nem co me ça ram.
Po de mos di zer que Lula tal vez seja o fa vo ri to, como
eram a Argen ti na e a Fran ça na Copa do Mun do, dois
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ti mes que vol ta ram para casa na pri me i ra ro da da.
Sen do as sim, não de ve mos an te ci par o pro ces so ele -
i to ral.

Te mos de re ba ter, com ve e mên cia, a co lo ca ção
de que o Se na dor José Ser ra ou o Go ver no bra si le i ro
es tão fa zen do ter ro ris mo. Isso não é ver da de. Aliás, o
PT deve sa ber, se pre ten de, al gum dia, go ver nar este
Bra sil, que, com a glo ba li za ção da eco no mia – o Se -
na dor Edu ar do Su plicy, um eco no mis ta bri lhan te,
sabe dis so –, in de pen den te men te da von ta de do Go -
ver no bra si le i ro, de José Ser ra, Lula, Ga ro ti nho ou
Ciro Go mes, a co mu ni da de in ter na ci o nal vai fa zer a
le i tu ra da re a li da de eco nô mi ca e po lí ti ca do Bra sil,
como faz com o Afe ga nis tão, a Argen ti na, o con fli to
ára be. O pre ço do pe tró leo sobe no mun do todo quan -
do bri gam em Isra el. Enfim, atu al men te, não é pos sí-
vel dis so ci ar es sas ques tões.

Te mos de re pe lir, sim, a ten ta ti va de o mer ca do
ou os in ves ti do res in ter na ci o na is se imis cu í rem nas
ques tões lo ca is bra si le i ras. Mas, daí a di zer que o
mer ca do não vai fa zer a le i tu ra, há uma dis tân cia mu i-
to gran de.

E mais: que ro sa ber do Se na dor Edu ar do Su -
plicy qual é o PT que ata ca o mer ca do, por que hoje o
jor nal Fo lha de S. Pa u lo, na co lu na Pa i nel, está di -
zen do que o ex-go ver na dor, as ses sor e um dos co or-
de na do res da cam pa nha de Lula, Cris to vam Bu ar-
que, pro cu rou o me ga in ves ti dor Ge or ge So ros para
ten tar pro mo ver um en con tro en tre o PT e ele – o
mes mo Ge or ge So ros que, há al gum tem po, foi ata -
ca do por que Armí nio Fra ga, quan do foi in di ca do
para a Pre si dên cia do Ban co Cen tral, te ria tra ba lha-
do com ele.

Vê-se, por tan to, que exis te um PT do dis cur so,
que con de na o mer ca do in ter na ci o nal, e um PT que
está pro cu ran do con ver sar com Ge or ge So ros, tal vez
até para dis cu tir a in di ca ção do pró xi mo Pre si den te
do Ban co Cen tral!

É im por tan te res trin gir mos es sas es pe cu la ções
ao que re al men te são: es pe cu la ções. Não se pode
ge ne ra li zar e em bu tir nes sa dis cus são o can di da to
José Ser ra e o Pre si den te da Re pú bli ca. Esta mos vi -
gi lan tes e, se isso acon te cer, res pon de re mos à al tu ra.
V. Exª sabe da nos sa pos tu ra de ten tar não ”ele i to ra li-
zar“ o de ba te no Se na do. Não de ve mos fa zer isso.
Mas, no mo men to em que for pre ci so co lo car os pon -
tos nos ”is“, nós o fa re mos, com mu i ta tran qüi li da de,
com mu i to res pe i to, com todo o ca ri nho que te mos
pela Opo si ção.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ro me ro Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Ro me ro Jucá, que ro trans mi tir algo que é de in te-
res se do País. É mu i to im por tan te que, so bre tu do, o
Pa lá cio do Pla nal to e o pró prio Se na dor José Ser ra,
que con ta com o apo io do Pa lá cio, con tri bu am para
não ge rar esse cli ma ao se atri bu ir a Lula e à pre fe rên-
cia do povo bra si le i ro a cul pa por fa to res de ins ta bi li-
da de na cri se, seja no que diz res pe i to ao va lor do dó -
lar no mer ca do de câm bio, seja no que diz res pe i to ao
que está ocor ren do com as le tras fi nan ce i ras do Te-
sou ro e ou tros pa péis bra si le i ros. Aliás, será mu i to im -
por tan te a pre sen ça do Mi nis tro Pe dro Ma lan e do
Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, no diá -
lo go que será pro mo vi do na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos por ini ci a ti va nos sa e de V. Exª. Que esse 
de ba te acon te ça o quan to an tes para di ri mir esse tipo
de dú vi da! Que a au to ri da de eco nô mi ca prin ci pal do
Go ver no co la bo re para que haja um cli ma de nor ma li-
da de nas ele i ções, per mi tin do ao povo bra si le i ro ter
toda tran qüi li da de para es co lher o seu can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca! O ex-Go ver na dor Cris to-
vam Bu ar que teve uma re la ção de co nhe ci men to com 
o me ga in ves ti dor Ge or ge So ros. Não sei exa ta men te
o que vão con ver sar, mas é pre ci so que es sas pes so-
as que con tri bu í ram para que hou ves se gran des re vi-
ra vol tas nas eco no mi as do Re i no Uni do e da Ma lá sia,
por exem plo – isso é de co nhe ci men to in ter na ci o nal
–, con te nham-se para evi tar que acon te ça no Bra sil
algo pa re ci do e que uma ins ta bi li da de ma i or seja ge -
ra da. Acre di to que qual quer diá lo go que Cris to vam
Bu ar que te nha com Ge or ge So ros – se, de fato, isso
ocor rer – será nes ta di re ção: para que ele tome os de -
vi dos cu i da dos, por que se sabe, his to ri ca men te, que
as suas ações de na tu re za es pe cu la ti va con tri bu í ram
para uma gra ve cri se na Ma lá sia e tam bém no Re i no
Uni do. Irão di zer-lhe, pro va vel men te, que seja cu i da-
do so ao co men tar a si tu a ção bra si le i ra. Há um fato da
his tó ria, Se na dor Ro me ro Jucá, que nos au to ri za a
as sim agir. Fi ca mos re al men te pre o cu pa dos quan do
hou ve a in di ca ção à Pre si dên cia do Ban co Cen tral,
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, de Armí nio Fra ga, que
à épo ca era um im por tan te di re tor da em pre sa de Ge -
or ge So ros. Ago ra é pre ci so que se tome cu i da do ain -
da ma i or. Estou con vic to de que, dada a se ri e da de
com que Armí nio Fra ga vem con du zin do-se à fren te
da Pre si dên cia do Ban co Cen tral e dada a re per cus-
são in ter na ci o nal, ele pró prio deve es tar pre o cu pa do
com o que está di zen do aque la pes soa para quem ele 
tra ba lha va. Por oca sião da vin da de Pe dro Ma lan e
Armí nio Fra ga, po de re mos con ver sar me lhor so bre
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esse as sun to. A pro pó si to, tal vez, V. Exª já pos sa nos
in for mar a data acor da da com o Pre si den te Lú cio
Alcân ta ra para o com pa re ci men to des sas au to ri da-
des à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço a V. Exª pelo
apar te.

Pro cu rei re co lo car as ques tões da for ma como
as en ten do. Enten do que o PT, hoje, tem um con fli to
in ter no. Cris to vam Bu ar que não vai pro cu rar Ge or ge
So ros, mas sim já o pro cu rou e está pe din do que seja
re a li za da uma re u nião de par te do PT com ele. Espe -
ro que seja uma dis cus são pro du ti va e efe ti va. Não
sei qual será o as sun to tra ta do, mas es pe ro que o PT
seja fe liz nes sa sua re la ção.

Qu an to à ques tão da vin da do Mi nis tro Pe dro
Ma lan e do Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio
Fra ga, que ro di zer que, sem pre, per ma nen te men te,
eles es ti ve ram à dis po si ção do Se na do e vi e ram aqui
inú me ras ve zes. Tan to é as sim que, quan do hou ve
esse prin cí pio de tur bu lên cia ou ten ta ti va de di zer que 
ha via al gum tipo de equa ci o na men to er ra do nes sa
ques tão da des va lo ri za ção dos fun dos, fui o pri me i ro
a apre sen tar – V. Exª tam bém o fez – um re que ri men-
to de con vi te para que o Mi nis tro e o Pre si den te do
Ban co Cen tral aqui vi es sem. Eles es tão à nos sa dis -
po si ção. Cabe ao Pre si den te Lú cio Alcân ta ra, da
CAE, mar car essa au diên cia. Não vou mar cá-la, por -
que não é atri bu i ção mi nha; a mim com pe te co lo-
cá-los à dis po si ção do Se na do, e foi o que fi ze mos
num pri me i ro mo men to.

Qu an to à po si ção do Go ver no, que ro di zer que
to das as me di das ne ces sá ri as têm sido to ma das para 
for ta le cer os fun da men tos da eco no mia e evi tar que o 
Bra sil seja com pa ra do à Argen ti na e a ou tros pa í ses
que vi vem, hoje, um dra ma na sua eco no mia. O Go-
ver no bra si le i ro tem fe i to a sua par te e vai con ti nu ar
fa zen do. Fez a sua par te quan do con tin gen ci ou, por
con ta da de fa sa gem de re ce i ta de cor ren te da sus pen-
são da CPMF, R$5,1 bi lhões de seu or ça men to. O Go -
ver no vai con ti nu ar agin do com res pon sa bi li da de du -
ran te e após o pe río do ele i to ral.

Faço vo tos de que o PT se en con tre e que, nes -
sa di vi são in ter na, es co lha qual PT vai pre va le cer: se
o do dis cur so de Lula e de Duda Men don ça ou o da
prá ti ca do PT em de ter mi na dos ca sos.

Esta re mos aqui para de ba ter, po li ti ca men te, to -
dos es ses as sun tos no mo men to em que isso for pos -
sí vel.

Agra de ço o apar te de V. Exª.
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 à Se na do ra He lo í sa He le na.

Tam bém está ins cri to para fa lar o Se na dor Ge -
ral do Melo. Des sa for ma, peço aos Se na do res Ge ral-
do Melo e He lo í sa He le na que se jam bre ves, pois,
como anun ci ei ain da há pou co, está mar ca da uma
ses são para da qui a al guns mi nu tos. Além dis so, já
cum pri mos o ob je to des ta ses são.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cer ta men te,
hoje vai ser um dia rico em de ba tes, pois ou tros Se -
na do res da base go ver nis ta irão fa lar, e, da qui a pou -
co, após o iní cio da ou tra ses são, vol ta re mos a fa lar
por que está em pa u ta um de ba te ex tre ma men te im -
por tan te.

Qu e ro di zer que o Se na dor Ro me ro Jucá não
pre ci sa se pre o cu par, por que, de fato, o Se na dor
Edu ar do Su plicy não está em pâ ni co. Abso lu ta men-
te, não está em pâ ni co. Está ape nas, como bra si le i-
ro, como pa tri o ta, como re pre sen tan te da Opo si ção,
ten tan do com ba ter a far sa ele i to ral, a fra u de ele i to ral
em cur so. Se to res im por tan tes da base go ver nis ta
es tão ten tan do atri bu ir a ou tros a vul ne ra bi li da de
eco nô mi ca ca u sa da pela in com pe tên cia po lí ti ca do
Go ver no de ad mi nis trar pro ble mas eco nô mi cos gra -
ves do nos so País.

Há pes so as que re al men te gos tam quan do o
Bra sil fun ci o na como uma sen za la bran ca – às ve zes,
ten tam fa zer com que o Se na do fun ci o ne como ane xo
ar qui te tô ni co do Pa lá cio do Pla nal to –, e há quem
que i ra que o Bra sil se po si ci o ne como a sen za la bran -
ca e man sa dos in ves ti do res in ter na ci o na is. Não vi
nin guém do Go ver no, por exem plo, com ba ten do as
de cla ra ções do Sr. Ge or ge So ros. Aliás, es sas de cla-
ra ções de vem ser com ba ti das por qual quer país sé rio
que pre ze o que está na Cons ti tu i ção, Se na dor Tião
Vi a na. O in ci so I da área de po lí ti ca eco nô mi ca da
Cons ti tu i ção tra ta da so be ra nia na ci o nal. O Sr. Ge or-
ge So ros com pa ra os Esta dos Uni dos de hoje à an ti-
ga Roma im pe ri al. Em en tre vis ta à Fo lha de S. Pa u lo,
ele dis se que, na Roma an ti ga, só vo ta vam os ro ma-
nos e que, no ca pi ta lis mo glo bal mo der no, só os ame -
ri ca nos vo tam. Os bra si le i ros não vo tam.

Cris to vam Bu ar que pode até co nhe cer o Sr. Ge -
or ge So ros, mas o PT ja ma is vai con ver sar com ele.
E, se al gum Par la men tar ou al gu ma li de ran ça po lí ti ca
deu essa de cla ra ção, isso é uma men ti ra. O Par ti do
dos Tra ba lha do res não vai co mer na mão do Sr. Ge or-
ge So ros. Ele dis se, Se na dor Ro meu Tuma, que o ca -
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pi ta lis mo glo bal se com por ta como os an ti gos im pe ra-
do res ro ma nos. Por exem plo, se Lula sobe nas pes-
qui sas, eles di zem: des ce. Se Ser ra sobe nas pes qui-
sas, eles di zem: está cer to.

Não sei como é que há pes so as que se sa tis fa-
zem em se rem con si de ra dos can di da tos dos me ga in-
ves ti do res in ter na ci o na is. Eu gos ta ria que o can di da-
to José Ser ra es ti ves se no ple ná rio. Eu não gos ta ria
de ser res pon di da por V. Exª, Se na dor Ge ral do Melo,
por quem te nho até ca ri nho. Eu gos ta ria de ser res-
pon di da pelo Sr. José Ser ra, que é um men ti ro so, pois 
está di zen do que um can di da to que pre ga o ca lo te
aju da a au men tar o ner vo sis mo. Esse se nhor está
men tin do. É bom que ele ve nha ao ple ná rio para di zer
que a jor na lis ta se equi vo cou, por que está men tin do
quan do diz há um can di da to que pre ga o ca lo te, atri -
bu in do a Lula esse tipo de com por ta men to, o que é
uma ver go nho sa men ti ra.

Va mos fa zer o de ba te, o gran de de ba te! Va mos
tra zer o Sr. Armí nio Fra ga e o Mi nis tro Pe dro Ma lan
aqui. Ora, se es tão di zen do que o Bra sil está à be i ra
do pre ci pí cio, por que não vêm aqui para, na Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral, de -
ba ter a po lí ti ca eco nô mi ca? Mas sa bem por que eles
não vêm? Por opor tu nis mo ele i to ral. Se es ti ves sem
de fato pre o cu pa dos com o Bra sil, vi ri am de ba ter o
pro ble ma eco nô mi co na Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos e na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.
Eles não vêm aqui por que pre fe rem se ca lar di an te do 
pa ra si tis mo in ter na ci o nal, des ses in ves ti do res do pa -
ra si tis mo. Os in ves ti do res do se tor pro du ti vo não têm
ab so lu ta men te nada a te mer por par te do PT.

Se o Bra sil está à be i ra do pre ci pí cio, o Mi nis tro
Pe dro Ma lan e o Pre si den te do Ban co Cen tral de ve ri-
am vir ao Se na do Fe de ral, à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. A vul ne ra bi li da de que exis te nas con tas
pú bli cas do nos so País foi cri a da por eles, pela sua
po lí ti ca eco nô mi ca, pelo dé fi cit gi gan tes co que exis te
hoje no Bra sil. Por que, en tão, não vêm aqui dis cu tir a
ques tão eco nô mi ca, im pe din do que o Bra sil caia no
pre ci pí cio?

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
vou me em pe nhar, aten den do ao ape lo de V. Exª,
para que a mi nha in ter ven ção não seja mu i to mais
lon ga do que o apar te do Se na dor Edu ar do Su plicy.

Se na do ra He lo í sa He le na, que ro co me çar por
me so li da ri zar com V. Exª. Qu an do o Se na dor Ro me ro
Jucá fa lou so bre o de ses pe ro do Se na dor Edu ar do
Su plicy, tal vez S. Exª já es ti ves se vis lum bran do pes -
so as como V. Exª. E a mi nha so li da ri e da de a V. Exª re -
si de no se guin te: V. Exª sabe que tal vez seja uma das
úl ti mas vo zes do Par ti do dos Tra ba lha do res que pode
fa zer esse tipo de dis cur so, que já foi o dis cur so do
seu Par ti do e não é mais.

Re ti fi can do, a ex pres são foi ”pâ ni co“. O dis cur so
de V. Exª, de cer ta for ma, mos tra que não é ape nas o
Se na dor Edu ar do Su plicy que está em pâ ni co, mas V.
Exª tam bém. E, pro va vel men te, isso ocor re pela per -
da de es pa ço den tro do seu Par ti do, por que o PT,
hoje, Se na do ra He lo í sa He le na, não é o Par ti do que
pen sa que o Bra sil é uma sen za la bran ca nas mãos
do FMI, dos in ves ti do res in ter na ci o na is. O Par ti do dos 
Tra ba lha do res, pela voz do seu can di da to, é aque le
que pen sa que de ve mos fi car ali nha dos com o FMI e
cri ar o am bi en te ne ces sá rio para que es ses in ves ti do-
res in ter na ci o na is ve nham para o Bra sil.

E, quan do V. Exª ou o Se na dor Edu ar do Su plicy
di zem que o Go ver no, o PSDB e o Se na dor José Ser -
ra não de vem cri ar ou per mi tir que se crie um am bi en-
te de ins ta bi li da de em re la ção ao Bra sil, tal vez não
es te jam sen do mu i to jus tos. O que está re al men te cri -
an do essa in se gu ran ça e essa ins ta bi li da de? A in se-
gu ran ça de cor re da in cer te za.

V. Exª sabe que, atu al men te, no País, um dos
as pec tos que mais pe sam so bre a clas se po lí ti ca é a
des con fi an ça da po pu la ção na pa la vra dos po lí ti cos.
Pen sam que o po lí ti co é ca paz de men tir, de en ga nar,
de lu di bri ar e ilu dir o ele i tor para con quis tar o seu voto. 
E, hoje, no Bra sil, não há um exem plo mais com ple to
e aca ba do des sa si tu a ção do que a cam pa nha do
can di da to do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Afi nal de con tas, por que a in se gu ran ça? Por -
que nin guém sabe qual é o Lula que go ver na rá se ga -
nhar a ele i ção. Quem é ele? É aque le que hoje de fen-
de o ali nha men to com a po lí ti ca do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, ou é aque le que de fen dia que o Bra sil
rom pes se com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal? O
que é que vale? É a po si ção que ele as su me hoje,
acon se lha do por um di re tor com pe ten te como Duda
Men don ça, que o trans for ma em um ator efi ci en te? É
aque le que de fen de hoje a li nha do FMI, o fun do com
o qual se de via rom per? É aque le que fala hoje que,
no seu go ver no, o Bra sil vai cum prir to dos os seus
con tra tos? Ou é aque le que de fen dia a mo ra tó ria da
dí vi da ex ter na, o que quer di zer não cum prir ne nhum
con tra to? É aque le que diz que po de mos con fi ar que
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o seu go ver no ga ran ti rá paz, es ta bi li da de e se gu ran-
ça a to dos os bra si le i ros? Ou é aque le que de fen dia a
in va são de pro pri e da des pro du ti vas em nome dos in -
te res ses do MST? Ou é aque le que de fen deu a in va-
são da pro pri e da de do Pre si den te da Re pú bli ca por -
que in te res sa va ao MST? Ou é aque le que abriu a
boca para de fen der os sa ques aos su per mer ca dos
em Bu e nos Ai res? Quem vai go ver nar, Se na do ra?

E, se a po si ção do seu Par ti do for ao me nos pa -
re ci da com a po si ção que V.Exª aca ba de ex pres sar,
de duas, uma: ou o seu can di da to está trans for ma do
em um pro du to para o mer ca do... Como se pre pa ra
um sa bo ne te? Se o con su mi dor não gos ta do che i ro,
co lo ca mos um novo aro ma; se não gos ta do ta ma-
nho, mu da mos o ta ma nho; se não gos ta da cor, fa ze-
mos um sa bo ne te de ou tra cor. Qual é o sa bo ne te
que este País vai usar? É este que está de fen den do
uma po lí ti ca eco nô mi ca que po de ria e de ve ria ser co -
man da da por...

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Estou fa lan do como Lí der. Infe liz men te, não é per mi ti-
do apar te. Por isso, não pos so con ce dê-lo a V. Exª.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – É cla ro
que pode. Se V. Exª não qui ser con ce dê-lo, tudo bem.
Mas, pelo Re gi mento, após a Ordem do Dia, como Lí -
der, V. Exª po de ria con ce der-me o apar te. Se não o
qui ser, é ou tro as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do-
ra He lo í sa He le na, peço a V. Exª que per mi ta à Mesa
es cla re cer o as sun to.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Te nho tan to ca ri nho por V.Exª, Se na do ra He lo í sa He -
le na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se na-
dor Ge ral do Melo po de ria per mi tir-lhe o apar te. No
en tan to, fal ta ape nas um mi nu to para que S. Exª con -
clua seu dis cur so.

Peço que o Se na dor Ge ral do Melo o con clua,
por tan to, den tro de um mi nu to, por fa vor.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Per fe i ta men te, Sr. Pre si den te.

Gos ta ria de de i xar bas tan te cla ro que não es ta-
mos dis pos tos a ace i tar ago ra res pon sa bi li da des que
não são nos sas. Não es ta mos mais dis pos tos a le var
de sa fo ro para casa. Esta mos aqui, ago ra, aten tos e

vi gi lan tes e va mos res pon der no mes mo tom e no
mes mo grau.

Pre ci sa mos di zer, com to das as le tras, Sr. Pre si-
den te, que al guém está pre ten den do en ga nar o povo
bra si le i ro para con quis tar o seu voto. Alguém está as -
su min do com pro mis sos com a so ci e da de e, se vai
cum pri-los, se pre ten de cum pri-los, não o fará com o
apo io do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Se Lula che gar à Pre si dên cia da Re pú bli ca, se
for ver da de que ele hoje de fen de a Lei de Res pon sa-
bi li da de Fis cal, ele pre ci sa rá pe dir ao Par ti do dos Tra-
ba lha do res que pas se a apo i ar essa Lei. Se pre ten de
de fen der o que diz que vai de fen der, ele pre ci sa di zer
ao povo bra si le i ro algo que o Par ti do dos Tra ba lha do-
res pas sou sete anos di zen do con tra o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que. Está na hora de o can di da to de V.
Exª di zer ”es que çam o que eu dis se“, por que o que
ele dis se até ago ra não está va len do nada em re la ção
ao que ele está di zen do.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Sr. Pre -
si den te, o sa bo ne te do PT vai lim par a su je i ra de i xa da
pelo PSDB.

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 ao Ple ná rio a re a li za ção de ses -
são es pe ci al hoje, às 12 ho ras, des ti na da a dar iní cio
às co me mo ra ções do ani ver sá rio de 111 (cen to e
onze) anos do Se na do Fe de ral, e a re a li za ção de ses -
são de li be ra ti va or di ná ria, hoje, às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, com 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)
(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, 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 524, 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
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Ber nar do Ca bral, ofe re cen do a re da ção para o se-
gun do tur no.

– 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 326, 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, 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.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia por

acor do das Li de ran ças)
(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, 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 527, 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, ofe re cen do a re da ção para o se-
gun do tur no.

– 4 –
PARECER Nº 536, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia – art. 281 do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 358, de 2002)
(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na-
dor José Jor ge, so bre a Men sa gem nº 148, de 2002
(nº 321/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co-
lha do Se nhor New ton Reis Mon te i ro para exer cer o

car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo –
ANP, na vaga do Se nhor Eloi Fer nán dez Y Fer nán-
dez.

– 5 –
MENSAGEM Nº 157, DE 2002

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 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 Ge ral do Melo, so bre a Men sa gem
nº 157, de 2002 (nº 379/2002, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Mar cus Ca ma cho de
Vin cen zi, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i-
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Li ba ne sa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras 52
mi nu tos.)

Ata da 85ª Ses são Es pe ci al, 12 de ju nho de 2002

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

Pre si dên ci ado Sr. Ra mez Te bet

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sob a
pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra ba lhos.

De cla ro aber ta a ses são es pe ci al do Se na do
Fe de ral que, em aten di men to a re que ri men to do no -
bre Se na dor José Sar ney e ou tros Srs. Se na do res,
des ti na-se a dar iní 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, nos ter mos dos Re que ri men tos nºs 300 e 336,
de 2002.

Con vi do o Mi nis tro Edson Vi di gal para com por a
Mesa, por gen ti le za.

Sa ú do tam bém to das as au to ri da des pre sen tes.
Antes de con ce der a pa la vra aos ora do res, va -

mos as sis tir à exi bi ção de um do cu men tá rio como
par te da pro gra ma ção des ti na da à co me mo ra ção dos 
111 anos do Se na do Fe de ral Re pu bli ca no.

(Exi bi ção de ví deo.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre 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, dis tin tas au to ri da-
des que nos hon ram com suas pre sen ças, mi nhas se -
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nho ras e meus se nho res, con vi da do a par ti ci par des -
ta ce ri mô nia de co me mo ra ção dos 111 anos do Se -
na do re pu bli ca no, re sol vi fa zer des te pro nun ci a men to
uma ho me na gem aos gran des tri bu nos des ta Casa
ao lon go de todo esse tem po.

Sem pre con si de rei a tri bu na como sen do a alma 
do Se na do. É aqui que, quo ti di a na men te, os mais
can den tes pro ble mas do País são tra ta dos. Nos mo -
men tos mais gra ves da nos sa His tó ria, a tri bu na do
Se na do aca bou fun ci o nan do como um fa rol que ori -
en ta a Na ção para as me lho res de ci sões. Afi nal, este
aqui é um tra di ci o nal re du to dos mais ex pe ri men ta-
dos ho mens pú bli cos. Foi as sim no Impé rio e é as sim
na Nova Re pú bli ca. Este ple ná rio con gre ga ex-Mi nis-
tros, ex-Go ver na do res, ex-Pre si den tes, ho mens e
mu lhe res com vas to co nhe ci men to da vida bra si le i ra
e da ges tão dos ne gó ci os pú bli cos.

Como dis se an tes, jul guei im por tan te ho me na-
ge ar, hoje, aque les que se des ta ca ram pelo uso da tri -
bu na do Se na do como fó rum de dis cus são das ques -
tões ma i o res da na ci o na li da de. Assim, uti li zan do-me
de uma an to lo gia de dis cur sos, pu bli ca da no li vro His-
tó ria Insti tu ci o nal do Se na do do Bra sil, de Va mi reh
Cha con, fiz um lon go es tu do de al guns dos pro nun ci-
a men tos mais sig ni fi ca ti vos, fe i tos nos mo men tos
mais de ci si vos da His tó ria re pu bli ca na.

Co me ço com um tre cho do dis cur so do Se na dor
ma ra nhen se Go mes de Cas tro, pro nun ci a do em 03
de se tem bro de 1895. Dis cu tia-se, à épo ca, a con ces-
são de anis tia aos mi li ta res de car re i ra que ha vi am
par ti ci pa do da Re vo lu ção Fe de ra lis ta no Rio Gran de
do Sul. Ha via, no Se na do, quem ace i tas se a anis tia
to tal, com os mi li ta res vol tan do às fi le i ras; ha via quem
qui ses se a anis tia par ci al, com os mi li ta res pas san do
à re ser va, e ha via quem a re je i tas se. Então, Go mes
de Cas tro ata cou os que que ri am a anis tia par ci al, e
dis se:

“Vós ides es tra gar a obra da paz ti ran do do seio 
dela uma clas se de in di ví du os que se aco lhe ram à
ge ne ro si da de pro me ti da pe los al tos po de res do
Esta do?

Não; e eu não me acho com com pe tên cia para
o fa zer; mas, quan do a ti ves se, ha via de he si tar, por -
que o san gue que ba nha va e en so pa va as cam pi nas
do Rio Gran de do Sul é o san gue que nos cor re nas
ve i as; o ape li do que aque les usam é o ape li do que
nós usa mos e que trans mi ti mos aos nos sos fi lhos; o
sol que alu mi a va as ba ta lhas e re ful gia na que les sa -
bres é o sol que alu mia o Bra sil in te i ro; e aque le pe -
da ço de ter ra, tão ex pe ri men ta do pe las vi cis si tu des
da guer ra, faz par te da Na ção bra si le i ra, a que nós
to dos per ten ce mos!

Eu, se nho res, hei de re co men dar às mal di ções
da His tó ria quem se atre ver a per tur bar a paz que
aca ba de se fir mar; eu hei de re co men dar, em bo ra
com a mi nha voz fra ca, ao ódio de todo bra si le i ro o te -
me rá rio, qual quer que seja a emi nên cia de seus mé ri-
tos, que re a cen der as fo gue i ras da guer ra, que aca -
bam de ser apa ga das com tan to tra ba lho.”

Na mes ma ses são de se tem bro de 1895, ocu -
pou a tri bu na aque le que é con si de ra do por to dos o
ma i or dos Se na do res bra si le i ros, o ba i a no Rui Bar bo-
sa, para se de fen der dos que o acu sa vam de não que -
rer a anis tia. Na ver da de, ele ha via su ge ri do a pas sa-
gem aos qua dros ex tra nu me rá ri os e ex tra or di ná ri os
dos ofi ci a is que o Go ver no ”jul gas se de bom avi so ar -
re dar tem po ra ri a men te da ati va“.

Rui apre sen tou um ir re to cá vel e ir res pon dí vel
dis cur so com ex pli ca ções ju rí di cas na de fe sa de sua
po si ção, mas o seu pro nun ci a men to atin ge o ápi ce
quan do ele fala no modo como com ba teu o Go ver no
de Flo ri a no Pe i xo to.

Diz Rui Bar bo sa:
“A mi nha luta con tra o Go ver no era às cla ras. Eu

es for ça va-me por di ri gir con tra ele uma trí pli ce li nha
de com ba te: com a pa la vra de li be ra ti va no Se na do,
com a pa la vra es cri ta no jor na lis mo, com a pa la vra fo -
ren se no pre tó rio. Era uma es co la me tó di ca de opo si-
ção cons ti tu ci o nal, tal como nun ca se ten ta ra, tal vez,
en tre nós, por que ela abran gia, si mul ta ne a men te, o
voto le gis la ti vo, a pro pa gan da po pu lar e o ape lo ju di-
ciá rio. Eu quis dar aos meus com pa tri o tas esse exem -
plo; quis fun dar pra ti ca men te os cos tu mes re pu bli ca-
nos. Eis o meu cri me pe ran te o po der mi li tar.

Cons pi ra ções não se ur dem da tri bu na par la-
men tar, não se tra mam nos pe rió di cos, não se abri -
gam nos tri bu na is. E nos tri bu na is, nas fo lhas, no Con -
gres so, é que eu es ta be le ce ra e en tre ti nha, te naz-
men te, a re sis tên cia ju rí di ca, a re sis tên cia ci vil, a re -
sis tên cia in cru en ta con tra os opres so res do meu País. 
Esse ca rá ter le gal, per su a si vo, de uma opo si ção ar -
ma da ape nas com a for ça dos seus ar gu men tos, era
pre ci sa men te o de ses pe ro do dés po ta. Nada in qui e-
ta, ir ri ta e de se qui li bra tan to as ti ra ni as mi li ta res como 
a opo si ção cons ti tu ci o nal. Com as re bel di as da rua
dá-se a es pa da oti ma men te. Essas im pru dên ci as
con so li dam o do mí nio da for ça.”

Rui Bar bo sa foi, sem dú vi da, o mais eru di to, o
mais des ta ca do Se na dor dos anos ini ci a is da Re pú-
bli ca. Mas teve, nes sa mes ma épo ca, a om bre ar-se
com ele, como ad ver sá rio, aque le que foi, tal vez, o
mais po de ro so de to dos os Se na do res bra si le i ros, o
ga ú cho Pi nhe i ro Ma cha do.
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Os se nho res ou vi ram, no fil me, a voz do Pre si-
den te da Re pú bli ca de en tão di zer que ele era tão
ami go de Pi nhe i ro Ma cha do que, mu i tas ve zes, Pi-
nhe i ro Ma cha do go ver na va por ele. Aliás, era o que se
co men ta va no Bra sil in te i ro.

Pois foi Pi nhe i ro Ma cha do que man dou e des -
man dou, às es con di das e aber ta men te, du ran te a Pri -
me i ra Re pú bli ca. Esco lhi, como mos tra da ora tó ria de
Pi nhe i ro Ma cha do, um pe que no tre cho de pro nun ci a-
men to que fez em 12 de no vem bro de 1897. Na que la
oca sião es ta va sen do de ba ti da, no ple ná rio, a de cre-
ta ção do es ta do de sí tio em fun ção de um aten ta do
con tra o Pre si den te Pru den te de Mo ra is. O Se na dor
ga ú cho era con trá rio à de ci são. Mes mo sa ben do que
era mi no ria, voto ven ci do, Pi nhe i ro Ma cha do pro nun-
ci ou-se. Argu men ta va que me di das de ex ce ção só
de vem ser con ce di das pelo Par la men to em ca sos ex -
tre mos. Dis se o Se na dor ga ú cho:

“Sr. Pre si den te, sou da que les que pen sam que
a so ci e da de, es tan do ame a ça da, pe ri gan do a or dem
pú bli ca, as ins ti tu i ções, não há va ci lar; to dos os po de-
res pú bli cos, con gre ga dos, har mô ni cos, co e sos, de-
vem pro cu rar for ti fi car o Po der Exe cu ti vo, que é o po -
der es sen ci al men te agen te na co mu nhão so ci al.

Em tais con jun tu ras, é es sen ci al que da par te
da que les que de le gam ou vo tam a me di da ex tre ma,
de tan ta gra vi da de, haja cer te za de que exis te ver da-
de i ro pe ri go pú bli co, isto é, que a co mo ção so ci al ve ri-
fi ca-se de fato, e que, se não for con ce di da uma pro vi-
dên cia de tal ex cep ci o na li da de, que im por ta in con tes-
ta vel men te no avas sa la men to do di re i to pela for ça, no 
re i na do da pre po tên cia e do ar bí trio, no do mí nio do
fer ro con tra a lei, a so ci e da de en tra rá em com ple ta
anar quia e a sub ver são das ins ti tu i ções será uma
con se qüên cia de dis cre ta pre vi são.

Re al men te, Sr. Pre si den te, não es tou con ven ci-
do de que haja co mo ção no País e cons pi ra ção, esta,
se hou ve, já de i xou de ter pe ri go, e vós to dos sa be is
que as cons pi ra ções só ater ram quan do não des co-
ber tas.”

Va mos, ago ra, dar um sal to no tem po. Esta mos
em me a dos dos anos 40, épo ca da re de mo cra ti za-
ção. Em 11 de no vem bro de 1946, ocu pa a tri bu na ou -
tro im por tan te Se na dor ga ú cho, Luiz Car los Pres tes,
lí der ma i or dos co mu nis tas bra si le i ros, ho mem ín te-
gro e gran de pa tri o ta. Seu pro nun ci a men to – em que
tra ta va da União So vié ti ca e do mar xis mo-le ni nis mo – 
foi pi co ta do por de ze nas de apar tes. Mas Pres tes não 
per deu a se re ni da de e a ele gân cia di an te de seus crí -
ti cos. Para mar car aque le mo men to, es co lhi o tre cho
em que Pres tes tra ta da Impren sa. Re pro du zo-o por

jul gar que ain da hoje as as ser ti vas do lí der da Co lu na
Pres tes se man têm.

Diz Luiz Car los Pres tes:
“Sa be mos o que é li ber da de de im pren sa na so -

ci e da de ca pi ta lis ta. É cada vez mais a li ber da de para
os ri cos pos su í rem bons jor na is. O pro le tá rio luta com 
di fi cul da de. A li ber da de é teó ri ca. Cons ta da le tra das
cons ti tu i ções, mas, para te rem seu jor nal, só o con se-
guem de po is de gran des di fi cul da des, cada vez ma i o-
res. A li ber da de de im pren sa, mes mo nos Esta dos
Uni dos, é mo no pó lio dos gran des trus tes, das gran-
des em pre sas jor na lís ti cas, hoje, cada vez ma i o res,
nas so ci e da des ca pi ta lis tas.”

Um ano mais tar de, Pres tes e os de ma is Par la-
men ta res co mu nis tas se ri am cas sa dos. No dia 25 de
ou tu bro de 1947, le van ta-se para de fen dê-lo no Se na-
do ou tro gran de bra si le i ro, o pa ra i ba no José Amé ri co
de Alme i da, au tor de um clás si co da nos sa li te ra tu ra – 
A Ba ga ce i ra. José Amé ri co trou xe seu dis cur so es -
cri to por que qui se ra ser sim ples e di re to. E re al men te
seu tex to é ir re to cá vel.

Dis se ele: 
“Não tra go à dis cus são ne nhum ele men to novo,

ne nhum es for ço de her me nêu ti ca, ne nhum ar gu men-
to de au to ri da de tra zen do, en tre tan to, o que é meu, o
que é, in trin se ca men te, meu; a fun da men to pes so al
do meu voto. Por que ele di ma na, mais do que uma
con vic ção, de uma cons ciên cia; mais do que da con -
clu são de um es tu do, de um ba lan ço de res pon sa bi li-
da des.

Inda guei, ca u te lo sa men te, qual a ra zão de ser
des sa in ves ti da, des sa es pé cie de man da do de des -
pe jo – já não pos so di zer con tra a fa mí lia par la men tar,
con tra o mais in vi o lá vel dos re ces sos, res guar da do
por to das as prer ro ga ti vas e imu ni da des que po dem
pro te ger uma con quis ta hu ma na.

Res pon dem to dos, en tre in qui e tos e im pla cá ve-
is, que é um mo vi men to de sal va ção da de mo cra cia,
ame a ça da na sua pró pria exis tên cia pelo cha ma do
‘pe ri go co mu nis ta’.

Para essa de fe sa eu cor re ria à car ga, cer ra ria fi -
le i ras com ami gos e ini mi gos, já es ta ria na li nha van -
guar de i ra como dos mais re so lu tos sus ten tá cu los das 
nos sas li ber da des re nas ci das.

Mas, – é a gran de ver da de – os que se apre sen-
tam, nes te pas so, como de fen so res da de mo cra cia,
in cor rem, fla gran te men te, num tre men do equí vo co,
que é a mais pe no sa ati tu de do es pí ri to, por que es tão,
ao con trá rio, agin do como seus ini mi gos.”

Se nho ras e Se nho res, no iní cio dos anos 50, in -
te gra va o Se na do da Re pú bli ca aque le que con si de ro
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o meu men tor in te lec tu al, o ho mem pelo qual eu te-
nho a ma i or ad mi ra ção e o ma i or fas cí nio na his tó ria
po lí ti ca bra si le i ra, o Se na dor Alber to Pas qua li ni, o
teó ri co do tra ba lhis mo bra si le i ro, mas tam bém cris-
tão, so ci al e so li dá rio. Ho mem de cul tu ra in vul gar, dig -
no e pro bo com quem tive a fe li ci da de de con vi ver e
apren der pra ti ca men te tudo o que co nhe ço de so ci al
e eco nô mi co. Pas qua li ni teve atu a ção des ta ca da no
Se na do, com es tu dos, pa re ce res e pro nun ci a men tos
de gran de pro fun di da de. Num dis cur so de 03 de ou tu-
bro de 1951, ele já an te via os con tor nos da dra má ti ca
si tu a ção do mer ca do de tra ba lho que vi ve mos hoje,
meio sé cu lo de po is.

Dis se Alber to Pas qua li ni:
“Para o tra ba lhis mo a so ci e da de hu ma na deve

ser a or ga ni za ção da co o pe ra ção e da so li da ri e da de
en tre os in di ví du os que a cons ti tu em. O que cum pre é
que es ta be le çam os ter mos e con di ções des sa co o-
pe ra ção para que se eli mi nem to das as for mas de ex -
plo ra ção e se as se gu re o que de no mi na mos ‘jus ti ça
so ci al’.

A for ma in di vi du al de co o pe ra ção é o tra ba lho,
isto é, uma ati vi da de que pos sa ser útil aos de ma is e
que, em con se qüên cia, en con tre na ati vi da de des tes
uma cor res pon dên cia de be ne fí ci os.

Tomo sem pre a pa la vra ‘tra ba lho’ no sen ti do de
uma ati vi da de eco nô mi ca e so ci al men te útil, de uma
ati vi da de que pro du za ou con tri bua para pro du zir
bens e ser vi ços que con te nham al gu ma uti li da de para 
os de ma is mem bros da co le ti vi da de...

O agi o ta, o açam bar ca dor, o mo no po lis ta, o es -
pe cu la dor exer cem ati vi da des, mas não po de ría mos
con si de rá-las e clas si fi cá-las como for mas de tra ba-
lho, por que ”tra ba lho“, por de fi ni ção, é uma ati vi da de
so ci al men te útil.”

Pas so ago ra para os anos 60. Pego como exem -
plar – no mau sen ti do, é cla ro – um dos tris tes pro nun-
ci a men tos fe i tos da tri bu na do Se na do pelo Se na dor
Auro de Mou ra Andra de – cuja voz apa re ceu ali, há
pou cos ins tan tes –, no dia 12 de se tem bro de 1963,
na con di ção de Pre si den te do Se na do, em que ele
con vo ca os mi li ta res à in ter ven ção na vida bra si le i ra.
Dis se Auro de Mou ra Andra de:

“Que os Che fes Mi li ta res [ele ti nha uma voz fan -
tás ti ca!] e Ofi ci a is res pon sá ve is das três ar mas es te-
jam bem ad ver ti dos da qui lo que os es pe ra e que a to -
dos nós es pe ra, se tal pro ces so de sub ver são não for
in ter rom pi do.

Como Pre si den te do Se na do e do Con gres so
Na ci o nal, en ten do ser de meu de ver aler tar a Na ção e 
exi gir, nos li mi tes má xi mos de mi nha au to ri da de ins ti-

tu ci o nal, que os de ma is res pon sá ve is pela or dem de -
mo crá ti ca no País se re ú nam e atu em com de ci si va e
sem pre cres cen te ener gia e no sen ti do de pôr co bro à 
mar cha a que, no pla no in cli na do da sub ver são, está
ati ra da a or dem cons ti tu ci o nal do Bra sil.”

O pro nun ci a men to que ele fez, que ou vi mos ali:
”Con si de ro vaga a Pre si dên cia da Re pú bli ca“, era um
pro nun ci a men to fal so, in cor re to. O Pre si den te da Re -
pú bli ca es ta va em Por to Ale gre, eu es ta va com ele.
Lá, na que la ma dru ga da, ele es ta va em Por to Ale gre.
Ele saiu da qui e foi para Por to Ale gre. Ele es ta va em
lu gar cer to, sa bi do e co nhe ci do. Com ele, es ta va o
Co man dan te do 3º Exér ci to. Eo Se na dor Auro de
Mou ra Andra de, pura e sim ples men te, de cla ra vaga a
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Tris te mo men to, tris te par ti ci pa ção de um Pre si-
den te do Con gres so Na ci o nal!

Pas se mos ao ano se guin te. Em 30 de abril de
1964, o Se na dor Bar ros Car va lho fez um pro nun ci a-
men to de fen den do a hon ra do ex-Pre si den te João
Gou lart. Na que la épo ca, a ma i o ria das crí ti cas dos
que apo i a ram o gol pe era di ri gi da à ”cor rup ção“ que
te ria exis ti do no Go ver no Gou lart. Dis se o Se na dor
Car va lho:

“...no Bra sil, tal vez ne nhum ho mem pú bli co haja
tido a vida tão ex pos ta à de vas sa e ao ódio, como o
Pre si den te João Gou lart. Até com aven tu re i ros es-
tran ge i ros se acum pli ci a ram al guns ho mens pú bli cos
do País, como no caso da Car ta Bran di, para gol pe ar
a sua hon ra. Mas o re ce io que não tí nha mos on tem
tam bém não te mos hoje.Aí está, Sr. Pre si den te, a en -
tre vis ta con ce di da a O Cru ze i ro pelo Pre si den te no
exí lio, re pre sen tan do os que o in ju ri a ram, a que fa-
çam uma com ple ta de vas sa em sua vida e em seu
Go ver no. E mais: pede que te nham a co ra gem de
fazê-la em toda a vida pú bli ca bra si le i ra, in clu si ve nos
pa tri mô ni os dos po lí ti cos.”

É in te res san te! Eu era De pu ta do Esta du al em
Por to Ale gre quan do pe ga mos uma có pia da pro cu ra-
ção em ca u sa pró pria que João Gou lart ha via fe i to
num car tó rio de São Bor ja, dan do au to ri za ção para
que o Di re tor-Pre si den te da re vis ta Time com pras se
por US$1 qual quer pro pri e da de que pro vas se ter sido 
com pra da por ele des de o mo men to em que as su miu
a Pre si dên cia da Re pú bli ca. Fiz um pro nun ci a men to
im por tan te so bre isso na Assem bléia Le gis la ti va, que
os jor na is de lá não pu bli ca ram, nem os jor na is de lu -
gar ne nhum, e só mu i to tem po de po is é que se fi cou
sa ben do des sa tris te re a li da de.

Pou co de po is, no dia 3 de ou tu bro de 1964, este
Ple ná rio as sis ti ria a um im pres si o nan te dis cur so pre -
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mo ni tó rio, fe i to por um dos ma i o res po lí ti cos bra si le i-
ros, o Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, que es ta va
pre ven do a cas sa ção dos seus di re i tos po lí ti cos, que
ocor re ria pou cos dias de po is. Dis se o nos so que ri do
Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek:

“Na pre vi são de que se con fir me a cas sa ção
dos meus di re i tos po lí ti cos, que im pli ca ria a cas sa-
ção do meu di re i to de ci da dão (ser can di da to do Par-
ti do So ci al De mo crá ti co ao fu tu ro ple i to pre si den ci al)
e de re pre sen tan te do povo de Go iás, jul go de meu
de ver di ri gir, des ta tri bu na, al gu mas pa la vras à Na -
ção bra si le i ra.

Jul go, sem jac tân cia, ser este um dos mais al tos
mo men tos de mi nha vida pú bli ca. Com pa ro-o ao ins -
tan te em que re ce bi a fa i xa pre si den ci al, de po is de
uma luta sem tré guas con tra for ças de toda a or dem,
in clu si ve as da ca lú nia, que em vão ten ta ram de ter a
von ta de do povo bra si le i ro. Na que la oca sião, as su mi,
pe ran te a mi nha pró pria cons ciên cia, a de ter mi na ção
de não me de i xar gui ar por res sen ti men tos ou por má -
go as, por mais jus tas que fos sem. Pe ran te Deus, pe -
ran te o povo, di an te des ta Casa, pos so afir mar que o
Pre si den te da Re pú bli ca, du ran te cin co anos, ze lou
pela paz no Bra sil, não au to ri zan do, não per mi tin do,
não pac tu an do com qual quer aten ta do à li ber da de de
quem quer que fos se e agin do sem pre com a dig ni da-
de ad mi nis tra ti va. Nes te mo men to, sin to uma per fe i ta
cor re la ção en tre a mi nha ação pre si den ci al e a iní qua
per se gui ção que me es tão mo ven do. É que a mes ma
ca u sa con ti nua viva, a mes ma da de fe sa das ins ti tu i-
ções li vres pela qual lu tei.”

E Jus ce li no foi cas sa do três dias de po is.
Pas se mos ago ra ao tur bu len to ano de 1968,

épo ca de gra ves trans for ma ções po lí ti cas, no Bra sil e
no mun do. Para mos trar um pou co da agi ta ção da-
que le tem po, trans cre vo bre ve tre cho do pro nun ci a-
men to de um gran de Se na dor ba i a no, de um gran de
ami go nos so, cuja me mó ria está aí fa zen do com que
to dos sin ta mos a cada dia a sua fal ta, o gran de ami go
e ir mão, o ju ris ta Jo sap hat Ma ri nho. No dia 13 de no -
vem bro de 1968, ele ocu pou esta tri bu na para tra tar
do pe di do de li cen ça para a cas sa ção do man da to do
De pu ta do Már cio Mo re i ra Alves, epi só dio que, como
se sabe, aca bou de sem bo can do na edi ção do Ato
Insti tu ci o nal nº 5. Dis se o ju ris ta Jo sap hat Ma ri nho:

“Num re gi me bi ca me ral, o pe di do de li cen ça
para pro ces so de um par la men tar não in te res sa ape -
nas à Casa do Con gres so a que ele per ten ce [Tra ta-
va-se de um De pu ta do].

Não sen do a imu ni da de, ma te ri al ou for mal, um
pri vi lé gio do re pre sen tan te, um di re i to sub je ti vo dele,
mas uma ga ran tia do exer cí cio de suas fun ções, toda

ten ta ti va de al can çar um par la men tar, seja de pu ta do
ou se na dor, in te res sa às duas Ca sas do Con gres so
Na ci o nal.

As prer ro ga ti vas que pro te gem o par la men tar
no exer cí cio do man da to não são pri vi lé gi os pes so a is,
não cons ti tu em di re i to sub je ti vo dele, mas ga ran tia da 
fun ção, ou seja, uma prer ro ga ti va do ór gão para res -
guar do de sua in de pen dên cia e de sua so be ra nia...

Não está em jogo, no caso, ape nas a sor te de
um De pu ta do even tu al men te de Opo si ção. O de
que se tra ta é de am pa rar e res guar dar a in te gri da-
de da vida par la men tar, a in de pen dên cia de di re tri-
zes e de ação da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral.“

Em 3 de mar ço de 1975, vem a esta tri bu na o jo -
vem e bri lhan te Se na dor per nam bu ca no Mar cos Fre i-
re, ou tro com pa nhe i ro de ca mi nha da, tra gi ca men te
fa le ci do. Em seu dis cur so, ele pin ta um qua dro bas-
tan te real do que fo ram aque les pri me i ros anos – trá -
gi cos! – da dé ca da de 70. Dis se Mar cos Fre i re:

“Em ver da de, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, há 
sal pi cos de san gue vivo nos ca mi nhos que tri lha mos.
Há mu i to suor de tra ba lho in jus ti ça do. Há mu i to pran -
to, der ra ma do em vão. 

São, an tes de mais nada, as ví ti mas da es pi ral
de vi o lên cia que se ins ta lou em nos so País. A pró pria
Opo si ção fez, na Le gis la tu ra que fun dou, vá ri as de-
nún ci as e in qui ri ções so bre pes so as pre sas ir re gu lar-
men te, tor tu ra das, mor tas ou de sa pa re ci das, numa
qua se luta fra tri ci da que é pre ci so aca bar. Por isso,
con ti nu a re mos a co brar do Go ver no os es cla re ci men-
tos e a res pon sa bi li za ção dos que, no exer cí cio de
fun ções de re pres são, se te nham ex ce di do ou abu sa-
do do po der que de ti nham.

...são, igual men te, as lá gri mas de es po sas, fi-
lhos, pais, ir mãos, no i vas, pa ren tes ou tros e ami gos
vá ri os dos que têm sido ar bi tra ri a men te pu ni dos, sem 
lhes da rem, se quer, o di re i to de de fe sa. Ou da que les
que es tão nos cár ce res pri va dos, pri va dos da li ber da-
de, hu mi lha dos e ofen di dos, dias ou me ses a fio,
aguar dan do a sen ten ça que, mu i tas ve zes, os ab sol-
ve rão de im pu ta ções des ca bi das, não raro di da tas
pelo sec ta ris mo po lí ti co dos nos sos dias. Eles es tão a 
co brar de nós, re pre sen tan tes do povo, a de fe sa dos
sa gra dos di re i tos do ci da dão.”

Che ga mos a 1979, ano da anis tia. Pas so a pa la-
vra, ago ra, a ou tro dos gran des vul tos da nos sa his tó-
ria re cen te, o meu ami go e ir mão Te o tô nio Vi le la – tive 
a hon ra de tê-lo mo ran do co mi go, du ran te dois anos,
nas ho ras fi na is de sua vida –, o Me nes trel das Ala go-
as, a gran de fi gu ra cí vi ca que dis pen sa elo gi os. No
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dia 19 de abril de 1979, ele veio a esta tri bu na e, com
sua cla ri vi dên cia de sem pre, dis se:

Não po de mos, as sim, de i xar de con de nar a fal -
sa de mo cra cia em que se pre ten deu en vol ver a Na -
ção, com os Se na do res biô ni cos e os Go ver na do res
in di re tos, a Lei Fal cão e os Pre fe i tos no me a dos, as
sal va guar das e os atos de ex ce ção. Tudo isso não
pas sa de ten ta ti va inú til de con ter o cur so da His tó ria.

A pos se do Ge ne ral João Bap tis ta Fi gue i re do
abre nova eta pa da ex pe riên cia au to ri tá ria sob a qual
a Na ção vive há 15 anos. É hora de um ba lan ço, ain da
que su má rio, das re a li za ções do re gi me.

Co me ce mos pelo mo de lo eco nô mi co. Fru to da
de ci são de uns pou cos, mos trou-se in ca paz de pro -
mo ver a in te gra ção na ci o nal: ne gli gen cia o povo e
não con tem pla a Na ção. O re gi me ge rou um gru po de
mi no ri as pri vi le gi a das que do mi nam os di fe ren tes de -
gra us da pi râ mi de so ci al. É ine gá vel que a es tru tu ra
bu ro crá ti ca mi li tar não con se guiu des co brir, nem cri ar
os me i os para su pe rar os pro ble mas crô ni cos de nos -
so sub de sen vol vi men to. Nada de sig ni fi ca ti vo foi fe i to
para me lho rar a sor te das de ze nas de mi lhões de bra -
si le i ros que, no cam po e na ci da de, so bre vi vem em
es ta do de mi sé ria. A ques tão so ci al não se in clu iu en -
tre as pri o ri da des do re gi me au to ri tá rio.

Nin guém nega que o País te nha cres ci do. Mas
cres ceu de for ma de se qui li bra da e in jus ta.

No co me ço dos anos 80, mor ria um gran de Se -
na dor bra si le i ro, Pe trô nio Por tel la. Pre si den te des ta
Casa, ha via sido um dos ar ti cu la do res, se não o prin -
ci pal, do pro ces so de dis ten são que pro cu ra va re con-
ci li ar o País nas asas da anis tia. Para tra çar-lhe um
per fil, veio a esta tri bu na um gran de Se na dor pa ra en-
se, Jar bas Pas sa ri nho, que dis se:

“Tem pe ra men to po lê mi co, era, en tre tan to, um
ho mem vol ta do para a con ci li a ção. Rá pi do no ra ci o cí-
nio, duro na res pos ta, ora irô ni co, ora sar cás ti co, ver -
gas ta va e era ver gas ta do, mas a voz não si len ci a va, a
voz que eu me per gun ta va por que mis té rio, com a tin -
tu ra de uma cul tu ra uni ver sal, per ma ne cia pro vin ci a-
na? Por que os ver bos da se gun da con ju ga ção nun ca
ti nham fi nal.

Cres cia na ar gu men ta ção que fa zia, de vol via o
ata que pron ta men te, não era dos que ama du re ci am o 
pen sa men to para res pon der de po is.“

Por essa épo ca, foi nos so con tem po râ neo um
dos ma i o res ora do res des ta Casa, o ga ú cho Pa u lo
Bros sard de Sou za Pin to. Qu an do ocu pa va a tri bu na,
Câ ma ra e Se na do pa ra vam para ou vir seu pro nun ci a-
men to. Foi a sua voz, se re na, mas se gu ra, que se le -
van tou con tra a tor tu ra. Cal ca do na sua imen sa sa be-

do ria ju rí di ca, fez um pro nun ci a men to ir res pon dí vel,
tão bem es tru tu ra do, que nem se fa lou em re ta li a ção
do Go ver no, numa épo ca em que as crí ti cas ao po der
eram co i bi das com a cas sa ção dos man da tos. No dia
17 de mar ço de 1981, Bros sard veio a esta tri bu na,
para fa lar da des co ber ta de uma casa em Pe tró po lis,
ci da de ser ra na do Rio de Ja ne i ro, em que se pra ti ca-
va tor tu ra. Dis se Bros sard:

“Que re la ção pode exis tir en tre uma casa de tor-
tu ra e a ins ti tu i ção mi li tar, que se ria a in ten ção de de -
ne grir, se gun do ver são mi nis te ri al?

Ne nhu ma re la ção tem, ne nhu ma re la ção pode
ter. Bas ta ler os es ta tu tos que dis ci pli nam a ins ti tu i-
ção. E, quan do al gu ma re la ção de fato pu des se ter
exis ti do, te ria sido ile gí ti ma, por que le gal men te in-
com pa tí vel com a na tu re za, os de ve res, as atri bu i-
ções, a fi na li da de da ins ti tu i ção, que, por isso mes mo,
não po de ria aco ber tá-la, sem as so ci ar-se a ela.

Se ma ze las exis ti ram, eu fe mis ti ca men te de no-
mi na das ”ex ces sos“, o re mé dio não está em ocul-
tá-las, por que ocul tá-las se ria pro te gê-las e pro te-
gê-las se ria man tê-las, con ser van do-as em con di-
ções de, qui çá, vi rem um dia a res sur gir e a pro li fe rar.
O re mé dio es ta ria em ex tir pá-las de modo a no or ga-
nis mo não fi car fi bra con ta mi na da que se re pro du za
ama nhã.

Des gra ça do o país que te nha medo de li vrar-se
dos pró pri os er ros, por que para li ber tar-se de les te-
nha de exi bi-los. Mil ve zes exi bi-los, e, ex pon do-os,
ins pi rar hor ror, para que nun ca mais vol tem a re pe-
tir-se, do que, en ver go nha da men te, ocul tá-los e, ocul -
tan do-os, pro te gê-los, com ris co de vol ta rem ama-
nhã, con fi a dos na com pla cên cia que en se ja, se não
es ti mu la os abu sos.”

Em 14 de mar ço de 1983, des pe dia-se des ta
Casa o Se na dor mi ne i ro Tan cre do Ne ves, que se li -
cen ci a va para con cor rer ao Go ver no do seu Esta do.
Se ria ele i to Go ver na dor na que le mes mo ano e, no se -
guin te, ven ce ria a ele i ção in di re ta para a Pre si dên cia
da Re pú bli ca, em bo ra não che gas se a as su mir o pos -
to em fun ção da que la tra gé dia que aba lou o povo bra -
si le i ro. Esco lhi o tre cho em que Tan cre do Ne ves fala
do ma i or Pre si den te bra si le i ro de to dos os tem pos:

“Des pe ço-me, hoje, do Se na do da Re pú bli ca.
Con fran ge-me o co ra ção, ao cons ta tar que não

ape nas me des pe ço do Se na do, mas tam bém que,
nes te mo men to e nes ta hora, en cer ro para sem pre as 
mi nhas ati vi da des par la men ta res.

A dé ca da de 50 se ini cia, e com ela sou al ça do,
com o voto ge ne ro so do povo mi ne i ro, à Câ ma ra dos
De pu ta dos. Cum pria meu pri me i ro man da to, quan do
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o Pre si den te Ge tú lio Var gas me con vo ca para ocu par,
no seu Go ver no, a pas ta da Jus ti ça. Foi esse, sem dú -
vi da, o ins tan te mais alto de mi nha mo des ta vida pú -
bli ca. Con vi vi, de per to, com o gran de es ta dis ta nos
úl ti mos anos de sua no bre exis tên cia. Pude co nhe-
cê-lo na in te gri da de do seu ca rá ter, no seu pa tri o tis-
mo inex pug ná vel, no seu zelo in dor mi do pela sor te do 
nos so povo, na sua in te gral iden ti fi ca ção com o Bra sil.

A tra gé dia que o vi ti mou foi a mais bela, he rói ca
e dig na das li ções que nos le gou. Sa cri fi cou-se, para
que o san gue bra si le i ro não fos se por ele der ra ma do
e se imo lou para de i xar aos por vin dou ros o en si na-
men to in de lé vel de que no ser vi ço da Pá tria a vida é o
que me nos vale.”

Se nho ras e se nho res, para en cer rar este dis cur-
so, que já vai lon go – sou eu e vá ri os Se na do res que
vi e ram do além-tú mu lo para se apre sen ta rem aqui –,
es co lhi tre cho de um dis cur so de ou tro des ta ca do Se -
na dor e ju ris ta, Afon so Ari nos de Mel lo Fran co.

Em 4 de agos to de 1987, Afon so Ari nos fez a de -
fe sa do re gi me par la men ta ris ta, que que ria ver ado ta-
do na Assem bléia Cons ti tu in te. É pro nun ci a men to
que mu i to me im pres si o nou, por que me ali nho en tre
aque les que, em to das as opor tu ni da des, de fen de-
ram e de fen dem o par la men ta ris mo. Afon so Ari nos
fez um re su mo exa to das ma ze las do pre si den ci a lis-
mo. Dis se ele:

“Sus ten to, Sr. Pre si den te, que o re gi me pre si-
den ci al nun ca foi apli ca do no Bra sil...

Aliás, o re gi me pre si den ci al nun ca foi apli ca do
con ve ni en te men te fora dos Esta dos Uni dos. Não
exis te exem plo, em ne nhum país, em ne nhum con ti-
nen te, da re pro du ção des se sis te ma de go ver no, que
obe de ce a con di ções es pe cí fi cas da for ma ção so ci o-
ló gi ca, cul tu ral e his tó ri ca da que la Na ção, na épo ca
em que ele sur giu no cam po das ins ti tu i ções po lí ti cas
mo der nas.

O po si ti vis mo fun da men tou no Bra sil a idéia da
di ta du ra, e o mi li ta ris mo fun da men tou ao Bra sil a
idéia da di ta du ra mi li tar.

Então, a psi co lo gia, a fi lo so fia po lí ti ca era di ta to-
ri al – o po si ti vis mo; e a prá ti ca mi li tar era di ta to ri al. A
di ta du ra mi li tar se im plan tou no Bra sil des de o iní cio
da era re pu bli ca na, des de o iní cio da fun da men ta ção
do sis te ma pre si den ci al.

Ela co me çou com De o do ro. Do Go ver no De o do-
ro ao fim do Go ver no Flo ri a no, atra ves sa mos seis
anos de luta e de di ta du ra san gren ta, de vi o lên cia de
toda a par te.

Então, com essa idéia da fi lo so fia po lí ti ca di ta to-
ri al, é as si mi la da, é acres ci da, é au men ta da a ten dên-

cia mi li ta ris ta da Amé ri ca La ti na. Por isso, na Amé ri-
ca La ti na o pre si den ci a lis mo nor te-ame ri ca no se
des vir tu ou com ple ta men te. Em to dos os pa í ses da
Amé ri ca La ti na as sis ti mos  mais de um sé cu lo às di -
ta du ras mi li ta res.

Fi nal men te, a par tir de 1964, 20 anos de au to ri-
ta ris mo mi li tar. Cem anos de Re pú bli ca, 54 anos de
vi o lên cia sem lei, de go ver nos opres si vos, de de gra-
da ção do ca rá ter, às ve zes de ver go nha na ci o nal.
Cin qüen ta e qua tro anos de go ver no ab so lu ta men te
an ti de mo crá ti co, ab so lu ta men te ir re co nhe cí vel, ab-
so lu ta men te re pug nan te a qual quer mo de lo de go-
ver no res pe i ta dor da lei e da li ber da de. Eis a face ve -
la da, mas ines que cí vel do pre si den ci a lis mo re pu bli-
ca no no Bra sil.”

Encer ro, Sr. Pre si den te, lem bran do que, tal vez,
mais do que tudo o que eu dis se, o mo men to mais im -
por tan te nes te ple ná rio e nes ta Casa te nha sido um
dos enu me ra dos no fil me a que as sis ti mos: o im pe-
ach ment, oca sião em o Bra sil deu exem plo para o
mun do ao afas tar, de mo crá ti ca e pa ci fi ca men te, um
Pre si den te que não vi nha cum prin do seus com pro-
mis sos para com a Na ção. Na que le mo men to, o Con -
gres so bra si le i ro – de modo es pe ci al, o Se na do Fe de-
ral –deu uma de mons tra ção do que pode e do que
deve fa zer.

Te mos cum pri do fi el men te nos sas mis sões,
ape sar de es tar mos lon ge de fa zer o que de ve mos,
mas cada um pro cu ra fa zer o que pode. Te nho vis to,
nes ta tri bu na do Se na do da Re pú bli ca, a pas sa gem
de ho mens que, nos mo men tos mais dra má ti cos, de -
ram-nos uma pa la vra de ori en ta ção e de con fi an ça.
Po de mos até di ver gir des ses ho mens – eu pró prio di -
vir jo, e mu i to –, mas te mos que res pe i tá-los por seu
ca rá ter e sua dig ni da de.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te, Se na dor Pe dro Si mon?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como o
Se na dor Edu ar do Su plicy não está ins cri to para fa lar,
vou per mi tir que S. Exª faça o apar te. No en tan to, lem -
bro a to dos que es ta mos em ses são so le ne, e, de
acor do com o Re gi men to Inter no, nes sas oca siões,
não são per mi ti dos apar tes. Peço que o Se na dor Edu -
ar do Su plicy seja bre ve e que ou tros se abs te nham de 
fa zer apar tes.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria que as bri lhan tes pa la vras do
Se na dor Pe dro Si mon em ho me na gem aos 111 anos
do Se na do Fe de ral fos sem ti das tam bém como pa la-
vras da Li de ran ça do Blo co de Opo si ção e do Par ti do
dos Tra ba lha do res. Ape nas gos ta ria de res sal tar que,
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en tre as gran des fi gu ras do Se na do Fe de ral, nes ses
111 anos de his tó ria, está, cer ta men te, a do Se na dor
Pe dro Si mon, que mu i tas ve zes nos tem abri lhan ta do
com os seus mais ve e men tes dis cur sos em de fe sa da 
pá tria, da ci da da nia e da jus ti ça. Meus cum pri men tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Que fi -
que re gis tra do nos Ana is da Casa o apar te do Se na-
dor Edu ar do Su plicy.

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

a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
Lem bro, mais uma vez, que os apar tes não são

per mi ti dos em ses são so le ne.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te; Srªs e Srs. Se na do res; Mi nis tro
Edson Vi di gal, do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça; se nho-
res con vi da dos; se nho ras e se nho res, ”O Se na do tem 
sido ao lon go de nos sa His tó ria o pal co de to das as lu -
tas pela li ber da de de nos so povo. A sua glo ri o sa mis -
são em sua exis tên cia ses qui cen te ná ria tem sido a
re sis tên cia à opres são e a cons tan te por fia pelo for ta-
le ci men to de nos sas ins ti tu i ções de mo crá ti cas“ – as -
sim se pro nun ci ou o sa u do so Pre si den te Tan cre do
Ne ves, em 14 de mar ço de 1983, quan do, em me mo-
rá vel dis cur so, des pe dia-se do Se na do para as su mir
o Go ver no do Esta do de Mi nas Ge ra is.

De fato, Sr. Pre si den te, o sim ples fato de exis tir e 
exer cer suas com pe tên ci as em ple ni tu de é mo ti vo
mais do que su fi ci en te para que o Se na do Fe de ral da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil co me mo re di a ri a men-
te sua pró pria exis tên cia, uma exis tên cia ple na de sig -
ni fi ca dos, na me di da em que vi ve mos, pra ti ca mos e
bus ca mos aper fe i ço ar a de mo cra cia que es co lhe mos
como fun da men to de or ga ni za ção para nos sa Na ção.

Nes te ano, to da via, de ci diu a Mesa Di re to ra re a-
li zar esta ce ri mô nia co me mo ra ti va es pe ci al pela pas -
sa gem dos 111 anos do Se na do re pu bli ca no, sem
que, de modo al gum, ol vi de mos o Se na do do Impé rio.
Esta é uma das ins ti tu i ções mais an ti gas e per ma nen-
tes que o Bra sil tem, e dela este País deve se or gu lhar
por ser um sus ten tá cu lo da de mo cra cia e do pro ces so
po lí ti co bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, mais do que oca sião para fes te-
jos, vejo, nes ta ce ri mô nia, uma opor tu ni da de ím par
para que re fli ta mos so bre o pa pel que o Se na do de -
sem pe nha na vida na ci o nal e se ele está con for me
àque le que a Na ção es pe ra des ta Casa. E mais, Srªs
e Srs. Se na do res: é hora de bus car mos ava li ar, com
isen ção, que ima gem dele faz o povo bra si le i ro, so-
bre tu do nes tes tem pos de me di a ti za ção de toda ati vi-

da de po lí ti ca, quan do a pró pria TV Se na do nos ex -
põe di a ri a men te di an te do povo.

De fato, im por ta, ver da de i ra men te, que não es -
que ça mos, em mo men to al gum, o que seja, em sua
es sên cia mais pro fun da, uma Casa Le gis la ti va como
esta. O epí te to ”Se na do“ tem sua eti mo lo gia li ga da ao 
vo cá bu lo ”sê ni or“, sem pre as so ci a do aos con ce i tos
de ma tu ri da de, sa be do ria, des cor ti no. Des de tem pos
ime mo ri a is, exis tem os con se lhos de sá bi os ou an-
ciãos, cuja prin ci pal fun ção foi a de ser vir como po der
mo de ra dor de con fli tos, agir como ma gis tra tu ra e or -
de nar o di re i to con su e tu di ná rio dos po vos. Assim se
cons tru iu, ao lon go dos sé cu los, o con ce i to e o fun da-
men to do Se na do.

Na ver da de, his to ri ca men te, os Con se lhos de
Anciãos, pre sen tes na Anti güi da de ori en tal (após o
ano 4000 a.C.), cor res pon dem à se men te do que,
mais tar de, tor nar-se-ia Se na tus – a mais re mo ta as -
sem bléia po lí ti ca da Roma an ti ga.

Foi em Roma que o Se na do se cons ti tu iu as -
sem bléia per ma nen te, vin do a se tor nar, es pe ci al-
men te na fase re pu bli ca na (após 510 a.C.), a mais
alta au to ri da de do Esta do. Nes se pe río do, o Se na do
ro ma no as ses so ra va e fis ca li za va os côn su les – au to-
ri da des exe cu ti vas má xi mas –, con tro la va o Ju di ciá-
rio, as fi nan ças pú bli cas, as ques tões re li gi o sas, e,
so bre tu do, di ri gia a po lí ti ca ex ter na, in clu si ve em seu
com po nen te mi li tar – vi tal na que les ins tan tes de con -
quis tas ex pan si o nis tas.

Se fi zer mos um pa ra le lo com o Se na do bra si le i-
ro mo der no, ve re mos que mu i tas des sas atri bu i ções
per ma ne cem co nos co, mes mo pas sa dos tan tos sé-
cu los após a que da do Impé rio Ro ma no. E ou tras tan -
tas, da mais alta res pon sa bi li da de, vi e ram jun tar-se a
elas à me di da que se mo der ni zou a or ga ni za ção das
so ci e da des.

A ver da de é que o Se na do sem pre ser viu como
ele men to de con tro le do Po der Exe cu ti vo, mes mo nas 
mo nar qui as. Por isso, o in cô mo do que fre qüen te men-
te ca u sou e ca u sa. Em con se qüên cia, e sem pre que a 
oca sião se lhes apre sen tou, os go ver nan tes bus ca-
ram dele se de sem ba ra çar. E com o nos so Se na do
não foi di fe ren te. Fe cha do na Pro cla ma ção da Re pú-
bli ca, se ria ne ces sá rio es pe rar dois anos para que o
Se na do pu des se re cu pe rar sua fun ção. E, em di ver-
sos ou tros mo men tos des tes 111 anos – aqui mu i to
bem re ca pi tu la dos no me mo rá vel dis cur so do Se na-
dor Pe dro Si mon –, ve ría mos se rem fe cha das as por -
tas e ca la das as vo zes do Par la men to bra si le i ro pelo
ar bí trio dos que te mem a de mo cra cia.
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Se, por ve zes, este Se na do ser viu de re du to do
con ser va do ris mo, da oli gar quia do mi nan te, isto não é
apa ná gio do Bra sil, mas fato his tó ri co que se cons ta ta
em pra ti ca men te to das as ci vi li za ções hoje ti das
como de mo crá ti cas, des de a Anti güi da de até nos sos
mais re cen tes dias. De fato, a de mo cra ti za ção da re -
pre sen ta ção par la men tar se na to ri al é algo re cen te na 
his tó ria dos po vos. Du ran te mu i tos sé cu los, as so ci-
ou-se sa be do ria e se nes cên cia à ri que za e ao po der
so ci o e co nô mi co e não à re pre sen ta ti vi da de po pu lar.
Tan to isso é ver da de, que o Se na do Impe ri al bra si le i-
ro exi gia de seus mem bros uma ren da mí ni ma pes so-
al de 800 mil réis, o que cor res pon de ria, hoje, a uma
ren da men sal de algo em tor no de R$50 mil a R$60
mil. Vis to hoje, tal pre ce i to se ria mo ti vo de es cân da lo,
mes mo no Bra sil, e da ria en se jo a acu sa ções de dis -
cri mi na ção e abu so de po der eco nô mi co.

Sr. Pre si den te, o Se na do, em nos sa tra di ção re -
pu bli ca na, cons ti tui-se na Casa de re pre sen ta ção da
Fe de ra ção. Lem bre mo-nos de que o Esta do bra si le i-
ro, ao tem po do Impé rio, não era fe de ra do, mas, sim,
uni tá rio, den tro da con cep ção das mo nar qui as eu ro-
péi as. Aliás, mo nar quia e fe de ra ção são di fi cil men te
com bi ná ve is de for ma har mô ni ca. Ao ser pro cla ma da
a re pú bli ca no Bra sil, o mo de lo em que se es pe lha-
ram os or ga ni za do res da nova or dem foi o es ta du ni-
den se, o que im pli cou a ado ção da fór mu la fe de ra ti-
va. O in te res san te é a dis tân cia en tre a his tó ria nor -
te-ame ri ca na e a bra si le i ra. Lá, de fato, a for ma ção
da na ção se fez a par tir de uma mon ta gem fe de ra da,
en quan to que aqui te mos nos sas ori gens no uni ta ris-
mo luso. Tal vez por isso, até hoje, a es tru tu ra fe de ra-
ti va bra si le i ra so fra tan tas dis tor ções, mu i tas ve zes
aqui de nun ci a das, de se qui lí bri os e di fi cul da des para
se con cre ti zar.

Por mais con tra di tó rio que pos sa pa re cer, o Se -
na do bra si le i ro en con tra nes se con fli to en tre de ci são
de or de na men to fe de ra ti vo e re ni ten te prá ti ca de ten -
dên cia uni tá ria sua ra zão mais pro fun da de exis tên cia
como po der re pre sen ta ti vo da or ga ni za ção do Esta do
bra si le i ro. No prin cí pio da re pre sen ta ção pa ri tá ria en -
tre to dos os en tes da Fe de ra ção, re si de o si nal da
bus ca do equi lí brio en tre os di fe ren tes com po nen tes
da Na ção bra si le i ra. Por isso, não há, no Se na do, pe -
que nos ou gran des Esta dos, atra sa dos ou de sen vol-
vi dos, ri cos ou po bres, po pu lo sos ou ina bi ta dos. Há
ape nas Esta dos!

Assim, Sr. Pre si den te, ti ve mos, na Re pú bli ca
Ve lha, tam bém lem bra da aqui pelo Se na dor Pe dro Si -
mon, me mo rá ve is em ba tes en tre o ba i a no Rui Bar bo-
sa e o ga ú cho Pi nhe i ro Ma cha do. Se na do res que fa zi-
am do Se na do pal co cen tral das gran des ques tões

na ci o na is, ape sar de o Pre si den te da Re pú bli ca ser
mi ne i ro ou pa u lis ta na fa mo sa po lí ti ca ”café-com-le i-
te“. Rui Bar bo sa, re pu bli ca no con vic to, de fen dia com
ora tó ria bri lhan te suas con vic ções, com ba ten do sem -
pre um Pi nhe i ro Ma cha do, que, sem o mes mo bri-
lhan tis mo de tri bu na de seu opo nen te, não lhe fi ca va
atrás na sa ga ci da de e, mais que tudo, sa bia, como
nin guém de seu tem po, ma no brar os cor déis do po-
der, exer cen do as cen dên cia in con tras tá vel en tre seus 
pa res e mes mo so bre os Pre si den tes da Re pú bli ca.

Des se modo, Sr. Pre si den te, mes mo nas dé ca-
das de tur bu lên cia po lí ti ca re pu bli ca na, o Se na do
nun ca in ter rom peu sua tra di ção de cen tro de gran des
de ba tes e de en ca mi nha men to das ques tões na ci o-
na is. Nem as di ver sas ve zes em que foi fe cha do por
de ci sões do ar bí trio fo ram su fi ci en tes para re ti rar-lhe
a cha ma da dis cus são da na ci o na li da de.

Mes mo no pe río do do re gi me mi li tar, tal tra di ção
se man te ve. Pro va dis so, Srªs e Srs. Se na do res, é que 
o Se na dor Jar bas Pas sa ri nho, con vic to de fen sor da
or dem que se es ta be le ceu em 1964, pode ter çar lan -
ças com ilus trís si mos ora do res da Opo si ção par la-
men tar. Assim, de ba teu com o emi nen te Se na dor Pa -
u lo Bros sard, her de i ro da no bi lís si ma li nha gem de po -
le mis tas ga ú chos. Com os Se na do res Fran co Mon to-
ro, Mar cos Fre i re e tan tos ou tros. De fato, este ple ná-
rio as sis tiu a inol vi dá ve is du e los en tre bri lhan tes ora -
do res – como Pe trô nio Por tel la – que fo ram, so bre tu-
do, par la men ta res de con vic ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo fa -
zer um pe que no pa rên te se no dis cur so que tra go es -
cri to, para me re fe rir ao dis cur so do Se na dor Pe dro
Si mon, que fez um le van ta men to mi nu ci o so dos Se -
na do res ilus tres que ti ve ram a opor tu ni da de de in ter-
vir, com suas pa la vras e idéi as, nos de ba tes tra va dos
ao lon go dos anos nes te ple ná rio. E para fa zer não di -
ria um re pa ro, tal vez um com ple men to his tó ri co que
aju da ria a co lo car no de vi do lu gar uma fi gu ra já men -
ci o na da pelo Se na dor Pe dro Si mon e que ocu pou,
Se na dor Ra mez Te bet, a ca de i ra que V. Exª ocu pa
hoje: o Se na dor Auro de Mou ra Andra de.

Não tive a opor tu ni da de de co nhe cê-lo, nun ca o
cum pri men tei. Mas pen so que S. Exª não deve ser
lem bra do ape nas por aque la pas sa gem in fe liz, ci ta da
pelo Se na dor Pe dro Si mon em seu pro nun ci a men to,
mas tam bém pelo com por ta men to que teve em ou-
tras cir cuns tân ci as. S. Exª foi um dos que se in sur gi-
ram, ao lado de tan tos ou tros, con tra os ex ces sos,
con tra a ati tu de au to ri tá ria que o go ver no mi li tar veio
a to mar ao lon go dos anos, após a sua im plan ta ção.

Uma tra je tó ria po lí ti ca lon ga, na ma i o ria das ve -
zes, não se faz ape nas de ações e pa la vras lu mi no-
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sas; há mo men tos de luz e som bra. E a jus ti ça da His -
tó ria é aque la que re lem bra to dos es ses pas sos.

O Se na dor Auro de Mou ra Andra de, no seu
com por ta men to po lí ti co, na sua atu a ção po lí ti ca, in-
sur giu-se, como dis se, con tra os ex ces sos, con tra os
des vi os dos go ver nos mi li ta res. E na sua re a ção cu -
nhou uma fra se que fi cou para a his tó ria: ”Ja po na não
é toga“.

Por isso mes mo caiu em des gra ça e teve a sua
vida po lí ti ca im pe di da, e obs ta cu li za da, sa in do da po -
lí ti ca sem mais po der exer cê-la. Faço ape nas este re -
gis tro para que não fi que ano ta do, na His tó ria e nos
Ana is do Se na dos, ape nas aque la pas sa gem em que
de cla ra va a va cân cia da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
quan do o Pre si den te João Gou lart, ele i to e cons ti tu ci-
o nal men te Pre si den te do País, ain da se en con tra va
no ter ri tó rio bra si le i ro, no Esta do do Rio Gran de do
Sul;ou quan do ele exor ta va a par ti ci pa ção dos mi li ta-
res ou a sua in ter ven ção para cor ri gir os ru mos que
jul ga va se rem ina de qua dos para o Bra sil.

Era este o re gis tro, Se na dor Pe dro Si mon, que
gos ta ria de fa zer para que tam bém fi que re gis tra da
essa fase da vida po lí ti ca do Se na dor Auro de Mou ra
Andra de.

Na ver da de, no bres Se na do ras e Se na do res,
tam bém no Se na do de hoje, te mos o pri vi lé gio de as -
sis tir a gran des ora do res. Um de les, com toda jus ti ça,
foi o que me an te ce deu, um dos no mes ilus tres des te
Se na do e um gran de ora dor, sem pre ou vi do com mu i-
ta aten ção por to dos nós, Se na dor Pe dro Si mon.

De ba ter, de for ma dura e fir me, mas no bre e dig -
na. Esse é o pa ra dig ma da ação par la men tar na tri bu-
na se na to ri al. O uso da ora tó ria é uma das mais no bre
prer ro ga ti vas dos Se na do res. E o Se na dor Pe dro Si -
mon dis se com mu i ta pro pri e da de: a tri bu na é a alma
do Se na do.

Em po lí ti ca, é im por tan te ter prin cí pi os, mas
tam bém sa ber com pre en der que nem to dos pen sam
do mes mo modo que nós na so ci e da de em que vi e-
mos. Ca mi nhos há e são vá ri os. Pre ci sa mos sa ber
con ven cer as pes so as a es co lhe rem o que lhes seja
me lhor em uma de ter mi na da épo ca his tó ri ca. Com
con vic ção, mas com von ta de de di a lo gar. Po si ções fir -
mes, mas ca pa ci da de de con ci li a ção em tor no do que 
é me lhor para o País. Ver gar para não que brar. De fen-
der, mas tran si gir, mes mo em mo men tos di fí ce is.

Srªs e Srs. Se na do res, de po is de dé ca das de
ins ta bi li da de po lí ti ca, nas qua is o Par la men to bra si le i-
ro se viu, mu i tas ve zes, cer ce a do pelo Exe cu ti vo, vi -
ve mos hoje um mo men to de rara afir ma ção do Le gis-
la ti vo. De fato, den tro do pe río do re pu bli ca no, este é o

pri me i ro em que a or dem de mo crá ti ca não so fre con -
tes ta ções, nem se vêem gru pos ou seg men tos da so -
ci e da de re i vin di can do a sub ver são das nos sas ins ti-
tu i ções. Ao con trá rio, o que te mos vis to to dos os dias
é o en fren ta men to de nos sas gra ves ques tões de de -
sen vol vi men to so ci al atra vés do de ba te e da es co lha
de mo crá ti ca das so lu ções a pôr em prá ti ca.

Nes tes mais re cen tes anos, mu i to es pe ci al-
men te, o Se na do tem mos tra do que não é um clu be,
cu jos as so ci a dos se re ú nem para to mar chá e dis cu-
tir ba na li da des. Te mos en fren ta do com des te mor
pro ble mas di fí ce is de se rem re sol vi dos, mes mo
quan do o es pí ri to de cor po ra ção pos sa es tar en vol-
vi do. E há epi só di os re cen tes que con fir mam o que
es tou di zen do.

Nes te ple ná rio se dis cu tem as ques tões subs -
tan ti vas da na ci o na li da de e de or ga ni za ção da Fe de-
ra ção. Po rém, mais do que no ple ná rio, lu gar por ex -
ce lên cia des sa dis cus são, é nas co mis sões te má ti cas
per ma nen tes que se ope ra o tra ba lho di u tur no de
aná li se e de fi ni ção do ar ca bou ço le gal que re gu la as
re la ções en tre os mem bros da so ci e da de bra si le i ra.

De fato, o Se na do mo der no ex tra va sa de mu i to
este no bre re cin to. Suas di ver sas co mis sões téc ni-
cas per ma nen tes atu am como câ ma ras de res so-
nân cia da so ci e da de e de las ex tra em a se i va que ali -
men ta suas de ci sões. Um ver da de i ro exér ci to de de -
di ca dos e com pe ten tes fun ci o ná ri os e uma in fra-es-
tru tu ra de ser vi ços em con ti nu a do pro ces so de mo -
der ni za ção e atu a li za ção nos fa ci li tam o aces so à in -
for ma ção in dis pen sá vel ao tra ba lho le gis la ti vo e nos
per mi te exer cer o man da to com a tran qüi li da de e se -
re ni da de ne ces sá ri as.

Não faz mu i tos dias, o Pre si den te Ra mez Te bet
ins ta lou a Uni ver si da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro, a
Uni le gis, em mais uma ini ci a ti va do Se na do da Re pú-
bli ca na di re ção da cons tru ção da ci da da nia e da Na -
ção bra si le i ra. É o Se na do aten to às ne ces si da des de
mo der ni za ção do Esta do e de aten di men to aos an se i-
os da so ci e da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com in -
dis far ça do or gu lho e emo ção que faço par te des ta
Casa, como Se na dor pelo Ce a rá, nes tes tem pos de
ama du re ci men to de mo crá ti co e em que com ple ta-
mos 111 anos de his tó ria se na to ri al re pu bli ca na.

Ao con clu ir, en fa ti zo com a con vic ção que sem -
pre me mo ti vou no exer cí cio do man da to par la men-
tar, que o im por tan te é que o Se na do da Re pú bli ca
per ma ne ça a Casa da Fe de ra ção, atu an te e vi gi lan te
na cons tru ção da Na ção bra si le i ra. Que a de mo cra-
cia bra si le i ra pos sa ser eri gi da com base em prin cí-
pi os de jus ti ça e eqüi da de e que des ta Casa sa i am
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as leis e o exem plo que fa ci li tem a con se cu ção des te
de si de ra to.

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

pa la vra o no bre Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 

se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sr. Mi nis tro
Edson Vi di gal, Srs. em ba i xa do res, Au to ri da des, Srªs
e Srs. Se na do res, a te le vi são do Se na do já nos brin -
dou com o re la to his tó ri co do que é e do que foi a ins ti-
tu i ção Se na do onde quer que exis ta ou te nha exis ti do.
To dos sa be mos que Roma, no fas tí gio de seu po der,
era di ri gi da por um im pe ra dor que a nada e a nin guém
se sub me tia, ex ce to ao Se na do.

O que co me mo ra mos hoje é um mo men to im -
por tan te na vida des ta ins ti tu i ção, a mais alta Casa le -
gis la ti va do Bra sil. Exa ta men te por isso é um mo men-
to que deve ser com par ti lha do e ce le bra do jun to com
toda a so ci e da de bra si le i ra.

O Se na do an te ce de em mais de meio sé cu lo a
in tro du ção, en tre nós, do re gi me re pu bli ca no. No en -
tan to, pro cla ma da a Re pú bli ca, em 1889, a Câ ma ra
Alta de nos so Par la men to foi ex tin ta, e so men te vol -
tou a exis tir no ano se guin te, quan do 63 Se na do res
in te gram a pri me i ra Assem bléia Cons ti tu in te re pu bli-
ca na. É ao ta len to de um dos mais res pe i ta dos Se na-
do res bra si le i ros de to dos os tem pos, Rui Bar bo sa,
que de ve mos a Car ta Cons ti tu ci o nal de 1891. Rui foi o
re la tor e, mais do que isso, o gran de ar te são des se
tex to fun da men tal para a jo vem re pú bli ca que se ins -
ta la va en tre nós.

A nova Car ta ado tou a clás si ca tri par ti ção dos
Po de res e, no que se re fe re ao Po der Le gis la ti vo, con -
sa grou o bi ca me ra lis mo, com a Câ ma ra dos De pu ta-
dos e o Se na do Fe de ral que, on tem como hoje, re u ni-
dos, con for mam o Con gres so Na ci o nal. Assim, den tro
de um novo re gi me e de uma tam bém nova sis te má ti-
ca cons ti tu ci o nal, o Se na do co me ça a cum prir a sua
mis são ins ti tu ci o nal pe ran te o Bra sil e os bra si le i ros.

O País in de pen den te, que su pe ra a sua pri me i ra
fase mo nár qui ca, vai en con trar no Se na do da Re pú-
bli ca a ex pe riên cia, a se re ni da de e a ma tu ri da de
ne ces sá ri as para a ade qua da pre pa ra ção e con so-
li da ção de sua vida ins ti tu ci o nal nos mol des do
novo re gi me. No âm bi to da Pri me i ra Re pú bli ca, que
se exa u re com a Re vo lu ção de 1930, quan do a nova
so ci e da de bra si le i ra se de ba te com as oli gar qui as,
e bus ca su pe rar, no novo sé cu lo, um sis te ma de po -
der que se es go ta, o Se na do Fe de ral exer ce um pa -
pel re fe ren ci al.

Pe dro Si mon lem brou aqui o emi nen te Se na dor
ma ra nhen se Go mes de Cas tro, e eu que ro re lem brar
um im por tan te pa pel exer ci do por um dos pri me i ros
pre si den tes des ta Casa, o Se na dor Pi nhe i ro Ma cha-
do, do Rio Gran de do Sul, um dos ho mens pú bli cos
mais atu an tes da Pri me i ra Re pú bli ca, que mo no po li-
za va o po der e ali men ta va os mais aca lo ra dos de ba-
tes po lí ti cos do pe río do. So bre aque la épo ca, na fa ce-
ta pro pri a men te le gis la ti va, não se pode de i xar de
men ci o nar uma das gran des con tri bu i ções do Se na-
do ao or de na men to ju rí di co pá trio e ao di re i to ci vil oci -
den tal: o pri me i ro Có di go Ci vil Bra si le i ro, em vi gor a
par tir de 1916, em tor no do qual se de sen ro la ram in -
ten sos de ba tes, ten do o País tes te mu nha do uma das
po lê mi cas mais cé le bres de sua his tó ria.

No pri me i ro pe río do Var gas, o Se na do Fe de ral
teve seus po de res re du zi dos, hi per tro fi an do-se as
atri bu i ções da Câ ma ra dos De pu ta dos. Ao Se na do
ca bia a fun ção, nos ter mos da Car ta de 1934, de “co -
la bo ra dor” da Câ ma ra. Con tu do, man te ve um pa pel
re le van te na ar ti cu la ção po lí ti ca, atu an do na sem pre
im por tan te co or de na ção en tre os po de res. Não se
pode ne gar, en tre tan to, que a era Var gas, que se es -
ten de de 1930 a 1945, foi ex tre ma men te ad ver sa para 
o Po der Le gis la ti vo. Inclu si ve o dis pos to na Cons ti tu i-
ção de 1937, a cha ma da po la ca, ba i xa da por de cre to,
trans for ma va o Se na do em Con se lho Fe de ral, sub-
ver ten do a tra di ção do pro ces so de mo crá ti co de sua
re pre sen ta ção e man ten do  re du zi da sua com pe tên-
cia. Me nos mal, como re la tam os his to ri a do res, que o
Par la men to ca ri ca to ten ta do por Var gas nun ca te nha
fun ci o na do, pois a Cons ti tu i ção ou tor ga da de ve ria ser 
sub me ti da a ple bis ci to, o que ja ma is ocor reu. E fi nal-
men te, a von ta de so be ra na do povo bra si le i ro, de ín -
do le es sen ci al men te de mo crá ti ca e res pe i to so de
suas ins ti tu i ções re pu bli ca nas, for çou a que da de Ge -
tú lio e per mi tiu, na se gun da me ta de dos anos 40, a
re de mo cra ti za ção do País, com a vol ta ao fun ci o na-
men to de nos sas duas ca sas le gis la ti vas fe de ra is.

A cha ma da Qu ar ta Re pú bli ca, que se ins ta u ra a
par tir da re cons ti tu ci o na li za ção de 1945/46, per mi te
ao País, sob o sig no re con quis ta do da li ber da de,
avan çar sig ni fi ca ti va men te nos cam pos so ci al, eco-
nô mi co e cul tu ral, e, cla ro, ins ti tu ci o nal.

As cri ses po lí ti cas ex pe ri men ta das pelo País no
iní cio dos anos 60, com a re nún cia de Jâ nio Qu a dros
e, logo de po is, com o im pas se na pos se de João Gou -
lart, en con tra ram no Se na do Fe de ral um ver da de i ro
es te io, com o em pe nho cí vi co e o de no do de seus in -
te gran tes, sem pre aten tos aos in te res ses mais al tos
da Na ção, a fim de as se gu rar a nor ma li da de po lí ti ca e 
ins ti tu ci o nal do País.
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O Se na dor Pe dro Si mon – e vol ta mos a S. Exª –
lem brou ain da há pou co o ges to de Auro de Mou ra
Andra de de cla ran do vaga a Pre si dên cia da Re pú bli-
ca. Essa é uma par te da his tó ria, ver da de i ra sem dú -
vi da, po rém in com ple ta. O Se na dor Lú cio Alcân ta ra
ten tou ir adi an te, fa zen do jus ti ça tam bém àque le
gran de ho mem pú bli co que, por cer ca de sete anos,
pre si diu o Se na do e o Con gres so Na ci o nal. Devo
lem brar que, an tes de de cla rar vaga a Pre si dên cia
da Re pú bli ca, Mou ra Andra de con tri bu í ra for te men-
te para a pos se do Vice-Pre si den te João Gou lart.
Di fi cil men te João Gou lart te ria as su mi do sem a
ação co ra jo sa de Mou ra Andra de.

Foi um in te gran te des ta Casa e seu Pre si den-
te, o Se na dor Pe trô nio Por te la, em sin to nia com o
Pre si den te Ernes to Ge i sel, quem deu iní cio ao en -
ten di men to com a Opo si ção e com seg men tos re-
pre sen ta ti vos da so ci e da de bra si le i ra, para pre pa-
rar as re for mas po lí ti cas que cul mi na ri am, em 1985,
com a con clu são do ci clo mi li tar e a pas sa gem do
po der aos ci vis.

Em sua in con fun dí vel tra je tó ria, o Se na do Fe -
de ral sem pre es te ve aten to às ne ces si da des e aos
re cla mos dos bra si le i ros, pro cu ran do apri mo rar a
sua ação le gis la ti va e ins ti tu ci o nal. Aqui, não ape-
nas apre sen ta mos pro po si ções le gis la ti vas e vo ta-
mos pro je tos. Aqui, dis cu ti mos o pas sa do e o pre -
sen te e pre pa ra mos o fu tu ro de nos so País. Nes ta
Casa, no ple ná rio e nas di ver sas co mis sões per ma-
nen tes e tem po rá ri as, es cu ta mos, for mu la mos e
de ba te mos, in dis tin ta men te, to dos aque les te mas
que in te res sam aos ci da dãos. E o fa ze mos sem pre -
con ce i tos, a par tir dos mais va ri a dos pon tos de vis -
ta, abrin do no vas pers pec ti vas de abor da gem, in-
tro du zin do ou tros en fo ques ca pa zes de per mi tir
uma me lhor com pre en são das re a li da des bra si le i-
ras. Bus ca mos, as sim, os me lho res ca mi nhos para
equa ci o nar os pro ble mas na ci o na is e fa zer o País
avan çar. Agin do as sim, ima gi na mos es tar ofe re cen-
do o me lhor le ga do para as fu tu ras ge ra ções.

Em sua obra His tó ria Insti tu ci o nal do Se na-
do do Bra sil, o pro fes sor Va mi reh Cha con afir ma
que a pre o cu pa ção ma i or des ta Casa, des de a sua
fun da ção, tem sido a con ti nu i da de ins ti tu ci o nal, a
es ta bi li da de. Está cor re to o dis tin gui do es tu di o so.
Essa é uma ca rac te rís ti ca que acom pa nha a nos sa
ins ti tu i ção des de sem pre. E a his tó ria do Se na do na 
Re pú bli ca é pro va de fi ni ti va, ine quí vo ca, de nos so
com pro mis so cen tral, per ma nen te, com a es ta bi li-
da de po lí ti ca. É a ação ins ti tu ci o nal di u tur na do Se -
na do Fe de ral que as se gu ra aos de ma is po de res do
Esta do, em es pe ci al ao Exe cu ti vo, os me i os le ga is e

a sus ten ta ção po lí ti ca in dis pen sá vel para a sua me -
lhor atu a ção e de sem pe nho em be ne fí cio de to dos
os bra si le i ros.

Qu an do to dos os ca mi nhos pa re cem in viá ve-
is, quan do to das as so lu ções téc ni cas e bu ro crá ti-
cas se es go tam, quan do se vis lum bram ape nas
obs tá cu los, res ta sem pre a ação po lí ti ca. Essa via,
cons tru í da na li ber da de, na plu ra li da de e no res pe i-
to ao ou tro, é o modo uni ver sal dos ho mens e das
mu lhe res, que atu am na cena pú bli ca, de re sol ver
con fli tos e re grar a vida so ci al.

Os dias de hoje en con tram um Se na do que se
mo der ni za, aten to às ra di ca is trans for ma ções, de
cu nho es tru tu ral, por que pas sam o Bra sil e o mun -
do. Um Se na do que se tor nou pa ra dig ma para ou -
tros Par la men tos e con ti nua bus can do, cada vez
mais, uma ma i or apro xi ma ção com a so ci e da de.
Por que aqui, na tam bém de no mi na da Casa da Fe -
de ra ção, to dos os Esta dos são igua is, equa li za dos
pela re pre sen ta ção si mé tri ca, equi li bra da, har mô-
ni ca dos Se na do res. Enfim, so mos os in tér pre tes e
os ope ra do res das mais le gí ti mas as pi ra ções do
con jun to dos bra si le i ros. Artí fi ces dos so nhos dos
mi lhões de ci da dãos que nos de le gam, pelo re no va-
do exer cí cio do voto, a sua re pre sen ta ção.

Rui Bar bo sa, que sim bo li ca men te nos acom -
pa nha nes te Ple ná rio, é sem dú vi da fon te de ins pi-
ra ção per ma nen te para to dos nós, seja pela sua
mo de lar atu a ção par la men tar, seja pe los seus atri -
bu tos in te lec tu a is e mo ra is. É sa u dan do a fi gu ra ím -
par des te gran de bra si le i ro, emi nen tís si mo Se na-
dor, pri me i ro en tre igua is, que en cer ro as mi nhas
ho me na gens ao 111º ani ver sá rio do Se na do na Re -
pú bli ca.

Mu i to obri ga do. (Pal mas!)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

úl ti mo ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra ao no bre
Se na dor Car los Wil son, 1º Se cre tá rio des ta Casa.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se na dor Ra mez
Te bet, meu caro ami go Mi nis tro Edson Vi di gal,
Vice-Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, re -
pre sen tan do aqui a pre si dên cia des se Tri bu nal,
Emba i xa do res, de ma is au to ri da des, mi nhas co le-
gas e meus co le gas Se na do res, fun ci o ná ri os da
Casa, no nome de três fun ci o ná ri os an ti gos sa ú do
to dos os fun ci o ná ri os do Se na do Fe de ral, a fun ci o-
ná ria exem plar, apo sen ta da, hoje no va men te pres -
tan do ser vi ço ao Se na do Fe de ral, a Drª Sa rah Abra -
hão; a Drª Lí gia Ca mar go; e o Sr. José Ari de Sou za,
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ana lis ta e se gu ran ça le gis la ti vo, mi nhas Se nho ras e
meus Se nho res, como 1º Se cre tá rio da Mesa Di re-
to ra do Se na do Fe de ral cum pre-me vir a esta tri bu-
na para ho me na ge ar os 111 anos do Se na do Re pu-
bli ca no, ins ta la do no dia 16 de ju nho de 1891, ain da
sob o im pac to da Pro cla ma ção da Re pú bli ca, mas
sob o man to li be ral de per so na li da des como Rui
Bar bo sa, Pru den te de Mo ra es, Qu in ti no Bo ca i ú va,
Ubal di no de Ama ral, en tre tan tos ou tros.

Nes se pe río do, esta Casa foi ha bi ta da por
ex-Mi nis tros, ex-Go ver na do res, ex-Pre si den tes da
Re pú bli ca, bra si le i ros no tá ve is pelo sa ber e pela re -
pre sen ta ti vi da de. Ao mes mo tem po, pas sa ram por
esta ban ca da, por esta tri bu na gen te co mum e hu -
mil de, que re ce beu a mis são de re pre sen tar o seu
Esta do na Câ ma ra Alta da Re pú bli ca e se com por-
tou com o mes mo equi lí brio e hon ra dez.

Nes ses 111 anos, esta Casa fun ci o nou como
ca i xa de res so nân cia dos des ti nos na ci o na is. Por
aqui pas sa ram as gran des de ci sões da Re pú bli ca,
des de a au to ri za ção para o li vre trân si to das mer ca-
do ri as da Bo lí via pela es tra da de fer ro que se cons -
tru iu nas mar gens dos rios Ma de i ra e Ma mo ré como 
for ma de com pen sa ção pela com pra do Ter ri tó rio
do Acre, hoje Esta do do Acre, ber ço de re pu bli ca-
nos e de her de i ros como o con ter râ neo do Se na dor
Pe dro Si mon, o ga ú cho Plá ci do de Cas tro, aqui hoje 
re pre sen ta dos bri lhan te men te pela Se na do ra Ma ri-
na da Sil va, pelo Se na dor Tião Vi a na e pelo Se na-
dor Na bor Jú ni or.

Os pri me i ros tem pos da Re pú bli ca fo ram mar -
ca dos pela con tur ba ção. Não po de mos es que cer
que o Pre si den te Flo ri a no Pe i xo to ame a çou esta
Casa com a ca va la ria. Mais tar de, per so na gens
como Pi nhe i ro Ma cha do e Rui Bar bo sa ha ve ri am de 
res ga tá-la como cen tro vivo de re sis tên cia de mo-
crá ti ca di an te da pre ten são po si ti vis ta que tan to
mar cou a Re pú bli ca Ve lha.

Com o ad ven to do Esta do Novo e o fim do fe -
de ra lis mo, este Se na do foi fe cha do no va men te para 
res sur gir Cons ti tu in te em 1946, com a for ça e a le gi-
ti mi da de da an si e da de na ci o nal em bus ca da re-
cons tru ção de mo crá ti ca.

Du ran te a lon ga no i te que en vol veu o País em
abril de 64, não fo ram pou cos os atos de vi o lên cia
co me ti dos con tra a re pre sen ta ção po lí ti ca aqui e na 
nos sa Casa irmã, a Câ ma ra dos De pu ta dos. Mas foi 
con tra o Se na do, in dis cu ti vel men te, que o go ver no
mi li tar apli cou o ins tru men to mais sá di co e, ao mes -
mo tem po, mais sur re al. Em 1977, in ven ta ram a fi -
gu ra do se na dor biô ni co. Ti ve ram a pe tu lân cia de

mas ca rar a re pre sen ta ção des ta Casa em um ter ço.
So bre vi ve mos a tudo isso. A Na ção so bre vi-

veu a mais essa vi o lên cia. A têm pe ra de gen te,
como aqui foi ci ta do, do Se na dor Pa u lo Bros sard,
do sa u do so Fran co Mon to ro, do meu con ter râ neo
Mar cos Fre i re, do nos so ami go Se na dor José Ri-
cha, en tre ou tros, ser viu para man ter viva a cha ma
da cons ciên cia na ci o nal, mes mo di an te de ato tão
vi o len to.

Emer gi mos para a de mo cra cia e para a Cons -
ti tu in te e, mais uma vez, o Se na do Fe de ral mos trou
a for ça de quem re pre sen ta a Fe de ra ção. Não nos
in ti mi da mos nem quan do ti ve mos que pro ces sar
co le gas nos sos Se na do res.

Esses 111 anos me re cem ser co me mo ra dos e 
mu i to. Hoje, ri va li za mos ou es ta mos à fren te da ma i-
o ria dos Par la men tos de todo o mun do. Gra ças ao
tra ba lho ab ne ga do, como foi ci ta do aqui an tes, dos
nos sos fun ci o ná ri os, po de mos ser vir de re fe rên cia
a ou tros pa í ses, em ter mos de in for má ti ca. To das as 
nos sas ati vi da des ga nha ram a trans pa rên cia da
mo der ni da de e são di fun di das pe las on das do rá-
dio, da tevê e da Inter net. Te mos um jor nal diá rio,
uma agên cia de no tí ci as em tem po real, um dos ma -
i o res par ques grá fi cos do País e uma agên cia de re -
la ções pú bli cas, cujo pa drão de efi ciên cia é re co-
nhe ci do como dos me lho res, se não o me lhor do
Bra sil.

Esta mos cons tru in do uma co mu ni da de po lí ti-
ca vir tu al me di an te o Pro je to Inter le gis, que li ga rá
to das as mais de 5.000 Câ ma ras Mu ni ci pa is do
nos so País, com as 27 Assem bléi as que já es tão in -
ter li ga das ao Se na do, à Câ ma ra dos De pu ta dos e
ao Tri bu nal de Con tas da União.

Re cen te men te, o Pre si den te Ra mez Te bet
teve a hon ra de cri ar a Uni le gis, a pri me i ra Uni ver si-
da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro e, an tes, o Insti tu to do
Le gis la ti vo Bra si le i ro – ILB, ver da de i ro cen tro de re -
fe rên cia de for ma ção de ma te ri al hu ma no ha bi li ta-
do ao tra ba lho le gis la ti vo.

São con quis tas im pres si o nan tes que nos or -
gu lham mu i to e que dig ni fi cam os nos sos man da tos
e co ro am o tra ba lho de nos sos fun ci o ná ri os. Mas a
mais im por tan te con quis ta des te Se na do é mé ri to
de toda a Na ção bra si le i ra: nas nos sas re da ções,
nas nos sas co mis sões, na nos sa con sul to ria, re i na
o mais pro fun do sen ti men to de li ber da de de ex pres-
são. Aqui, nin guém é cer ce a do pelo pen sa men to ou 
dis cri mi na do pelo seu ide al.

Re a fir ma mos, ago ra, 111 anos de po is, o mes -
mo pa pel que os pi o ne i ros re pu bli ca nos nos de le-
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ga ram: o de fa zer pros pe rar o ide al li ber tá rio da Re -
pú bli ca e de vin gar o li vre trân si to de idéi as e ide a is.

Como 1º Se cre tá rio cum pri men to cada um
dos fun ci o ná ri os des ta Casa. Como Se na dor por
Per nam bu co  cum pri men to cada um dos meus co le-
gas.

A li ber da de não é uma con quis ta fu gaz!
Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Exmªs

au to ri da des, Srªs e Srs. Se na do res, Exmº Mi nis tro
Edson Vi di gal, vice-Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça, cuja pre sen ça mu i to nos hon ra, mi nha
se nho ras e meus se nho res, pa re ce até que hou ve
uma com bi na ção en tre os ora do res que ocu pa ram
a tri bu na para sa u dar o Se na do da Re pú bli ca.

Pe las pa la vras dos emi nen tes ora do res, pu de-
mos re lem brar a his tó ria do Se na do, os gran des vul -
tos des ta Na ção, al guns epi só di os mar can tes para
a po lí ti ca des te País. Na fala do 1º Se cre tá rio da
nos sa Casa, o ilus tre Se na dor Car los Wil son, pu de-
mos vol tar os nos sos olhos ao fu tu ro des te País

O Se na do que que re mos, hoje e ama nhã, é o
Se na do ins pi ra do nas li ções do pas sa do, para
cons tru ir o Bra sil que to dos nós que re mos. Um Se -
na do mo der no, que está dan do o exem plo – per mi-
tam-me a fal ta de mo dés tia de quem hu mil de men te
pre si de os des ti nos des ta Casa – ao mun do in te i ro;
um Se na do cada vez mais trans pa ren te, lím pi do e
cris ta li no; um Se na do que tem um jor nal diá rio, que
pu bli ca tudo que se pas sa nes ta Casa com a ma i or
isen ção, a Rá dio Se na do, a TV Se na do, que apro xi-
mam cada vez mais esta Casa do ci da dão, per mi tin-
do que o Se na do con tri bua para o exer cí cio da ci da-
da nia e fa zen do de nós Se na do res mais fis ca li za-
dos pela so ci e da de.

Este Se na do, que sem pre hon rou a His tó ria do 
Bra sil e cu jos vul tos do pas sa do nos ins pi ram, com
toda cer te za, ha ve rá de ser o Se na do que vai con ti-
nu ar tra ba lhan do in ces san te e in can sa vel men te
para cons tru ir o Bra sil que que re mos, um Bra sil jus -
to, hu ma no e com me nos de si gual da des. Um Se na-
do que tem que dar um novo en fo que no con ce i to de 
Fe de ra ção, per ma ne cen do como Casa da de fe sa
in tran si gen te dos in te res ses da Fe de ra ção, mas um 
Se na do mar chan do cada vez mais para con tri bu ir
com a des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va, sin te ti za da
no exer cí cio da ci da da nia, por tan to no for ta le ci-
men to da ca u sa mu ni ci pa lis ta. Um Se na do que tem
que lu tar pela de fe sa in tran si gen te dos di re i tos hu -
ma nos. Um Se na do que com pre en de as de si gual-
da des re i nan tes en tre os bra si le i ros e que quer a in -

clu são de bra si le i ros. Um Se na do que quer dar mais
ha bi ta ção, que quer con tri bu ir para ofe re cer me lhor
edu ca ção e me lhor sa ú de a to dos os bra si le i ros.
Um Se na do, so bre tu do, que tem que de fen der in-
tran si gen te men te a so be ra nia na ci o nal, num mun-
do de glo ba li za ção ab sur da e cru el – sei dis so –,
que não tem re tor no – sei dis so –, mos tran do a ne -
ces si da de im pe ri o sa de cri ar mos me ca nis mos para 
en fren tar os de sa fi os des sa glo ba li za ção, que não
são pou cos, mu i to ao con trá rio, são mu i tos e im pos-
tos pe los pa í ses de sen vol vi dos em cima dos pa í ses
mais fra cos.

A co me mo ra ção des ses 111 anos de vida não
se en cer ra aqui. O Se na do dá iní cio hoje à co me mo-
ra ção de seu ani ver sá rio de vida re pu bli ca na, que
vai con ti nu ar com ex po si ções, se mi ná ri os, pa les-
tras e con cur sos, que re a li za rá en tre a ju ven tu de do 
Bra sil, in cen ti van do a ci da da nia e a par ti ci pa ção
cada vez ma i or dos jo vens na vida pú bli ca des te
País.

É esse o Se na do que que re mos, ins pi ra dos,
evi den te men te, nos vul tos his tó ri cos aqui re pas sa-
dos, que são tan tos que me per mi to vê-los  sin te ti-
za dos nes sa gran de fi gu ra da His tó ria do Bra sil,
que é Rui Bar bo sa.

Te nho re ce bi do, mi nhas se nho ras e meus se -
nho res, mu i tas gra ças, e uma de las é ser Se na dor
da Re pú bli ca, re pre sen tan te do meu Esta do de
Mato Gros so do Sul, e de es tar na Pre si dên cia des -
ta Casa, par ti ci pan do des sa mo der ni za ção, na luta
pela de fe sa dos in te res ses des te País. 

A mi nha ho me na gem a to dos os Se na do res
des ta Casa. Cre io que o Se na do vem cum prin do a
sua mis são; o Se na do não tem fal ta do para com o
nos so País. A mi nha ho me na gem a to dos aque les
que nos au xi li am. E foi fe liz o Se na dor Car los Wil -
son ao vol ver os seus olhos e di ri gir suas pa la vras
àque les fun ci o ná ri os do Se na do da Re pú bli ca, de -
di ca dos fun ci o ná ri os, que nos aju dam na nos sa la -
bu ta, no dia-a-dia nos nos sos tra ba lhos aqui nes ta
Casa.

Fi na li zan do, os nos sos agra de ci men tos a to -
dos quan tos aqui se en con tram. A nos sa cren ça nos
prin cí pi os da li ber da de, na de mo cra cia do Bra sil, de 
que não há ins ti tu i ção mais for te em de fe sa dos ide -
a is de mo crá ti cos e em de fe sa de um Bra sil que que -
re mos mais jus to, mais hu ma no e mais cris tão, que o 
Se na do da Re pú bli ca, a Casa mais alta da re pre sen-
ta ção po lí ti ca des te País.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 58 
mi nu tos.)

Ata da 86ª Ses são De li be ra ti va Ordi na ria,
em 12 de ju nho de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinaria da 51ª Legislatura

Pre siên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão
Car los Wil son, Ca sil do Mal da ner

e Re gi nal do Du ar te

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

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Álva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros –
Antô nio Car los Ju ni or – Ari Sthad ler – Arlin do Por to
– Artur da Ta bo la – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do
Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car-
los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri –
Edson Lo bão – Edu ar do Su plicy – Emi lia Fer nan des
– Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fran cis co
Escór cio – Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral-
do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho –
Gil vam Bor ges – He lo i sa He le na – Íris Re zen da –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi-
nhe i ro – José Agri pi no – José Edu ar do Du tra – José
Fo ga ça – José Jor ge – José Sar ney – José Ser ra –
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar
Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz
Ota vio – 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 – Na bor Jú ni or – Ney Su as su-
na – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te –
Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re
– Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se-
bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la
Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck
Osrne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ra do
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil-
do Mal da ner, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFICIO
DO MINISTRO DE ESTADO

DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Nº 10/2002, de 30 de maio úl ti mo, en ca mi nhan-
do as in for ma ções, em res pos ta ao Re que ri men to nº
65, de 2002, do Se na dor Car los Wil son.

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

O Re que ri men to vai ao ar qui vo.

PARECERES

PARECERES N°S  549, 550 E 551, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do n° 
85, de 2001, de au to ria do Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no, que dis põe so bre a re-
gu la men ta ção do Fun do Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co –
FNDCT, e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER N° 549, 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 Edu ar do Du tra.

I – Re la tó rio

De au to ria do emi nen te Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no, vem ao exa me des ta Co mis são o Pro je to de Lei
do Se na do n° 85-Com ple men tar, de 2001, com a
emen ta trans cri ta à epí gra fe.

2. Tra ta-se de pro pos ta de re gu la men ta ção do
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec-
no ló gi co – FNDCT, ins ti tu í do pelo De cre to-Lei n° 719,
de 31 de ju lho de 1969, e res ta be le ci do pela Lei n°
8.172, de 18 de ja ne i ro de 1991. De acor do com as
nor mas pro je ta das, o re fe ri do Fun do é de na tu re za
con tá bil e tem como ob je ti vo es ti mu lar o de sen vol vi-
men to ci en tí fi co e tec no ló gi co com vis tas a as se gu rar
a me lho ria das con di ções de vida da so ci e da de, a
com pe ti ti vi da de e o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al do País, sen do ve da da qual quer ou tra apli ca-
ção dos re cur sos (art. 1°).

3. O pro je to foi tam bém dis tri bu í do à Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, onde de ve rá re ce ber pa re-
cer quan to ao mé ri to, nos ter mos do art. 99, I, do Re -
gi men to Inter no des ta Casa.

4. Não foi ofe re ci da qual quer emen da ao pro je to
du ran te o pra zo re gi men tal.
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II – Voto

5. Nos ter mos do art. 101, I, do Re gi men to Inter -
no, cum pre a esta Co mis são apre ci ar a ma té ria no to -
can te aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e re gi men ta li da de.

6. Do pon to de vis ta da cons ti tu ci o na li da de, não
há qual quer óbi ce à re gu lar tra mi ta ção da ma té ria. Do 
ân gu lo for mal, o di re i to de ini ci a ti va do emi nen te au tor
está pre vis to, con cor ren te men te, no ca put do art. 61
da Cons ti tu i ção Fe de ral. Logo, ele o exer ce no pre-
sen te caso sem qual quer res tri ção. Ade ma is, cabe ao
Con gres so Na ci o nal dis por so bre a ma té ria, que é de
com pe tên cia da União (CF, art. 48, in ci sos IV e XIII).
Sob o as pec to ma te ri al, a pro po si ção se har mo ni za
com as nor mas con ti das no art. 218 da Lei Ma i or, tra -
du zin do, no pla no in fra cons ti tu ci o nal, a con cre ti za ção
de uma di men são im por tan te da von ta de cons ti tu in te
na es fe ra da po lí ti ca de ciên cia e tec no lo gia.

7. No que con cer ne à ju ri di ci da de, o re pa ro li mi-
nar a fa zer diz res pe i to à for mu la ção da pro po si ção
como pro je to de lei com ple men tar. Não vis lum bra mos
qual quer ra zão de or dem ju rí di co-sis te má ti ca para
que a pro pos ta não seja re ves ti da da es pé cie nor ma-
ti va mais co mum em ní vel in fra cons ti tu ci o nal, qual
seja a de lei or di ná ria. Pa re ce que aqui hou ve equí vo-
co na in ter pre ta ção do art. 165, § 9°, II, in fine, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que es ta be le ce ca ber à lei com -
ple men tar es ta be le cer con di ções para a ins ti tu i ção e
fun ci o na men to de fun dos. Esta ma té ria é hoje dis ci pli-
na da pela Lei n° 4.320, de 17 de mar ço de 1964, que
foi re cep ci o na da como lei com ple men tar pela Cons ti-
tu i ção em vi gor. Assim, a ma té ria sob exa me deve ser
tra ta da no âm bi to de pro je to de lei or di ná ria.

De res to, as nor mas pro je ta das apre sen tam
con for mi da de com os prin cí pi os e pre ce i tos con ti dos
nos de ma is di plo mas que re gem a po lí ti ca na ci o nal
de de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, es pe ci al-
men te quan to ao teor nor ma ti vo da Lei n° 8.172, de
18 de ja ne i ro de 1991.

8. E re gi men tal men te nada obs ta à tra mi ta ção
da pro po si ção.

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do n° 85, de 2001 –  Com -
ple men tar, por con si de rá-lo con for me à or dem ju rí di-
co-cons ti tu ci o nal, com a res sal va de al te ra ção da es -
pé cie nor ma ti va ca bí vel, con for me as si na la do no item 
7 aci ma.

Sala da Co mis são, em 19 de se tem bro de 2001.
– Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Edu ar do Du -
tra, Re la tor – Ro ber to Re quião  – Mar lu ce Pin to  –
Pe dro Ubi ra ja ra  – Álva ro Dias – Jef fer son Pé res  –

Ade mir Andra de – Ma gui to Vi le la – Se bas tião Ro -
cha – Ger son Ca ma ta – Mo re i ra Men des.

PARECER N° 550, DE 2002

Re la tor: Se na dor Artur da Tá vo la.

I – Re la tó rio

Vem a exa me des ta Co mis são de Edu ca ção o
Pro je to de Lei do Se na do n° 85, de 2001, que “Dis põe
so bre a re gu la men ta ção do Fun do Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co (FNDCT), e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O pro je to, de au to ria do ilus tre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, tra ta da re gu la men ta ção do Fun do Na ci o-
nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co –
FNDCT, ins ti tu í do pelo De cre to-Lei n° 719, de 31 de
ju lho de 1969, e res ta be le ci do pela Lei n° 8.172, de 18 
de ja ne i ro de 1991.

A pro po si ção foi ori gi nal men te for mu la da como
lei com ple men tar e dis tri bu í da à Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde o pro je to foi con si-
de ra do cons ti tu ci o nal e ju rí di co, mas apro va do com
pre li mi nar quan to à al te ra ção da es pé cie nor ma ti va
ca bí vel, para tra mi tar como pro je to de lei or di ná ria.

O pro je to ain da será apre ci a do, quan to ao mé ri-
to, pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que de li-
be ra rá em ca rá ter ter mi na ti vo.

Trans cor ri do o pra zo re gi men tal, o pro je to não
re ce beu emen das.

O art. 1° de fi ne o Fun do como de na tu re za con -
tá bil, ten do como ob je ti vo es ti mu lar o de sen vol vi men-
to ci en tí fi co e tec no ló gi co, com vis tas a as se gu rar a
me lho ria das con di ções de vida da so ci e da de bra si le-
i ra, bem como a com pe ti ti vi da de e o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al do País, ve da das qua is quer ou-
tras apli ca ções dos re cur sos.

Do art. 2º ao art. 10, o pro je to es ta be le ce a or ga-
ni za ção ad mi nis tra ti va do Fun do. São ins ti tu í dos o
Con se lho Di re tor e a Se cre ta ria Exe cu ti va, sen do que 
cons ti tu em o Con se lho re pre sen tan tes dos Po de res
Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, bem como da co mu ni da de ci -
en tí fi ca e do se tor pro du ti vo, e ain da um re pre sen tan-
te da Se cre ta ria Exe cu ti va do Fun do e um re pre sen-
tan te dos em pre ga dos da Fi nep (art. 2º, Ca put). Pre-
si di rá o Con se lho Di re tor o re pre sen tan te do Mi nis té-
rio da Ciên cia e Tec no lo gia (art.3º, § lº), e ca be rá à Fi -
nep exer cer sua Se cre ta ria Exe cu ti va (art. 7º).

Os mem bros do Con se lho Di re tor se rão in di ca-
dos pe los ór gãos e en ti da des que re pre sen tam e no -
me a dos pelo Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e Tec no-
lo gia (art. 2º, § 1º), sen do seus man da tos de dois
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anos, com di re i to a uma re con du ção (art. 2º, § 4º) Não
ca be rá re mu ne ra ção pe las ati vi da des exer ci das pe los
mem bros (art. 2º, § 5º)

O Con se lho de li be ra rá por ma i o ria sim ples dos
mem bros pre sen tes (art. 3º, § 4º), res pe i ta do o quó-
rum mí ni mo de dez mem bros (art. 3º, § 3º) e suas de -
li be ra ções de ve rão ser ex pe di das na for ma de re so lu-
ções (art. 3º § 5º)

O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia de ve rá
pres tar ao Con se lho Di re tor todo o apo io téc ni co, ad -
mi nis tra ti vo e fi nan ce i ro ne ces sá rio ao exer cí cio de
suas ati vi da des (art. 4º)

Entre as com pe tên ci as do Con se lho Di re tor,
des ta cam-se a ex pe di ção de di re tri zes, nor mas, cri té-
ri os e pla nos de apli ca ção dos re cur sos do FNDCT
em pro gra mas, pro je tos e ati vi da des pri o ri tá ri as, em
con so nân cia com os ob je ti vos do Fun do; a aná li se e a 
apro va ção das po lí ti cas se to ri a is de ciên cia e tec no lo-
gia e das alo ca ções se to ri a is de re cur sos vin cu la dos,
re co men da dos pe los co mi tês ges to res se to ri a is, pro -
mo ven do a re que ri da ar ti cu la ção e co or de na ção en -
tre as mes mas; a com pa ti bi li za ção do pla no de apli ca-
ção dos re cur sos do FNDCT com as po lí ti cas, pla nos,
me tas e pri o ri da des es ta be le ci das pelo Con se lho Na -
ci o nal de Ciên cia e Tec no lo gia, e a re a li za ção de ava -
li a ções re la ti vas à exe cu ção do pla no de apli ca ção de
re cur sos a ele sub me ti do pela Se cre ta ria Exe cu ti va
do FNDCT (art. 5º)•

À Fi nep, na qua li da de de Se cre ta ria Exe cu ti va
do FNDCT, com pe te re a li zar ou con tra tar es tu dos
com o ob je ti vo de sub si di ar a de fi ni ção de áre as de in -
te res se para a apli ca ção dos re cur sos do Fun do; ela -
bo rar pla nos de apli ca ção dos re cur sos do Fun do, a
se rem sub me ti dos à apro va ção de seu Con se lho Di -
re tor; pro por ao Con se lho Di re tor os cri té ri os de pri o ri-
da de e os atos nor ma ti vos ne ces sá ri os ao fun ci o na-
men to do Fun do; apro var e fir mar con tra tos, con vê ni-
os e acor dos ne ces sá ri os ao fun ci o na men to do Fun -
do e ao apo io fi nan ce i ro a pro je tos e pro gra mas; pres -
tar con tas ao Con se lho Di re tor da exe cu ção or ça men-
tá ria e fi nan ce i ra dos re cur sos re ce bi dos do FNDCT,
nos pra zos por ele de fi ni dos; con tro lar e fis ca li zar a
apli ca ção dos re cur sos pe los be ne fi ciá ri os fi na is, to-
man do, em caso de de sa cor do com o fir ma do con tra-
tu al men te ou com a le gis la ção vi gen te, pro vi dên ci as
para a sus pen são ou can ce la men to dos re pas ses, ou
ain da para a re cu pe ra ção dos re cur sos apli ca dos;
ela bo rar e di vul gar o ba lan ço e os de mons tra ti vos do
FNDCT (art. 8º).

Ain da na qua li da de de Se cre ta ria Exe cu ti va do
FNDCT, a Fi nep po de rá des ta car anu al men te até 3%

(três por cen to) dos re cur sos atri bu í dos ao Fun do a tí -
tu lo de taxa de ad mi nis tra ção (art. 9º).

Fi nal men te, o art. 10 de ter mi na que as des pe-
sas ad mi nis tra ti vas e ope ra ci o na is in ci den tes so bre o
FNDCT para a im ple men ta ção dos pro gra mas de am -
pa ro à pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi men to tec -
no ló gi co, com pre en den do a con tra ta ção de es tu dos,
a ela bo ra ção de ce ná ri os e pro gra mas de ava li a ção
pe rió di cos, não po de rão ul tra pas sar o mon tan te cor -
res pon den te a 5% (cin co por cen to) dos re cur sos cor -
res pon den tes, apu ra dos se mes tral men te.

Os arts. 11 a 16 fi xam a ori gem e a for ma de
ges tão dos re cur sos do Fun do. As re ce i tas são de fi ni-
das no art. 11, ca put, des ta can do-se os re cur sos pro -
ve ni en tes dos fun dos se to ri a is re cen te men te cri a dos
para fi nan ci ar ati vi da des de pes qui sa ci en tí fi ca e de -
sen vol vi men to tec no ló gi co. Os in ci sos II (ener gia elé -
tri ca), III (in for má ti ca), IV (pe tró leo e gás na tu ral), V
(re cur sos hí dri cos), VI (trans por tes ter res tres), VII (in -
te ra ção uni ver si da de-em pre sa) e VIII (se tor es pa ci al)
des se ar ti go se re fe rem a fun dos se to ri a is já cri a dos
por lei, e o in ci so IX ins ti tui con tri bu i ções pro ve ni en tes
de fun dos se to ri a is a se rem cri a dos. Além des sas fon -
tes, cons ti tu em ain da re ce i tas do Fun do as even tu a is
do ta ções or ça men tá ri as anu a is, re cur sos pro ve ni en-
tes de in cen ti vos fis ca is, bem como o pro du to de ren -
di men tos de apli ca ções fi nan ce i ras e em prés ti mos ou 
con tri bu i ções de en ti da des pú bli cas ou pri va das.

O pa tri mô nio ini ci al do FNDCT será cons ti tu í do
pelo sal do apu ra do em ba lan ço de 31 de de zem bro
de 2000 (art. 11, § 2º).

Os re cur sos do Fun do se rão apli ca dos ex clu si-
va men te nos pro gra mas, pro je tos e ati vi da des con so-
nan tes com os ob je ti vos de fi ni dos no art. 1º, que com -
pre en dam a pes qui sa bá si ca, a pes qui sa apli ca da, a
pes qui sa adap ta ti va, a trans fe rên cia de tec no lo gia
para o se tor pro du ti vo e o de sen vol vi men to de no vas
tec no lo gi as de pro du tos, pro ces sos, bens e ser vi ços,
bem como a ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos e a
im ple men ta ção e re cu pe ra ção de in fra-es tru tu ra de
pes qui sa e de sen vol vi men to re que ri das para tal fi na li-
da de (art. 12).

Esses re cur sos po de rão ser apli ca dos na for ma
não-re em bol sá vel e re em bol sá vel, in clu si ve na mo-
da li da de de ca pi tal de ris co, de acor do com nor mas
ex pe di das pelo Con se lho Di re tor (art. 13, ca put), sen-
do que par ce la não in fe ri or a 40% (qua ren ta por cen -
to) das re ce i tas anu a is de ve rá ser des ti na da a pro je-
tos em uni ver si da des e cen tros de pes qui sa (art. 13, §
1º), par ce la de no má xi mo 40% (qua ren ta por cen to) a 
pro je tos de trans fe rên cia de tec no lo gia e de sen vol vi-
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men to tec no ló gi co de em pre sas bra si le i ras, na for -
ma re em bol sá vel com cor re ção do ca pi tal apli ca do
acres ci do de 6% (seis por cen to) de ju ros ao ano
(art. 13, § 2º), e par ce la de no má xi mo 20% (vin te
por cen to) à ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos (art.
13, § 3º).

Par ce la de pelo me nos 5% (cin co por cen to) dos 
re cur sos po de rá ser anu al men te des ti na da à cons ti tu-
i ção de um se gu ro pú bli co de ris co tec no ló gi co para
fi nan ci a men tos con ce di dos por en ti da des fi nan ce i ras
pri va das para pro je tos de de sen vol vi men to tec no ló gi-
co de em pre sas, con ce di das con for me re gras que vi -
e rem a ser ex pe di das pelo Con se lho Di re tor do
FNDCT (art. 13, § 4º)

A de fi ni ção de re gras para pro je tos co o pe ra ti vos
e para o com par ti lha men to dos di re i tos de pro pri e da-
de in te lec tu al re la ti vos aos re sul ta dos al can ça dos
com pro je tos fi nan ci a dos com re cur sos do FNDCT
será ob je to de re gu la men ta ção pos te ri or, fi can do en -
tre tan to es ta be le ci do que, quan do en vol ve rem uni ver-
si da des e em pre sas, de ve rá ser fi xa da a con tri bu i ção
mí ni ma de cada par te em ter mos de per cen tu a is mí -
ni mos do va lor to tal do pro je to, para fa ze rem jus à pro -
pri e da de dos re sul ta dos al can ça dos (art. 13, § 5º)

A apli ca ção dos re cur sos do FNDCT de ve rá
res pe i tar os per cen tu a is des ti na dos às re giões Nor-
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, de fi ni dos na le gis la-
ção dos fun dos se to ri a is para ciên cia e tec no lo gia
(art. 13, § 6º).

As áre as de co nhe ci men to e se to res da eco no-
mia pri o ri tá ri os para a apli ca ção dos re cur sos do
FNDCT se rão os de fi ni dos pe los fun dos se to ri a is
para ciên cia e tec no lo gia, não se ve dan do, en tre tan-
to, a apli ca ção nas de ma is áre as de co nhe ci men to e
se to res da eco no mia, às qua is po de rão ser apor ta-
dos até 10% (dez por cen to) das re ce i tas anu a is do
Fun do, a par tir de pro pos tas for mu la das pe las en ti-
da des re pre sen ta ti vas de cada seg men to, apro va-
das pelo Con se lho Di re tor do FNDCT e con tem pla-
das no pla no de apli ca ção de re cur sos de fi ni do no
art. 15 (art. 14).

Os re cur sos do FNDCT de ve rão ser apli ca dos
de acor do com pla no de apli ca ção, que cons ti tui re fe-
rên cia para a ges tão do pla ne ja men to e do acom pa-
nha men to da exe cu ção, bem como para a fis ca li za ção
do Fun do, de ven do ser pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União (art. 15, ca put).

Esse pla no de apli ca ção de ve rá ser qua dri e nal e
es ta be le cer as me tas e os ob je ti vos a se rem al can ça-
dos, es tan do su je i to a re vi sões bi e na is (art. 15, § 1º).

Par ce la não in fe ri or a 40% (qua ren ta por cen to)
dos re cur sos anu a is do FNDCT será des ti na da ao
aten di men to de pro je tos e pro gra mas en ca mi nha dos
por de man da es pon tâ nea dos in te res sa dos (art. 15, §
3º). De for ma se me lhan te, par ce la não su pe ri or a
40% (qua ren ta por cen to dos re cur sos de ve rá ser
des ti na da ao aten di men to de pro je tos e pro gra mas
se le ci o na dos por meio de edi ta is ou cha ma das pú bli-
cas (art. 15, § 4º) e par ce la de no má xi mo 20% (vin te
por cen to) de ve rá ser alo ca da por meio da mo da li da-
de de en co men da de pro je tos (art. 15, § 5º)

Ain da no to can te ao pla no de apli ca ção dos re -
cur sos, o Con se lho Di re tor de ve rá de fi nir, anu al men-
te, as me tas para os qua tro anos sub se qüen tes (art.
15, § 9º)

Na qua li da de de Se cre ta ria Exe cu ti va do Fun do,
a FINEP de ve rá en car re gar-se da apli ca ção dos re-
cur sos do Fun do, em con for mi da de com as di re tri zes
e me tas de fi ni das pelo Con se lho Di re tor e o pla no de
apli ca ção apro va do para cada pe río do (art. 16, ca-
put), de ven do apre sen tar, anu al men te, nos pra zos e
nas con di ções de ter mi na das pelo Con se lho Di re tor,
pro pos tas de pla no de apli ca ção de re cur sos, por pro -
gra ma, por pro je to e por ati vi da de (art. 16, § 1º), as sim
como de ta lha men to de sua pro pos ta de pla no de apli -
ca ção, in clu si ve seu acom pa nha men to, nos pra zos
es ta be le ci dos pelo Con se lho Di re tor (art. 16, § 2º).

No que diz res pe i to às ações de acom pa nha-
men to, ava li a ção e fis ca li za ção das apli ca ções dos
re cur sos do FNDCT, o art. 17 de ter mi na que re gu la-
men ta ção pos te ri or de ve rá es ta be le cer pa ta ma res
mí ni mos a se rem atin gi dos para al can ce das me tas e
ob je ti vos pre vis tos, aba i xo dos qua is as en ti da des be -
ne fi ciá ri as fi ca rão im pe di das de to mar re cur sos no vos
do Fun do (art. 17, § lº), e que os re sul ta dos anu a is de
ava li a ção e fis ca li za ção de ve rão ser sub me ti dos às
Co mis sões da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral res pon sá ve is pela área de ciên cia e tec no lo-
gia (art. 17, § 2º).

Fi nal men te, o pro je to de ter mi na a trans fe rên cia
ao exer cí cio fi nan ce i ro se guin te, como cré di to do
FNDCT, dos re cur sos a ele des ti na dos mas não uti li-
za dos até o fi nal de cada exer cí cio, acres ci dos dos
ren di men tos de apli ca ções e re mu ne ra ções dos re-
cur sos re pas sa dos ao Fun do (art. 19), não se lhe apli -
can do, por tan to, o dis pos to na Lei nº 9.530, de 10 de
de zem bro de 1997 (art. 20), que es ta be le ce o re co lhi-
men to ao Te sou ro Na ci o nal dos su pe rá vits fi nan ce i-
ros anu a is de fun dos, para amor ti za ção da dí vi da pú -
bli ca fe de ral.

É o re la tó rio.
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II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do art. 102,
V do Re gi men to Inter no, apre ci ar a ma té ria no to can-
te aos as pec tos de apo io e es tí mu lo à pes qui sa ci en tí-
fi ca e à cri a ção de tec no lo gia.

O Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi-
co e Tec no ló gi co é o ins tru men to mais im por tan te de
que dis põe o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia para
apo i ar a pes qui sa ci en tí fi ca e o de sen vol vi men to tec -
no ló gi co do País. Cri a do com a fi na li da de de dar apo -
io fi nan ce i ro a pro gra mas e pro je tos pri o ri tá ri os de de -
sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, o FNDCT vem
dan do, des de sua cri a ção, ines ti má vel con tri bu i ção à
re a li za ção de pes qui sas ci en tí fi cas e tec no ló gi cas em 
uni ver si da des, ins ti tu tos de pes qui sa e em pre sas bra -
si le i ras.

A par tir de 1971, os re cur sos do Fun do pas sa-
ram a ser ad mi nis tra dos pela Fi nan ci a do ra de Estu -
dos e Pro je tos –  FINEP, em pre sa pú bli ca vin cu la da
ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia e que pas sou a
de sem pe nhar o pa pel de Se cre ta ria Exe cu ti va do
FNDCT, con for me es ta be le ci do no De cre to nº 68.748, 
de 15 de ju nho de 1971.

Po rém, trans cor ri dos mais de trin ta anos des de
sua cri a ção, o Fun do não foi ain da ob je to de re gu la-
men ta ção. Essa la cu na teve duas con se qüên ci as gra -
ves no to can te ao cum pri men to de seus ob je ti vos de -
cla ra dos.

Pri me i ro, a ges tão fi nan ce i ra do Fun do aca bou
ado tan do re gras de fun ci o na men to se me lhan tes às
de uma exe cu ção or ça men tá ria, im pe din do que os re -
cur sos pu des sem ser ge ri dos com as ca rac te rís ti cas
pró pri as de um fun do. Ao tér mi no de cada exer cí cio fi -
nan ce i ro, re tor nam à con ta do Te sou ro Na ci o nal os
re cur sos não-uti li za dos nos pro je tos por ele fi nan ci a-
dos, acar re tan do des con ti nu i da des e in ter rup ções
nas ati vi da des de pes qui sa que fre qüen te men te che -
gam a in vi a bi li zar seu pros se gui men to e con cre ti za-
ção. A co mu ni da de ci en tí fi ca não ces sou, nos úl ti mos
anos, de des ta car o fla gran te con tras te de tal re a li da-
de com os ob je ti vos de lon go pra zo apo i a dos pelo
Fun do.

Em se gun do lu gar, a au sên cia de re gu la men ta-
ção im pe diu a de fi ni ção de fon tes de re cur sos es tá ve-
is e pre vi sí ve is, que pos si bi li tas sem a im ple men ta ção
e a con ti nu i da de das po lí ti cas pú bli cas de in cen ti vo
ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, cu jas ati-
vi da des se ca rac te ri zam pela in cer te za quan to aos
pra zos e aos cus tos fi na is. Des sa for ma, o Fun do aca -
bou por ver min gua rem os apor tes anu a is pro ve ni en-
tes do Orça men to da União, tor nan do-se pro gres si va-

men te in ca paz de as se gu rar o an da men to de pes qui-
sas fun da men ta is para o País.

O pro je to sana es sas di fi cul da des, ao de fi nir cla -
ra men te as fon tes de re ce i ta do Fun do, en tre as qua is
se des ta cam os re cur sos pro ve ni en tes dos fun dos se -
to ri a is re cen te men te cri a dos para fi nan ci ar ati vi da des
de pes qui sa ci en tí fi ca e de sen vol vi men to tec no ló gi co.

Entre tan to, ten do em vis ta a ne ces si da de de
ade quar a pro pos ta do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no às 
pers pec ti vas e de man das hoje exis ten tes para a área
de Ciên cia e Tec no lo gia, apre sen ta mos um Subs ti tu ti-
vo ao pro je to, o qual pro cu ra com pa ti bi li zá-lo com as
ne ces si da des de ges tão do FNDCT em face da le gis-
la ção re fe ren te aos Fun dos Se to ri a is, apro va da no
âm bi to do Con gres so em 1999, 2000 e 2001.

No ar ti go 1º, que de fi ne a na tu re za e os ob je ti-
vos do Fun do, o Subs ti tu ti vo acres cen ta ao pro je to a
re fe rên cia à Lei nº 10.197, de 14 de fe ve re i ro de 2001, 
além de in clu ir, no âm bi to de seus ob je ti vos, o es tí mu-
lo à ino va ção e a me lho ria das con di ções de se gu ran-
ça da so ci e da de bra si le i ra.

No art. 2º, o Subs ti tu ti vo faz pe que nas al te ra-
ções na com po si ção do Con se lho Di re tor do Fun do,
su pri min do a par ti ci pa ção de mem bros do Po der Le -
gis la ti vo e pre ven do a par ti ci pa ção de um re pre sen-
tan te dos tra ba lha do res no lu gar de um re pre sen tan te
dos em pre ga dos da FINEP. Além de re pre sen tan te do 
Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, do Mi nis té rio da
Edu ca ção, do Mi nis té rio da De fe sa, do Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio, do CNPq e
da FINEP, pre vis tos no pro je to ori gi nal, pas sam a in te-
grar o Con se lho um re pre sen tan te do Mi nis té rio do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, e es pe ci fi ca-se,
en tre os re pre sen tan tes do se tor pro du ti vo, que um
seja re pre sen ta ti vo do seg men to das mi cro e pe que-
nas em pre sas.

No to can te às atri bu i ções do Con se lho Di re tor,
fo ram fe i tas al te ra ções no art. 5º do pro je to (art. 6º no
Subs ti tu ti vo), com o fim de com pa ti bi li zá-las com
aque las pre vis tas para os Co mi tês Ges to res de cada
um dos fun dos se to ri a is re cen te men te ins ti tu í dos,
man ti das as ati vi da des de su per vi são que o pro je to
ori gi nal pre via para o Con se lho Di re tor. Assim, o
Subs ti tu ti vo pre vê que, en tre as com pe tên ci as do
Con se lho Di re tor, des ta cam-se a de pro mo ver a con -
so li da ção da pro gra ma ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra
com as po lí ti cas, pla nos, me tas e pri o ri da des es ta be-
le ci das pelo Con se lho Na ci o nal de Ciên cia e Tec no lo-
gia, CCT; a de fi ni ção de po lí ti cas, di re tri zes e pro ce di-
men tos para a uti li za ção de re cur sos do FNDCT nas
mo da li da des pre vis tas no Subs ti tu ti vo;a de re co men-
dar a con tra ta ção de es tu dos e pes qui sas com o ob je-
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ti vo de sub si di ar a de fi ni ção de es tra té gi as e po lí ti cas
de alo ca ção de re cur sos do FNDCT; a de apro var a
pres ta ção de con tas, ba lan ços e de mons tra ti vos de
exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra do FNDCT; a de
efe tu ar ava li a ções re la ti vas á exe cu ção or ça men tá ria
e fi nan ce i ra do FNDCT; a de acom pa nhar e ava li ar a
apli ca ção dos re cur sos do FNDCT, re co men dan do
aos Co mi tês Ges to res dos Fun dos Se to ri a is a ado ção
de me di das des ti na das a ar ti cu lar as po lí ti cas se to ri a-
is de ciên cia e tec no lo gia com a po lí ti ca na ci o nal de
ciên cia e tec no lo gia, bem como os pro ce di men tos
para com pa ti bi li zar a uti li za ção dos re cur sos do
FNDCT.

O Subs ti tu ti vo re duz para 2% (dois por cen to)
dos re cur sos atri bu í dos ao Fun do a quan tia que a
FINEP, na qua li da de de Se cre ta ria Exe cu ti va do
FNDCT, re ce be rá anu al men te a tí tu lo de taxa de ad -
mi nis tra ção, em vez dos três por cen to pro pos tos pelo 
Se na dor Sa tur ni no. Fica fa cul ta da à FINEP a uti li za-
ção de até 5% (cin co por cen to) dos re cur sos do
FNDCT para fa zer fren te às des pe sas de pla ne ja-
men to, es tu dos, pes qui sas, pros pec ção, acom pa nha-
men to, ava li a ção e di vul ga ção dos re sul ta dos do
FNDCT (art. 9º) sem al te rar o pres cri to no art. 10 do
pro je to ori gi nal.

As pou cas al te ra ções que fo ram fe i tas no to can-
te à Se cre ta ria Exe cu ti va do FNDCT vi sa ram com pa-
ti bi li zar as atri bu i ções da Se cre ta ria Exe cu ti va com as 
ins tân ci as de ci só ri as li ga das ao FNDCT, ade quan do
sua atu a ção com as do Con se lho Di re tor. Des sa for -
ma, o Subs ti tu ti vo pre vê que com pe te à FINEP pra ti-
car to dos os atos de na tu re za téc ni ca, ad mi nis tra ti va
e fi nan ce i ra ne ces sá ri os à ges tão do FNDCT (art. 7º)
Tem ain da a FINEP, en tre ou tras, a atri bu i ção de sub -
me ter ao Con se lho Di re tor as pro pos tas de pla nos de
in ves ti men tos dos re cur sos do FNDCT; de pro por ao
Con se lho Di re tor as po lí ti cas, di re tri zes e pro ce di-
men tos para uti li za ção dos re cur sos do FNDCT nas
mo da li da des pre vis tas no Subs ti tu ti vo; fir mar con tra-
tos, con vê ni os, acor dos e de ma is ajus tes; pres tar
con tas da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos re -
cur sos do FNDCT; acom pa nhar e con tro lar a apli ca-
ção dos re cur sos pe los be ne fi ciá ri os fi na is e ain da to -
mar as pro vi dên ci as ca bí ve is para a sus pen são ou
can ce la men to dos re pas ses de re cur sos e para a re -
cu pe ra ção dos re cur sos apli ca dos, acres ci das das
pe na li da des con tra tu a is (art. 10).

No art. 11, que fixa as re ce i tas do Fun do, o
Subs ti tu ti vo man tém na es sên cia o que dis põe o pro -
je to ori gi nal, ten do ape nas re ti ra do o in ci so re fe ren te
a con tri bu i ções de cor ren tes da cons ti tu i ção de ou tros
fun dos se to ri a is para ciên cia e tec no lo gia (in ci so LX

na pro pos ta do Se na dor Sa tur ni no), vis to que o dis po-
si ti vo já pre vê a pos si bi li da de de lhe se rem des ti na-
das ou tras fon tes de re ce i ta. O Subs ti tu ti vo su pri me,
tam bém, o dis pos to no § 2º des te ar ti go no pro je to ori -
gi nal, pois a apu ra ção de pa tri mô nio e de re sul ta dos
já está con tem pla da em le gis la ção es pe cí fi ca.

No que tan ge à apli ca ção dos re cur sos do Fun -
do, os ar ti gos 13 a 20 do Subs ti tu ti vo man têm as pre -
o cu pa ções do pro je to ori gi nal com o ade qua do pla ne-
ja men to e a con sis tên cia das apli ca ções dos re cur sos
com os ob je ti vos do FNDCT. Sim pli fi ca, en tre tan to, al -
gu mas dis po si ções do pro je to do Se na dor Sa tur ni no,
pro cu ra com pa ti bi li zar as mo da li da des de apli ca ção
com as mu dan ças in tro du zi das pe los fun dos se to ri a is
e in te gra o pla ne ja men to do FNDCT ao sis te ma de
pla ne ja men to do Go ver no Fe de ral, es pe ci al men te
com o Pla no Plu ri a nu al.

Des sa for ma, fo ram man ti das as dis po si ções do
art. 12 do pro je to ori gi nal, ago ra re nu me ra do para art.
13. Entre tan to, o Subs ti tu ti vo pre vê a pos si bi li da de de
fi nan ci a men to de des pe sas cor ren tes e de ca pi tal
com os re cur sos do FNDCT, co lo can do a pro pos ta em 
con for mi da de com o De cre to-Lei nº 719, de 31 de ju -
lho de 1969, que ins ti tu iu o FNDCT. O Subs ti tu ti vo
man tém a pro pos ta ori gi nal no sen ti do de os re cur sos
do FNDCT se rem apli ca dos na for ma não-re em bol sá-
vel e re em bol sá vel, in clu si ve nas mo da li da des de ca -
pi tal de fis co, e na cons ti tu i ção de um se gu ro de ris co
tec no ló gi co, acres cen tan do a equa li za ção de en car-
gos fi nan ce i ros, a par ti ci pa ção di re ta ou in di re ta no
re sul ta do ou no ca pi tal de em pre sas e sub ven ções
que se jam con ce di das no âm bi to da po lí ti ca na ci o nal
de ciên cia e tec no lo gia, sem pre na for ma a ser es ta-
be le ci da em re gu la men to pró prio (art. 15).

A pro pos ta de de ter mi na ção de li mi tes per cen-
tu a is má xi mos e mí ni mos para o apo io a ti pos de pro -
je tos e de li mi tes re gi o na is fi xos, as sim como a apli ca-
ção de re cur sos em áre as de co nhe ci men to e se to res
pri o ri tá ri os (art. 13, §§ 1º ao 7º no pro je to ori gi nal), foi
subs ti tu í da por dis po si ti vos que ali nham a alo ca ção
de re cur sos por ti pos de pro je tos e pro po nen tes e que 
dis ci pli nam as mo da li da des de apli ca ção (art. 14).
De ter mi na-se, as sim, um mí ni mo de 60% para as uni -
ver si da des, cen tros de pes qui sa e ou tras en ti da des
sem fins lu cra ti vos e li mi tes má xi mos de 30% para os
cha ma dos pro je tos co o pe ra ti vos; de 20% para pro je-
tos, na for ma re em bol sá vel, de trans fe rên cia de tec -
no lo gia e de sen vol vi men to tec no ló gi co de em pre sas,
e de 10% para as ope ra ções de ris co, se gu ro de ris co
tec no ló gi co, equa li za ção de en car gos, par ti ci pa ção
no ca pi tal ou re sul ta do de em pre sas. Os pro je tos li -
vre men te apre sen ta dos pe las uni ver si da des, cen tros
de pes qui sa e en ti da des sem fins lu cra ti vos re ce be-
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rão um má xi mo de 40%. As apli ca ções de re cur sos
para im plan ta ção e re cu pe ra ção de in fra-es tru tu ra de
uni ver si da des e cen tros de pes qui sa e os per cen tu a is
de apli ca ção re gi o nal são re me ti dos à le gis la ção es -
pe ci fi ca que já tra ta des sas apli ca ções (art. 16).

O Subs ti tu ti vo pre vê que os re cur sos do FNDCT 
se rão apli ca dos em con for mi da de com o Pla no Plu ri-
a nu al, pre vis to pela Cons ti tu i ção Fe de ral, o que deve
dar mais or ga ni ci da de ao con jun to do pla ne ja men to
do se tor (art. 18). Ca be rá ao Con se lho Di re tor do
FNDCT pro mo ver e en ca mi nhar ao Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia a con so li da ção dos pi a nos de in -
ves ti men tos dos re cur sos dos fun dos se to ri a is, os
qua is são ge ri dos por Co mi tês Ges to res es pe cí fi cos
(art. 19). Ca be rá à FINEP a uti li za ção dos re cur sos do 
FNDCT em con for mi da de com o dis ci pli na men to emi -
ti do pelo Con se lho Di re tor e com as di re tri zes e me tas
de fi ni das no Pla no Plu ri a nu al (art. 20).

No que diz res pe i to às ações de acom pa nha-
men to, ava li a ção e fis ca li za ção das apli ca ções dos
re cur sos do FNDCT, o Subs ti tu ti vo al te ra a pro pos ta
ori gi nal, de ter mi nan do que a pro pos ta con so li da da,
pre vis ta no ad. 19 do Subs ti tu ti vo, es ta be le ça os ob je-
ti vos e me tas para fins de acom pa nha men to e ava li a-
ção dos re cur sos do Fun do (art. 21). Os re sul ta dos
anu a is de acom pa nha men to e ava li a ção dos pro gra-
mas, pro je tos e ati vi da des re a li za dos com os re cur-
sos do Fun do se rão en ca mi nha dos ao Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia, para in te gra rem o re la tó rio anu -
al de ava li a ção do Pla no Plu ri a nu al (art. 22).

Fi nal men te, pre vê-se nos ar ti gos 23 a 25, de for-
ma se me lhan te mas am pli a da em re la ção às dis po si-
ções do pro je to ori gi nal, o dis ci pli na men to das apli ca-
ções dos sal dos or ça men tá ri os e fi nan ce i ros do
FNDCT e sua re mu ne ra ção, abrin do-se a pos si bi li da-
de de sua uti li za ção pela FINEP, sem pre re ver ten do o
pro du to des sas apli ca ções para o Fun do.

III – voto

Di an te do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel-
men te à apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
85, de 2001, de au to ria do emi nen te Se na dor Sa tur ni-
no Bra ga, na for ma do Subs ti tu ti vo que apre sen ta-
mos, e ape la mos aos no bres Se na do res a apo i ar nos -
so voto.

EMENDA Nº 1-CE (SUBSTITUTIVO)

Dis põe so bre a re gu la men ta ção do
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci-
en tí fi co e Tec no ló gi co (FNDCT), e dá ou -
tras pro vi den ci as.

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

CAPITULO I
Dos Objetivos

Art. 1º O Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to
Ci en tí fi co e Tec no ló gi co (FNDCT), ins ti tu í do pelo De -
cre to-Lei nº 719, de 31 de ju lho de 1969, e res ta be le-
ci do pela Lei nº 8.172, de 18 de ja ne i ro de 1991, com
os acrés ci mos da Lei nº 10.197, de 14 de fe ve re i ro de
2001, é de na tu re za con tá bil e tem o ob je ti vo de es ti-
mu lar a ino va ção e pro mo ver o de sen vol vi men to ci en-
tí fi co e tec no ló gi co, com vis tas a as se gu rar a me lho ria
das con di ções de vida da so ci e da de, sua se gu ran ça,
a com pe ti ti vi da de e o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al do País.

CAPÍTULO II

Do Con se lho Di re tor

Art. 2º O FNDCT será ad mi nis tra do por um Con -
se lho Di re tor, cons ti tu í do por:

I – um re pre sen tan te do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia;

II – um re pre sen tan te do Mi nis té rio da Edu ca-
ção;

III – um re pre sen tan te do Mi nis té rio do De sen-
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio;

IV – um re pre sen tan te do Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão;

V – um re pre sen tan te do Mi nis té rio da De fe sa;
VI – um re pre sen tan te da Fi nan ci a do ra de Estu -

dos e Pro je tos
(FINEP);
VII – um re pre sen tan te do 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);
VIII – três re pre sen tan tes da co mu ni da de ci en tí-

fi ca;
IX – dois re pre sen tan tes do se tor pro du ti vo, sen -

do um re pre sen ta ti vo do seg men to das mi cro e pe-
que nas em pre sas;

X – um re pre sen tan te dos tra ba lha do res.
§ 1º Os mem bros do Con se lho Di re tor do

FNDCT se rão in di ca dos pe los ór gãos e en ti da des
que re pre sen tam e no me a dos pelo Mi nis tro de Esta -
do da Ciên cia e Tec no lo gia, após as de sig na ções per-
ti nen tes.

§ 2 O re pre sen tan te dos tra ba lha do res será in di-
ca do pe los res pec ti vos re pre sen tan tes no Con se lho
De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor
(CODEFAT).

§ 3º O man da to dos re pre sen tan tes da co mu ni-
da de ci en tí fi ca, do se tor pro du ti vo e dos tra ba lha do-
res será de dois anos, sen do ad mi ti da a
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re con du ção por igual pe río do, de ven do a pri me i-
ra no me a ção ocor rer no pra zo de ses sen ta dias a
con tar da pu bli ca ção des ta lei.

§ 4º Os mem bros do Con se lho Di re tor não se rão
re mu ne ra dos pela ati vi da de nele exer ci da.

Art. 3º O Con se lho Di re tor terá re u niões or di ná-
ri as tri mes tra is, po den do ser con vo ca das re u niões
ex tra or di ná ri as a qual quer tem po, por de ci são do seu
Pre si den te.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Di re tor po de rá
con vi dar en ti da des re pre sen ta ti vas da so ci e da de
para par ti ci par de suas re u niões, sem di re i to a voto.

Art. 4º O Con se lho Di re tor será pre si di do pelo
re pre sen tan te do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia.

Pa rá gra fo úni co. O re pre sen tan te da FINEP
subs ti tu i rá o re pre sen tan te do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia na pre si dên cia do Con se lho Di re tor, nas
suas au sên ci as e im pe di men tos.

Art. 5º O Con se lho Di re tor do FNDCT de li be ra rá
por ma i o ria de vo tos dos seus mem bros, na for ma do
re gi men to in ter no.

Art. 6º Con se lho Di re tor terá as se guin tes atri bu-
i ções:

I –apro var seu re gi men to in ter no;
II – re co men dar a con tra ta ção de es tu dos e pes -

qui sas com o ob je ti vo de sub si di ar a de fi ni ção de es -
tra té gi as e po lí ti cas de alo ca ção dos re cur sos do
FNDCT;

III – pro mo ver a con so li da ção da pro gra ma ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos re cur sos do FNDCT e a 
sua com pa ti bi li za ção com as po lí ti cas, pla nos, me tas
e pri o ri da des es ta be le ci das pelo Con se lho Na ci o nal
de Ciên cia e Tec no lo gia (CCT);

IV – apro var pres ta ção de con tas, ba lan ços e
de mons tra ti vos da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i-
ra do FNDCT;

V – efe tu ar ava li a ções re la ti vas à exe cu ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra do FNDCT;

VI –  de fi nir as po lí ti cas e di re tri zes da uti li za ção
dos re cur sos do FNDCT nas mo da li da des pre vis tas
nes ta lei;

VII –  com re la ção aos re cur sos des ti na dos por
lei em pro gra ma ção es pe cí fi ca e ge ri dos por Co mi tês
Ges to res:

a) acom pa nhar e ava li ar a apli ca ção dos re cur-
sos;

b) re co men dar aos Co mi tês Ges to res me di das
des ti na das a com pa ti bi li zar e ar ti cu lar as po lí ti cas se -
to ri a is com a po lí ti ca na ci o nal de ciên cia e tec no lo gia,
bem como os pro ce di men tos para uti li za ção dos re -
cur sos do FNDCT.

CAPÍTULO III
Da Se cre ta ria Exe cu ti va do Fun do

Art. 7º A Fi nan ci a do ra de Estu dos e Pro je tos – 
FINEP exer ce rá a fun ção de Se cre ta ria Exe cu ti va do
FNDCT, ca ben do-lhe pra ti car to dos os atos de na tu-
re za téc ni ca, ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e con tá bil ne -
ces sá ri os à ges tão do FNDCT.

Art. 8º A FINEP, como Se cre ta ria Exe cu ti va do
FNDCT, re ce be rá anu al men te o equi va len te a 2%
(dois por cen to) dos re cur sos atri bu í dos ao Fun do, a
tí tu lo de taxa de ad mi nis tra ção.

Art. 9º Fica fa cul ta da à Fi nan ci a do ra de Estu dos
e Pro je tos –  FINEP a uti li za ção de até 5% (cin co por
cen to) do or ça men to anu al do FNDCT para fa zer fren -
te às des pe sas de pla ne ja men to, es tu dos, pes qui sas,
pros pec ção e acom pa nha men to, bem como ava li a-
ção e di vul ga ção dos re sul ta dos re la ti vos às ações
pre vis tas nes ta lei.

Art. 10. Com pe te à FINEP, na qua li da de de Se -
cre ta ria Exe cu ti va do FNDCT:

I –  sub me ter ao Con se lho Di re tor as pro pos tas
de pla nos de in ves ti men tos dos re cur sos do FNDCT;

II –  pro por ao Con se lho Di re tor as po lí ti cas e di -
re tri zes da uti li za ção dos re cur sos do FNDCT nas mo -
da li da des pre vis tas nes ta lei;

III –  re a li zar, di re ta ou in di re ta men te, es tu dos,
pes qui sas e ava li a ção de re sul ta dos, re co men da dos
pelo Con se lho Di re tor;

IV –  fir mar con tra tos, con vê ni os, acor dos e de -
ma is ajus tes;

V –  pres tar con tas da exe cu ção or ça men tá ria e
fi nan ce i ra dos re cur sos re ce bi dos do FNDCT ao Con -
se lho Di re tor;

VI –  acom pa nhar e con tro lar a apli ca ção dos re -
cur sos pe los be ne fi ciá ri os fi na is;

VII –  to mar as pro vi dên ci as ca bí ve is para a sus -
pen são ou can ce la men to dos re pas ses de re cur sos,
e para a re cu pe ra ção dos re cur sos apli ca dos, acres -
ci das das pe na li da des con tra tu a is.

CAPÍTULO IV
Das Re ce i tas

Art. 11. Cons ti tu em re ce i tas do FNDCT:
I –  do ta ções con sig na das na lei or ça men tá ria

anu al e seus cré di tos adi ci o na is;
II – ro yal ti es so bre a pro du ção de pe tró leo e

gás na tu ral, nos ter mos da Lei nº 9.478, de 6 de agos -
to de 1997;
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III –  per cen tu al da re ce i ta ope ra ci o nal lí qui da de 
em pre sas de ener gia elé tri ca, nos ter mos da Lei nº
9.991, de 24 de ju lho de 2000;

IV –  re cur sos de cor ren tes de con tra tos de ces -
são de di re i tos de uso da in fra-es tru tu ra ro do viá ria
para fins de ex plo ra ção de sis te mas de co mu ni ca ção
e te le co mu ni ca ções, nos ter mos da Lei nº 9.992, de
24 de ju lho de 2000;

V –  re cur sos ori un dos da com pen sa ção fi nan-
ce i ra pela uti li za ção de re cur sos hí dri cos para fins de
ge ra ção de ener gia elé tri ca e pela ex plo ra ção de re -
cur sos mi ne ra is, nos ter mos da Lei nº 9.993, de 24 de
ju lho de 2000;

VI –  per cen tu al das re ce i tas de fi ni das na Lei nº
9.994, de 24 de ju lho de 2000, des ti na das ao fo men to
de ati vi da de de pes qui sa ci en tí fi ca e de sen vol vi men to
do se tor es pa ci al;

VII –  re ce i tas de con tri bu i ção de in ter ven ção no
do mí nio eco nô mi co, nos ter mos da Lei nº 10.168, de
29 de de zem bro de 2000;

VIII –  per cen tu al do fa tu ra men to bru to de em -
pre sas que de sen vol vam ou pro du zam bens e ser vi-
ços de in for má ti ca e au to ma ção, nos ter mos da Lei nº
10.176, de 11 de ja ne i ro de 2001;

IX –  o pro du to do ren di men to de suas apli ca-
ções em pro gra mas e pro je tos;

X –  o pro du to de ren di men tos com apli ca ções fi -
nan ce i ras de re cur sos do Fun do;

XI –  re cur sos pro ve ni en tes de in cen ti vos fis ca is;
XII –  em prés ti mos de ins ti tu i ções fi nan ce i ras ou 

ou tras en ti da des;
XIII –  con tri bu i ções e do a ções de en ti da des pú -

bli cas e pri va das;
XIV –  re cur sos cap ta dos por meio do lan ça-

men to de tí tu los de emis são do Fun do; e
XV –  ou tras que lhe vi e rem a ser des ti na das.
Art. 12. A FINEP en vi a rá ao Con se lho Di re tor,

tri mes tral men te, in for ma ções de na tu re za fi nan ce i ra
e con tá bil ne ces sá ri as ao acom pa nha men to e à ava li-
a ção dos va lo res apu ra dos de re ce i ta.

CAPÍTULO V
Da Apli ca ção dos Re cur sos

Art. 13. Para fins des ta lei, cons ti tui ob je to da
des ti na ção dos re cur sos do FNDCT o apo io a pro gra-
mas, pro je tos e ati vi da des con so nan tes com os ob je-
ti vos es ta be le ci dos no art. 1º, com pre en den do a pes -
qui sa bá si ca, a pes qui sa apli ca da, a trans fe rên cia de
tec no lo gia para o se tor pro du ti vo e o de sen vol vi men to
de no vas tec no lo gi as de pro du tos e pro ces sos, de
bens e de ser vi ços, bem como a ca pa ci ta ção de re -

cur sos hu ma nos e a im ple men ta ção e re cu pe ra ção
de in fra-es tru tu ra de pes qui sa e de sen vol vi men to ci -
en tí fi co e tec no ló gi co.

Art. 14. Anu al men te, o Con se lho Di re tor, ob ser-
va das as des ti na ções es pe cí fi cas cons tan tes das leis
re fe ri das no ar ti go 11, ori en ta rá a dis tri bu i ção dos re -
cur sos do FNDCT, no exer cí cio sub se qüen te, en tre os 
pro je tos pro pos tos por em pre sas, uni ver si da des, cen -
tros de pes qui sa e ou tras en ti da des sem fins lu cra ti-
vos, ob ser va dos os se guin tes per cen tu a is:

I — 60% (ses sen ta por cen to), no mí ni mo, para
apo io a pro je tos a se rem exe cu ta dos por uni ver si da-
des, cen tros de pes qui sas e en ti da des sem fins lu cra-
ti vos;

II — 30% (trin ta por cen to), no má xi mo, para
apo io a pro je tos co o pe ra ti vos a se rem exe cu ta dos por 
em pre sas, uni ver si da des, cen tros de pes qui sa e en ti-
da des sem fins lu cra ti vos;

III — 20% (vin te por cen to), no má xi mo, para
apo io a pro je tos de trans fe rên cia de tec no lo gia e ao
de sen vol vi men to tec no ló gi co de em pre sas bra si le i-
ras, sob a for ma re em bol sá vel, as se gu ran do, no mí ni-
mo, o re tor no cor res pon den te à atu a li za ção do ca pi tal
apli ca do, acres ci dos de ju ros, na for ma do re gu la-
men to;

IV — 10% (dez por cen to), no má xi mo, para apli -
ca ção em ope ra ções de fis co, de se gu ro de ris co tec -
no ló gi co, de equa li za ção de en car gos fi nan ce i ros, de
par ti ci pa ção di re ta ou in di re ta no re sul ta do ou no ca -
pi tal de em pre sas e em sub ven ções con ce di das no
âm bi to da po lí ti ca na ci o nal de ciên cia e tec no lo gia, na 
for ma do re gu la men to;

V — 40% (qua ren ta por cen to), no má xi mo, para 
apo io a pro je tos li vre men te apre sen ta dos por uni ver-
si da des, cen tros de pes qui sa e en ti da des sem fins lu -
cra ti vos.

Art. 15. Os re cur sos do FNDCT po dem ser apli -
ca dos no fi nan ci a men to de des pe sas cor ren tes e de
ca pi tal, na for ma re em bol sá vel e não-re em bol sá vel,
em ope ra ções de ris co, de se gu ro de ris co tec no ló gi-
co, de equa li za ção de en car gos fi nan ce i ros, de par ti-
ci pa ção di re ta ou in di re ta no re sul ta do ou no ca pi tal
de em pre sas e em sub ven ções con ce di das no âm bi to
da po lí ti ca na ci o nal de ciên cia e tec no lo gia, na for ma
do re gu la men to.

Art. 16. A apli ca ção dos re cur sos do FNDCT na
im plan ta ção e re cu pe ra ção de in fra-es tru tu ra de uni -
ver si da des e cen tros de pes qui sas res pe i ta rá os per -
cen tu a is já de fi ni dos em le gis la ção es pe cí fi ca.
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Art. 17. A apli ca ção dos re cur sos do FNDCT nas 
re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te res pe i ta rá os 
per cen tu a is já de fi ni dos em le gis la ção es pe cí fi ca.

CAPÍTULO VI
Dos Pla nos Plu ri a nu a is

Art. 18. Os re cur sos do FNDCT se rão apli ca dos
em con for mi da de com o Pla no Plu ri a nu al, apro va do
con for me o es ta be le ci do pela Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 19. A con so li da ção das in for ma ções de cor-
ren tes dos pla nos de in ves ti men tos que ori en tam a
apli ca ção de re cur sos des ti na dos por lei em pro gra-
ma ção es pe cí fi ca e ge ri dos por Co mi tês Ges to res
será fe i ta pelo Con se lho Di re tor, o qual a en ca mi nha-
rá, atra vés da Se cre ta ria Exe cu ti va, para o Mi nis té rio
da Ciên cia e Tec no lo gia.

Art. 20. Ca be rá à Fi nan ci a do ra de Estu dos e
Pro je tos — FINEP a uti li za ção dos re cur sos do
FNDCT em con for mi da de com o dis ci pli na men to emi -
ti do pelo Con se lho Di re tor e com as di re tri zes e me tas
de fi ni das nos Pla nos Plu ri a nu a is.

CAPÍTULO VII
Das Ações de Acom pa nha men to e Ava li a ção

Art. 21. A pro pos ta con so li da da dos pla nos de
in ves ti men tos es ta be le ce rá os ob je ti vos e me tas para 
fins de acom pa nha men to e ava li a ção dos re cur sos do 
Fun do.

Art. 22. Os re sul ta dos anu a is do acom pa nha-
men to e ava li a ção dos pro gra mas, pro je tos e ati vi da-
des re a li za dos com os re cur sos do Fun do de ve rão
ser en ca mi nha dos ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no-
lo gia para in te grar o re la tó rio anu al de ava li a ção do
Pla no Plu ri a nu al.

CAPÍTULO VIII
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 23. Os re cur sos do FNDCT não uti li za dos
até o fi nal do exer cí cio, apu ra dos no ba lan ço anu al,
se rão trans fe ri dos para cré di to do mes mo Fun do,
acres ci dos dos res pec ti vos ren di men tos de apli ca-
ções e re mu ne ra ções dos re cur sos re pas sa dos, no
exer cí cio se guin te.

Art. 24. A FINEP po de rá apli car os sal dos or ça-
men tá ri os e fi nan ce i ros do FNDCT, de ven do o pro du-
to das apli ca ções ser re ver ti do às con tas es pe cí fi cas
do Fun do.

Art. 25. Os re cur sos fi nan ce i ros do FNDCT de -
po si ta dos na Con ta Úni ca do Te sou ro Na ci o nal se rão
re mu ne ra dos na for ma do re gu la men to.

Art. 26. O § 5º do art. 2º da Lei nº 10.168, de 29
de de zem bro de 2000, com a re da ção dada pela Lei
nº 10.332, de 19 de de zem bro de 2001, pas sa a vi go-
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 5º O pa ga men to da con tri bu i ção

deve ser efe tu a do na data da ocor rên cia do
fato ge ra dor.”(NR)

Art. 27. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Ri car do
San tos, Pre si den te – Artur Da Tá vo la, Re la tor:  –
Ca sil do Mal da ner – Antô nio Car los Jú ni or – Emí lia
Fer nan des – Ge ral do Cân di do – Ma ria Do Car mo
Alves – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Althoff – Wal -
deck Orné las – Ro meu Tuma – Ma u ro Mi ran da –
Na bor Jú ni or – Mo re i ra Men des – Lú cio Alcân ta ra
– Be ní cio Sam pa io.

PARECER Nº 551, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos.

Relator: Se na dor Waldeck Ornélas

I – RELATÓRIO

De au to ria do emi nen te Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no, vem a exa me des ta Co mis são, para de li be ra ção
em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se na do nº
85, de 2001, que “Dis põe so bre a re gu la men ta ção do
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec-
no ló gi co (FNDCT) e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O pro je to tra ta da re gu la men ta ção do Fun do
Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi-
co (FNDCT), ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº 719, de 31
de ju lho de 1969, e res ta be le ci do pela Lei nº 8.172, de 
18 de ja ne i ro de 1991.

A pro po si ção, ori gi nal men te for mu la da como lei
com ple men tar, foi apro va da na Co mis são de Cons ti-
tu i ção e Jus ti ça des ta Casa com pre li mi nar quan to à
al te ra ção da es pé cie nor ma ti va ca bí vel, ten do sido re -
a u tu a da pela Pre si dên cia do Se na do como pro je to de 
lei or di ná ria.

A Co mis são de Edu ca ção, onde o pro je to foi
apre ci a do em aten di men to a re que ri men to apre sen-
ta do em Ple ná rio pelo Se na dor Ri car do San tos, con -
clu iu pela apro va ção do pro je to na for ma de um Subs -
ti tu ti vo, apre sen ta do pelo re la tor, Se na dor Artur da
Tá vo la, que ade quou a pro pos ta ori gi nal às no vas
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con di ções exis ten tes na área de Ciên cia e Tec no lo gia
após a cri a ção dos Fun dos Se to ri a is.

Trans cor ri do o pra zo re gi men tal, o pro je to re ce-
beu uma emen da, de au to ria do Se na dor Ri car do
San tos.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Como bem res sal ta o ilus tre Au tor da pro po si-
ção, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, em sua jus ti fi ca ção,
o Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e
Tec no ló gi co é o ins tru men to mais im por tan te de que
dis põe o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia para apo i-
ar a pes qui sa ci en tí fi ca e o de sen vol vi men to tec no ló-
gi co do País. Cri a do com a fi na li da de de dar apo io fi -
nan ce i ro a pro gra mas e pro je tos pri o ri tá ri os de de-
sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, o FNDCT vem
dan do, des de sua cri a ção, há mais de trin ta anos,
ines ti má vel con tri bu i ção à re a li za ção de pes qui sas ci -
en tí fi cas e tec no ló gi cas em uni ver si da des, ins ti tu tos
de pes qui sa e em pre sas bra si le i ras.

Pou co após sua cri a ção, pelo De cre to-Lei nº
719, de 31 de ju lho de 1969, os re cur sos do Fun do
pas sa ram a ser ad mi nis tra dos pela Fi nan ci a do ra de
Estu dos e Pro je tos (FINEP), em pre sa pú bli ca vin cu la-
da ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia e que pas -
sou a de sem pe nhar o pa pel de Se cre ta ria Exe cu ti va
do FNDCT, con for me es ta be le ci do no De cre to nº
68.748, de 15 de ju nho de 1971.

Ape sar de trans cor ri dos mais de trin ta anos
des de sua cri a ção, o Fun do não foi ain da ob je to de re -
gu la men ta ção. Essa la cu na teve duas con se qüên ci as
gra ves no to can te ao cum pri men to de seus ob je ti vos
de cla ra dos.

Pri me i ro, a ges tão fi nan ce i ra do Fun do aca bou
ado tan do re gras de fun ci o na men to se me lhan tes às
de uma exe cu ção or ça men tá ria, im pe din do que os re -
cur sos pu des sem ser ge ri dos com as ca rac te rís ti cas
pró pri as de um fun do. Ao tér mi no de cada exer cí cio fi -
nan ce i ro, re to mam à con ta do Te sou ro Na ci o nal os
re cur sos não uti li za dos nos pro je tos por ele fi nan ci a-
dos, acar re tan do des con ti nu i da des e in ter rup ções
nas ati vi da des de pes qui sa que fre qüen te men te che -
gam a in vi a bi li zar seu pros se gui men to e con cre ti za-
ção. A co mu ni da de ci en tí fi ca não ces sou, nos úl ti mos
anos, de des ta car o fla gran te con tras te de tal re a li da-
de com os ob je ti vos de lon go pra zo apo i a dos pelo
Fun do.

Em se gun do lu gar, a au sên cia de re gu la men ta-
ção im pe diu a de fi ni ção de fon tes de re cur sos es tá ve-
is e pre vi sí ve is, que pos si bi li tas sem a im ple men ta ção

e a con ti nu i da de das po lí ti cas pú bli cas de in cen ti vo
ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, cu jas ati -
vi da des se ca rac te ri zam pela in cer te za quan to aos
pra zos e aos cus tos fi na is. Des sa for ma, o Fun do aca -
bou por ver min gua rem os apor tes anu a is pro ve ni en-
tes do or ça men to da União, to man do-se pro gres si va-
men te in ca paz de as se gu rar o an da men to de pes qui-
sas fun da men ta is para o País.

O pro je to sana es sas di fi cul da des, ao de fi nir as
fon tes de re ce i ta do Fun do, en tre as qua is se des ta-
cam os re cur sos pro ve ni en tes dos fun dos se to ri a is
re cen te men te cri a dos para fi nan ci ar ati vi da des de
pes qui sa ci en tí fi ca e de sen vol vi men to tec no ló gi co, e
ao es ta be le cer suas con di ções ge ra is de fun ci o na-
men to, pa dro ni zan do a apli ca ção dos re cur sos pro ve-
ni en tes des ses vá ri os fun dos.

A cri a ção dos fun dos se to ri a is re pre sen tou ver -
da de i ra re vo lu ção para o or ça men to do FNDCT: con -
sul ta ao grá fi co ane xo re ve la que o vo lu me de re cur-
sos deu um gran de sal to en tre 1998 e 2000, pas san-
do de R$98 mi lhões para R$348 mi lhões. Esse au-
men to de veu-se à en tra da em ope ra ção do fun do se -
to ri al do pe tró leo. Nos dois anos se guin tes, com a en -
tra da em ope ra ção dos de ma is fun dos se to ri a is, ve ri-
fi ca mos que os re cur sos do FNDCT de ram novo sal to,
de mais de 100%, pas san do a R$755 mi lhões para o
cor ren te ano de 2002.

O im pac to dos re cur sos em pro ve niên cia dos
fun dos se to ri a is so bre o fi nan ci a men to das ati vi da des
de ciên cia e tec no lo gia fica ain da mais evi den te quan -
do cor re la ci o na dos com o or ça men to do Mi nis té rio da 
Ciên cia e Tec no lo gia: o or ça men to do FNDCT cres-
ceu de cer ca de 10% do or ça men to do MCT até 1998
para mais de 40% em 2002.

A ins ti tu i ção, pelo pro je to de lei, de um Con se lho
Di re tor do FNDCT —com a com pe tên cia de ex pe dir e
apro var as di re tri zes, nor mas, cri té ri os e pla nos de
apli ca ção dos re cur sos do Fun do em pro gra mas, pro -
je tos e ati vi da des pri o ri tá ri as e de pro mo ver a ne ces-
sá ria ar ti cu la ção e co or de na ção en tre as po lí ti cas se -
to ri a is de ciên cia e tec no lo gia re co men da das pe los
co mi tês ges to res dos fun dos se to ri a is —per mi ti rá
ma i or uni da de na ges tão dos re cur sos e me lhor in te-
gra ção en tre as di fe ren tes ações vol ta das ao de sen-
vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co do País, in clu si ve
com pa ti bi li zan do-as com os pla nos, me tas e pri o ri da-
des es ta be le ci das pelo Con se lho Na ci o nal de Ciên cia
e Tec no lo gia.

Além dis so, o pro je to es ta be le ce a obri ga to ri e-
da de de di vul ga ção dos pla nos de apli ca ção dos re -
cur sos, to man do-os ex plí ci tos e pas sí ve is de ava li a-
ções per ma nen tes, as se gu ran do, as sim, uma ma i or
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trans pa rên cia de seus ob je ti vos e re sul ta dos al can ça-
dos pe ran te a so ci e da de bra si le i ra. São exi gi dos cri té-
ri os e jus ti fi ca ti vas cla ras para a ado ção de pri o ri da-
des e para a re par ti ção dos re cur sos.

A Co mis são de Edu ca ção des ta Casa ana li sou
apro fun da da men te as dis po si ções do pro je to de lei e
con clu iu pela ne ces si da de de se apri mo ra rem cer tos
dis po si ti vos da pro pos ta apre sen ta da pelo Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, para com pa ti bi li zá-los com as re -
gras de ges tão es ta be le ci das na le gis la ção re fe ren te
aos fun dos se to ri a is, apro va da no âm bi to do Con-
gres so em 1999, 2000 e 2001. Com essa fi na li da de, o
re la tor do pro je to na que la Co mis são, Se na dor Artur
da Tá vo la, apre sen tou um Subs ti tu ti vo que adap ta o
pro je to às pers pec ti vas e de man das hoje exis ten tes
para a área de Ciên cia e Tec no lo gia.

No art. 1º, que de fi ne a na tu re za e os ob je ti vos
do Fun do, o Subs ti tu ti vo acres cen ta a re fe rên cia à Lei
nº10.197, de 14 de fe ve re i ro de 2001, além de in clu ir,
no âm bi to de seus ob je ti vos, o es tí mu lo à ino va ção e
a me lho ria das con di ções de se gu ran ça da so ci e da de
bra si le i ra.

No art. 2º, o Subs ti tu ti vo faz pe que nas al te ra-
ções na com po si ção do Con se lho Di re tor do Fun do,
su pri min do a par ti ci pa ção de mem bros do Po der Le -
gis la ti vo e pre ven do a par ti ci pa ção de um re pre sen-
tan te dos tra ba lha do res no lu gar de um re pre sen tan te
dos em pre ga dos da Fi nep. Além dos re pre sen tan tes
do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, do Mi nis té rio
da Edu ca ção, do Mi nis té rio da De fe sa, do Mi nis té rio
do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio, do 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 da Fi nep, pre vis tos no pro je to ori -
gi nal, pas sa a in te grar o Con se lho um re pre sen tan te
do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão,
e es pe ci fi ca-se, en tre os re pre sen tan tes do se tor pro -
du ti vo, que um seja re pre sen ta ti vo do seg men to das
mi cro e pe que nas em pre sas.

No to can te às atri bu i ções do Con se lho Di re tor,
fo ram fe i tas al te ra ções no art. 5º, que se to mou art. 6º
no Subs ti tu ti vo, com o fim de com pa ti bi li zar di tas atri -
bu i ções com aque las pre vis tas para os Co mi tês Ges -
to res dos fun dos se to ri a is re cen te men te ins ti tu í dos,
man ti das as ati vi da des de su per vi são que o pro je to
ori gi nal pre via para o Con se lho Di re tor. Assim, o
Subs ti tu ti vo pre vê que, en tre as com pe tên ci as do
Con se lho Di re tor, des ta cam-se a de pro mo ver a con -
so li da ção da pro gra ma ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra
com as po lí ti cas, pla nos, me tas e pri o ri da des es ta be-
le ci das pelo Con se lho Na ci o nal de Ciên cia e Tec no lo-
gia (CCT); a de fi ni ção de po lí ti cas, di re tri zes e pro ce-
di men tos para a uti li za ção de re cur sos do FNDCT nas 

mo da li da des pre vis tas no Subs ti tu ti vo;a de re co men-
dar a con tra ta ção de es tu dos e pes qui sas com o ob je-
ti vo de sub si di ar a de fi ni ção de es tra té gi as e po lí ti cas
de alo ca ção de re cur sos do FNDCT; a de apro var a
pres ta ção de con tas, ba lan ços e de mons tra ti vos de
exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra do FNDCT; a de
efe tu ar ava li a ções re la ti vas à exe cu ção or ça men tá ria
e fi nan ce i ra do FNDCT; a de acom pa nhar e ava li ar a
apli ca ção dos re cur sos do FNDCT, re co men dan do
aos Co mi tês Ges to res dos fun dos se to ri a is a ado ção
de me di das des ti na das a ar ti cu lar as po lí ti cas se to ri a-
is de ciên cia e tec no lo gia com a po lí ti ca na ci o nal de
ciên cia e tec no lo gia, bem como os pro ce di men tos
para com pa ti bi li zar a uti li za ção dos re cur sos do
FNDCT.

O Subs ti tu ti vo re duz, em seu art. 8º, de 3% para
2% dos re cur sos atri bu í dos ao Fun do a quan tia que a
Fi nep re ce be rá anu al men te a tí tu lo de taxa de ad mi-
nis tra ção, na qua li da de de Se cre ta ria Exe cu ti va. Ou -
tros sim, fica fa cul ta da à Fi nep a uti li za ção de até 5%
dos re cur sos do FNDCT para fa zer fren te às des pe-
sas de pla ne ja men to, es tu dos, pes qui sas, pros pec-
ção, acom pa nha men to, ava li a ção e di vul ga ção dos
re sul ta dos das ações em pre en di das no âm bi to do
FNDCT (art. 9º), man ten do-se a es sên cia do art. 10
da pro pos ta apre sen ta da pelo Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no, al te ran do-se ape nas o pe río do a ser con si de-
ra do para a apu ra ção des sa alí quo ta so bre o or ça-
men to do Fun do, que pas sa de se mes tral para anu al.

As pou cas al te ra ções fe i tas no to can te à Se cre-
ta ria Exe cu ti va do FNDCT vi sam a com pa ti bi li zar as
atri bu i ções da Se cre ta ria Exe cu ti va com as ins tân ci as
de ci só ri as li ga das ao FNDCT, ajus tan do sua atu a ção
e a do Con se lho Di re tor. Des ta for ma, o subs ti tu ti vo
pre vê que com pe te à Fi nep pra ti car to dos os atos de
na tu re zas téc ni ca, ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra ne ces-
sá ri os à ges tão do FNDCT (art. 7º). Tem ain da a Fi -
nep, en tre ou tras, a atri bu i ção de sub me ter ao Con se-
lho Di re tor as pro pos tas de pla nos de in ves ti men tos
dos re cur sos do FNDCT; de pro por ao Con se lho Di re-
tor as po lí ti cas, di re tri zes e pro ce di men tos para uti li-
za ção dos re cur sos do FNDCT nas mo da li da des pre -
vis tas no subs ti tu ti vo; fir mar con tra tos, con vê ni os,
acor dos e de ma is ajus tes; pres tar con tas da exe cu-
ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos re cur sos do
FNDCT; acom pa nhar e con tro lar a apli ca ção dos re -
cur sos pe los be ne fi ciá ri os fi na is e ain da to mar as pro -
vi dên ci as ca bí ve is para a sus pen são ou can ce la men-
to dos re pas ses de re cur sos e para a re cu pe ra ção
dos re cur sos apli ca dos, acres ci das das pe na li da des
con tra tu a is (art. 10).

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  13 11633

JUNHO 2002268    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No art. 11, que fixa as re ce i tas do Fun do, o
subs ti tu ti vo man tém na es sên cia o que dis põe o pro -
je to ori gi nal, ten do ape nas re ti ra do o in ci so re fe ren te
a con tri bu i ções de cor ren tes da cons ti tu i ção de ou tros
fun dos se to ri a is para ciên cia e tec no lo gia (in ci so IX
na pro pos ta do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no), vis to
que o dis po si ti vo já pre vê a pos si bi li da de de lhe se-
rem des ti na das ou tras fon tes de re ce i ta. O Subs ti tu ti-
vo su pri me, tam bém, o dis pos to no § 2º des se ar ti go
no pro je to ori gi nal, pois a apu ra ção de pa tri mô nio e
de re sul ta dos já está con tem pla da em le gis la ção es -
pe cí fi ca.

No que tan ge à apli ca ção dos re cur sos do Fun -
do, os arts.13 a 20 do subs ti tu ti vo man têm as pre o cu-
pa ções do pro je to ori gi nal com o ade qua do pla ne ja-
men to e a con sis tên cia das apli ca ções dos re cur sos
com os ob je ti vos do FNDCT, mas sim pli fi ca al gu mas
dis po si ções ao com pa ti bi li zar as mo da li da des de apli -
ca ção des ses re cur sos com as mu dan ças in tro du zi das
pe los fun dos se to ri a is e ao in te grar o pla ne ja men to do
FNDCT ao sis te ma de pla ne ja men to do Go ver no Fe de-
ral, es pe ci al men te com o Pla no Plu ri a nu al.

Man têm-se, tam bém, as dis po si ções do art. 12
do pro je to ori gi nal, ago ra re nu me ra do para art. 13.
Entre tan to, o subs ti tu ti vo pre vê a pos si bi li da de de fi -
nan ci a men to de des pe sas cor ren tes e de ca pi tal com
os re cur sos do FNDCT, co lo can do a pro pos ta em
con for mi da de com o De cre to-Lei nº 719, de 31 de ju -
lho de 1969, que ins ti tu iu o FNDCT. O subs ti tu ti vo
man tém a pro pos ta ori gi nal no sen ti do de os re cur sos
do FNDCT se rem apli ca dos nas for mas não-re em bol-
sá vel e re em bol sá vel, in clu si ve nas mo da li da des de
ca pi tal de ris co, e na cons ti tu i ção de um se gu ro de ris -
co tec no ló gi co, acres cen tan do a equa li za ção de en -
car gos fi nan ce i ros, a par ti ci pa ção di re ta ou in di re ta
no re sul ta do ou no ca pi tal de em pre sas e sub ven ções
que se jam con ce di das no âm bi to da po lí ti ca na ci o nal
de ciên cia e tec no lo gia, sem pre na for ma a ser es ta-
be le ci da em re gu la men to pró prio (art. 15).

A pro pos ta de de ter mi na ção de li mi tes per cen-
tu a is má xi mos e mí ni mos para o apo io a ti pos de pro -
je tos e de li mi tes re gi o na is fi xos, as sim como a apli ca-
ção de re cur sos em áre as de co nhe ci men to e se to res
pri o ri tá ri os (art. 13, §§ 1º ao 7º, no pro je to ori gi nal), foi 
al te ra da, no subs ti tu ti vo, para dis po si ti vos que ali-
nham a alo ca ção de re cur sos por ti pos de pro je tos e
pro po nen tes e que dis ci pli nam as mo da li da des de
apli ca ção (art. 14).

De ter mi nam-se, as sim, no ca put do art. 14, um
mí ni mo de 60% para as uni ver si da des, cen tros de
pes qui sa e ou tras en ti da des sem fins lu cra ti vos (in ci-
so I) e li mi tes má xi mos de 30% para os cha ma dos
pro je tos co o pe ra ti vos (in ci so II), de 20% para pro je-
tos, na for ma re em bol sá vel, de trans fe rên cia de tec -
no lo gia e de sen vol vi men to tec no ló gi co de em pre sas

(in ci so III), e de 10% para as ope ra ções de ris co, se -
gu ro de ris co tec no ló gi co, equa li za ção de en car gos fi -
nan ce i ros, par ti ci pa ção no ca pi tal ou no re sul ta do de
em pre sas e em sub ven ções con ce di das no âm bi to da 
po lí ti ca na ci o nal de ciên cia e tec no lo gia (in ci so IV). Já 
os pro je tos li vre men te apre sen ta dos pe las uni ver si-
da des, cen tros de pes qui sa e en ti da des sem fins lu -
cra ti vos re ce be rão um má xi mo de 40% (in ci so V).

Enten de mos que, nes se dis po si ti vo do subs ti tu-
ti vo, ca bem ain da dois apri mo ra men tos, que es ta mos
apre sen tan do na for ma de emen das. Pri me i ro, pro po-
mos au men tar de dez para vin te o per cen tu al má xi mo
es ta be le ci do no in ci so IV, por ser in su fi ci en te o li mi te
pro pos to no subs ti tu ti vo para con tem plar apli ca ções
em ope ra ções de ris co, de se gu ro de ris co tec no ló gi-
co, de equa li za ção de en car gos, de par ti ci pa ção no
ca pi tal ou re sul ta do de em pre sas e em sub ven ções.

Em se gun do lu gar, acres cen ta mos ao art. 14 um
pa rá gra fo que per mi te ao Con se lho Di re tor au men tar
em até dez pon tos per cen tu a is os li mi tes má xi mos
para apo io a pro je tos co o pe ra ti vos ou pro je tos li vre-
men te apre sen ta dos pe las uni ver si da des, cen tros de
pes qui sa e en ti da des sem fins lu cra ti vos, es ta be le ci-
dos, res pec ti va men te, nos in ci sos II e V do subs ti tu ti-
vo. Os re cur sos para con tem plar um even tu al au men-
to no per cen tu al re fe ren te a um des ses in ci sos se rão
com pen sa dos por igual de crés ci mo no per cen tu al re -
fe ren te ao ou tro.

Com es sas emen das, vi sa mos dar al gu ma fle xi-
bi li da de ao Con se lho Di re tor do FNDCT na alo ca ção
dos re cur sos do Fun do en tre os ti pos de pro je tos e
mo da li da des de apli ca ção, fa cul tan do-lhe apo i ar,
caso a si tu a ção se apre sen te, um ma i or nú me ro de
pro je tos me ri tó ri os de na tu re za co o pe ra ti va ou de ini -
ci a ti va de uni ver si da des e cen tros de pes qui sa do que 
per mi ti do pela ob ser vân cia es tri ta dos li mi tes per cen-
tu a is es ta be le ci dos nos in ci sos II e V.

As apli ca ções de re cur sos para im plan ta ção e
re cu pe ra ção de in fra-es tru tu ra de uni ver si da des e
cen tros de pes qui sa e os per cen tu a is de apli ca ção re -
gi o nal são re me ti dos, no subs ti tu ti vo, à le gis la ção es -
pe cí fi ca que já tra ta des sas apli ca ções (art. 16).

O subs ti tu ti vo pre vê que os re cur sos do FNDCT
se rão apli ca dos em con for mi da de com o Pla no Plu ri-
a nu al, pre vis to pela Cons ti tu i ção Fe de ral, para dar
mais or ga ni ci da de ao con jun to do pla ne ja men to do
se tor (art. 18). Ca be rá ao Con se lho Di re tor do FNDCT 
pro mo ver e en ca mi nhar ao Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia a con so li da ção dos pla nos de in ves ti men-
tos dos re cur sos dos fun dos se to ri a is, ge ri dos por Co -
mi tês Ges to res es pe cí fi cos (art. 19), e ca be rá à Fi nep
a uti li za ção dos re cur sos do FNDCT em con for mi da-
de com o dis ci pli na men to emi ti do pelo Con se lho Di re-
tor e com as di re tri zes e me tas de fi ni das no Pla no Plu -
ri a nu al (art. 20).
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No to can te às ações de acom pa nha men to, ava -
li a ção e fis ca li za ção das apli ca ções dos re cur sos do
FNDCT, o subs ti tu ti vo al te ra o pro je to ori gi nal, de ter-
mi nan do que a pro pos ta con so li da da dos pla nos de
in ves ti men to dos fun dos se to ri a is, pre vis ta no art. 19
do subs ti tu ti vo, es ta be le ça os ob je ti vos e me tas para
fins de acom pa nha men to e ava li a ção dos re cur sos do 
Fun do (art. 21). Os re sul ta dos anu a is de acom pa nha-
men to e ava li a ção dos pro gra mas, pro je tos e ati vi da-
des re a li za dos com os re cur sos do Fun do se rão en -
ca mi nha dos ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia,
para in te gra rem o re la tó rio anu al de ava li a ção do Pla -
no Plu ri a nu al (art. 22).

Fi nal men te, pre vê em-se, nos arts. 23 a 25 do
Subs ti tu ti vo, de for ma se me lhan te, mas am pli a da em
re la ção às dis po si ções do pro je to ori gi nal, o dis ci pli-
na men to das apli ca ções dos sal dos or ça men tá ri os e
fi nan ce i ros do FNDCT e sua re mu ne ra ção, abrin-
do-se a pos si bi li da de de sua uti li za ção pela Fi nep,
sem pre re ver ten do o pro du to des sas apli ca ções para
o Fun do.

Foi apre sen ta da a esta Co mis são emen da de
au to ria do Se na dor Ri car do San tos dan do nova re da-
ção ao § 6º do art. 13 do pro je to ori gi nal do Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, para que, na apli ca ção dos re cur-
sos do FNDCT, se jam res pe i ta dos os per cen tu a is de -
fi ni dos nas Me di das Pro vi só ri as nº 2.156-5 e nº
2.157-5, am bas de 24 de agos to de 2001, des ti na dos
aos es ta dos que in te gram, res pec ti va men te, os Pla -
nos de De sen vol vi men to do Nor des te e da Ama zô nia.

O re fe ri do dis po si ti vo de ter mi na va, na pro pos ta
do Se na dor Sa tur ni no, que, na apli ca ção dos re cur-
sos do FNDCT, fos sem res pe i ta dos os per cen tu a is
des ti na dos às re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes-
te de fi ni dos na le gis la ção dos fun dos se to ri a is para
ciên cia e tec no lo gia. Essa nor ma pas sou a cons ti tu ir
o art. 17 do Subs ti tu ti vo, sem al te ra ção de mé ri to.

Já as me di das pro vi só ri as men ci o na das cri am,
res pec ti va men te, os Fun dos de De sen vol vi men to do
Nor des te e da Ama zô nia e suas Agên ci as de De sen-
vol vi men to Re gi o na is — ADENE e ADA, de fi nem os
es ta dos e mu ni cí pi os abran gi dos por cada fun do e es -
ta be le cem per cen tu a is a se rem ob ser va dos na alo ca-
ção de re cur sos des ti na dos a pro je tos de de sen vol vi-
men to lo ca li za dos nas res pec ti vas áre as de abran-
gên cia.

O ple i to do emi nen te Se na dor Ri car do San tos já 
se en con tra par ci al men te con tem pla do nas leis que
cri am os fun dos se to ri a is, com a ex ce ção da que las
re fe ren tes aos se to res de pe tró leo, es pa ci al e de re -
cu pe ra ção da in fra-es tru tu ra de pes qui sa nas uni ver-
si da des. To das apre sen tam dis po si ti vo que des ti na
pelo me nos 30% dos re cur sos do res pec ti vo fun do a
pro je tos de sen vol vi dos por ins ti tu i ções de pes qui sa
se di a das nas re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes-

te, in clu in do as áre as de abran gên cia das su pe rin ten-
dên ci as ou agên ci as de de sen vol vi men to re gi o na is.
As ex ce ções, con for me men ci o na mos, são o fun do
do se tor do pe tró leo, que des ti na 40% a pro je tos das
re giões Nor te e Nor des te ape nas, o fun do do se tor
es pa ci al, que não pre vê ne nhum per cen tu al es pe cí fi-
co para aque las re giões, e o fun do de in fra-es tru tu ra
das uni ver si da des — mais co nhe ci do como Fun do
dos Fun dos — que des ta ca 30% dos re cur sos às re -
giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, sem en tre tan-
to es pe ci fi car as áre as de abran gên cia das agên ci as
re gi o na is.

Enten de mos que, res pe i tan do um dos prin ci pa is
ob je ti vos des te pro je to de lei, que bus ca ar ti cu lar e
har mo ni zar os pro ce di men tos de ges tão dos re cur sos
dos fun dos se to ri a is com os do FNDCT, po de mos
apri mo rar a re da ção do art. 17 do Subs ti tu ti vo, tor nan-
do ex plí ci ta a ob ser vân cia das áre as de abran gên cia
le gal men te de fi ni das para as re giões Nor te, Nor des te
e Cen tro-Oes te na apli ca ção dos per cen tu a is mí ni-
mos es ta be le ci dos nos fun dos se to ri a is para es sas
re giões.

Com essa fi na li da de, es ta mos apre sen tan do
su be men da que aco lhe, em seu mé ri to, as pro pos tas
apre sen ta das pelo Se na dor Ri car do San tos.

III – Voto

Di an te do ex pos to, aca ta mos a emen da do Se -
na dor Ri car do San tos e opi na mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 85, de 2001, na for ma da
Emen da nº 1-CE/CAE (Subs ti tu ti vo) apro va do na Co -
mis são de Edu ca ção, com os apri mo ra men tos dos
arts. 14 e 17, aci ma men ci o na dos, na for ma das se -
guin tes su be men das:

Su be men da nº 1-CAE à Emen da nº 1– CE/CAE
(Subs ti tu ti vo)

Alte re-se para 20% (vin te por cen to) o per cen tu-
al má xi mo es ta be le ci do no in ci so IV do art. 14 do PLS
nº 85, de 2001, na for ma do Subs ti tu ti vo apro va do na
Co mis são de Edu ca ção.

Su be men da nº 2-CAE à Emen da nº 1– CE/CAE
(Subs ti tu ti vo)

Acres cen te-se ao art. 14 do PLS nº 85, de 2001,
na for ma do Subs ti tu ti vo apro va do na Co mis são de
Edu ca ção, o se guin te pa rá gra fo:

Pa rá gra fo úni co. Por de li be ra ção do Con se lho
Di re tor, os per cen tu a is de fi ni dos nos in ci sos II e V do
ca put po de rão ser au men ta dos em até dez pon tos
per cen tu a is, me di an te re ma ne ja men to de re cur sos
en tre os ti pos de pro je tos ne les es ta be le ci dos.
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TEXTO FINAL
NA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

DA EMENDA Nº 1-CE – CAE
 (SUBSTITUTIVO)

OFERECIDA AO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 85, DE 2001, QUE:

Dis põe so bre o Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi-
co – FNDCT, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal, De cre ta:

CAPÍTULO I
Dos Obje ti vos

Art. 1º O Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to
Ci en tí fi co e Tec no ló gi co – FNDCT, ins ti tu í do pelo De -
cre to-Lei nº 719, de 31 de ju lho de 1969 e res ta be le ci-
do pela Lei nº 8.172, de 18 de ja ne i ro de 1991, com os 
acrés ci mos da Lei nº 10.197, de 14 de fe ve re i ro de
2001, é de na tu re za con tá bil e tem o ob je ti vo de es ti-
mu lar a ino va ção e pro mo ver o de sen vol vi men to ci en-
tí fi co e tec no ló gi co, com vis tas a as se gu rar a me lho ria
das con di ções de vida da so ci e da de, a com pe ti ti vi da-
de e o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do País.

CAPÍTULO II
Do Con se lho Di re tor

Art. 2º FNDCT será ad mi nis tra do por um Con se-
lho Di re tor, cons ti tu í do por:

I – um re pre sen tan te do Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia;

II – um re pre sen tan te do Mi nis té rio da
Edu ca ção;

III – um re pre sen tan te do Mi nis té rio do 
De sen vol vi men to, in dús tria e Co mér cio;

IV – um re pre sen tan te do Mi nis té rio do 
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão;

V – um re pre sen tan te da Fi nan ci a do ra
de Estu dos e Pro je tos – FINEP;

VI – um re pre sen tan te do 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;

VII – três re pre sen tan tes da co mu ni da-
de ci en tí fi ca;

VIII – dois re pre sen tan tes do se tor pro -
du ti vo, sen do um re pre sen ta ti vo do seg men-
to das mi cros e pe que nas em pre sas;

IX – um re pre sen tan te dos tra ba lha do res.
§ 1º Os mem bros do Con se lho Di re tor

do FNDCT se rão in di ca dos pe los ór gãos e

en ti da des que re pre sen tam e no me a dos
pelo Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e Tec no-
lo gia após as de sig na ções per ti nen tes.

§ 2º O re pre sen tan te dos tra ba lha do-
res será in di ca do pe los res pec ti vos re pre-
sen tan tes no Con se lho De li be ra ti vo do Fun -
do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – CODEFAT.

§ 3º O man da to dos, re pre sen tan tes
da co mu ni da de ci en tí fi ca, do se tor pro du ti vo
e dos tra ba lha do res será de dois anos, sen -
do ad mi ti da a re con du ção por igual pe río do,
de ven do a pri me i ra no me a ção ocor rer no
pra zo de ses sen ta dias a con tar da pu bli ca-
ção des ta Lei.

§ 4º Os mem bros do Con se lho Di re tor
não se rão re mu ne ra dos pela ati vi da de nele
exer ci da.

Art. 3º O Con se lho Di re tor terá re u niões or di-
ná ri as tri mes tra is, po den do ser con vo ca das re u-
niões ex tra or di ná ri as a qual quer tem po, por de ci são
do seu Pre si den te.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Di re tor po de rá
con vi dar en ti da des re pre sen ta ti vas da so ci e da de
para par ti ci par de suas re u niões, sem di re i to a voto.

Art. 4º O Con se lho Di re tor será pre si di do pelo
re pre sen tan te do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia.

Pa rá gra fo úni co. O re pre sen tan te da FINEP
subs ti tu i rá o re pre sen tan te do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia na pre si dên cia do Con se lho Di re tor, nas
suas au sên ci as e im pe di men tos.

Art. 5º O Con se lho Di re tor do FNDCT de li be ra rá
por ma i o ria de vo tos dos seus mem bros, na for ma do
re gi men to in ter no.

Art. 6º O Con se lho Di re tor terá as se guin tes atri -
bu i ções:

I – apro var seu re gi men to in ter no;
II – re co men dar a con tra ta ção de es tu-

dos e pes qui sas com o ob je ti vo de sub si di ar
a de fi ni ção de es tra té gi as e po lí ti cas de alo -
ca ção dos re cur sos do FNDCT;

III – pro mo ver a con so li da ção da pro-
gra ma ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos re -
cur sos do FNDCT e a sua com pa ti bi li za ção
com as po lí ti cas, pla nos, me tas e pri o ri da-
des es ta be le ci das pelo Con se lho Na ci o nal
de Ciên cia e Tec no lo gia – CCT,

IV – apro var pres ta ção de con tas, ba-
lan ços e de mons tra ti vos da exe cu ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra do FNDCT;
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V – efe tu ar ava li a ções re la ti vas à exe-
cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra do FNDCT;

VI – de fi nir as po lí ti cas e di re tri zes da
uti li za ção dos re cur sos do FNDCT nas mo -
da li da des pre vis tas nes ta lei;

VII – com re la ção aos re cur sos des ti-
na dos por lei em pro gra ma ção es pe cí fi ca e
ge ri dos por Co mi tês Ges to res:

a) acom pa nhar e ava li ar a apli ca ção
dos re cur sos;

b) re co men dar aos Co mi tês Ges to res
me di das des ti na das a com pa ti bi li zar e ar ti-
cu lar as po lí ti cas se to ri a is com a po lí ti ca na -
ci o nal de ciên cia e tec no lo gia, bem como os 
pro ce di men tos para uti li za ção dos re cur sos
do FNDCT.

CAPÍTULO III
Da Se cre ta ria Exe cu ti va do Fun do

Art. 7º A Fi nan ci a do ra de Estu dos e Pro je tos –
FINEP exer ce rá a fun ção de Se cre ta ria Exe cu ti va do
FNDCT, ca ben do-lhe pra ti car to dos os atos de na tu-
re za téc ni ca, ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e con tá bil ne -
ces sá ri os à ges tão do FNDCT.

Art. 8º A FINEP, como Se cre ta ria Exe cu ti va do
FNDCT, re ce be rá anu al men te o equi va len te a 2%
(dois por cen to) dos re cur sos atri bu í dos ao Fun do, a
tí tu lo de taxa de ad mi nis tra ção.

Art 9º Fica fa cul ta da à Fi nan ci a do ra de Estu dos
e Pro je tos – FINEP, a uti li za ção de até 5% (cin co por
cen to) do or ça men to anu al do FNDCT para fa zer fren -
te às des pe sas de pla ne ja men to, es tu dos, pes qui sas,
pros pec ção e acom pa nha men to, bem como ava li a-
ção e di vul ga ção dos re sul ta dos re la ti vos às ações
pre vis tas nes ta lei.

Art. 10. Com pe te à FINEP, na qua li da de de Se -
cre ta ria Exe cu ti va do FNDCT:

I – sub me ter ao Con se lho Di re tor as
pro pos tas de pla nos de in ves ti men tos dos
re cur sos do FNDCT;

II – pro por ao Con se lho Di re tor as po lí ti-
cas e di re tri zes da uti li za ção dos re cur sos do
FNDCT nas mo da li da des pre vis tas nes ta lei;

III – re a li zar, di re ta ou in di re ta men te,
es tu dos, pes qui sas e ava li a ção de re sul ta-
dos, re co men da dos pelo Con se lho Di re tor;

IV – fir mar con tra tos, con vê ni os, acor -
dos e de ma is ajus tes;

V – pres tar con tas da exe cu ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra dos re cur sos re ce bi-
dos do FNDCT ao Con se lho Di re tor;

VI – acom pa nhar e con tro lar a apli ca-
ção dos re cur sos pe los be ne fi ciá ri os fi na is;

VII – to mar as pro vi dên ci as ca bí ve is
para a sus pen são ou can ce la men to dos re -
pas ses de re cur sos, e para a re cu pe ra ção
dos re cur sos apli ca dos, acres ci das das pe-
na li da des con tra tu a is.

CAPÍTULO IV
Das Re ce i tas

Art. 11. Cons ti tu em re ce i tas do FNDCT:

I – do ta ções con sig na das na lei or ça-
men tá ria anu al e seus cré di tos adi ci o na is;

II – ro yal ti es so bre a pro du ção de pe-
tró leo e gás na tu ral, nos ter mos da Lei nº
9.478, de 6 de agos to de 1997;

III – per cen tu al da re ce i ta ope ra ci o nal
lí qui da de em pre sas de ener gia elé tri ca, nos 
ter mos da Lei nº 9.991, de 24 de ju lho de
2000;

IV – re cur sos de cor ren tes de con tra tos
de ces são de di re i tos de uso da in fra-es tru-
tu ra ro do viá ria para fins de ex plo ra ção de
sis te mas de co mu ni ca ção e te le co mu ni ca-
ções, nos ter mos da Lei nº 9.992, de 24 de
ju lho de 2000;

V – re cur sos ori un dos da com pen sa-
ção fi nan ce i ra pela uti li za ção de re cur sos
hí dri cos para fins de ge ra ção de ener gia
elé tri ca e pela ex plo ra ção de re cur sos mi-
ne ra is, nos ter mos da Lei nº 9.993, de 24
de ju lho de 2000;

VI – per cen tu al das re ce i tas de fi ni das
na Lei nº 9.994, de 24 de ju lho de 2000,
des ti na das ao fo men to de ati vi da de de pes -
qui sa ci en tí fi ca e de sen vol vi men to do se tor
es pa ci al;

VII – re ce i tas de con tri bu i ção de in ter-
ven ção no do mí nio eco nô mi co, nos ter mos da 
Lei nº 10.168, de 29 de de zem bro de 2000;

VIII – per cen tu al do fa tu ra men to bru to
de em pre sas que de sen vol vam ou pro du-
zam bens e ser vi ços de in for má ti ca e au to-
ma ção, nos ter mos da Lei nº 10.176, de 11
de ja ne i ro de 2001;

IX – o pro du to do ren di men to de suas
apli ca ções em pro gra mas e pro je tos;

X – o pro du to de ren di men tos com apli -
ca ções fi nan ce i ras de re cur sos do Fun do;

XI – re cur sos pro ve ni en tes de in cen ti-
vos fis ca is;
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XII – em prés ti mos de ins ti tu i ções fi-
nan ce i ras ou ou tras en ti da des;

XIII – con tri bu i ções e do a ções de en ti-
da des pú bli cas e pri va das;

XIV – re cur sos cap ta dos por meio do
lan ça men to de tí tu los de emis são do Fun do; e

XV – ou tros que lhe vi e rem a ser des ti-
na dos.

Art. 12. A FINEP en vi a rá ao Con se lho Di re tor,
tri mes tral men te, in for ma ções de na tu re za fi nan ce i ra
e con tá bil ne ces sá ri as ao acom pa nha men to e à
ava li a ção dos va lo res apu ra dos de re ce i ta.

CAPÍTULO V
Da Apli ca ção dos Re cur sos

Art. 13. Para fins des ta lei, cons ti tui ob je to da
des ti na ção dos re cur sos do FNDCT o apo io a pro gra-
mas, pro je tos e ati vi da des, com pre en den do a pes qui-
sa bá si ca, a pes qui sa apli ca da, a trans fe rên cia de
tec no lo gia para o se tor pro du ti vo e o de sen vol vi men to
de no vas tec no lo gi as de pro du tos e pro ces sos, de
bens e de ser vi ços, bem como a ca pa ci ta ção de re -
cur sos hu ma nos e a im ple men ta ção e re cu pe ra ção
de in fra-es tru tu ra de pes qui sa e de sen vol vi men to ci -
en tí fi co e tec no ló gi co.

Art. 14. Anu al men te, o Con se lho Di re tor, ob ser-
va das as des ti na ções es pe cí fi cas cons tan tes das leis
re fe ri das no art. 11, ori en ta rá a dis tri bu i ção dos re cur-
sos do FNDCT, no exer cí cio sub se qüen te, en tre os
pro je tos pro pos tos por em pre sas, uni ver si da des, cen -
tros de pes qui sa e ou tras en ti da des sem fins lu cra ti-
vos, ob ser va dos os se guin tes per cen tu a is:

I – 60% (ses sen ta por cen to), no mí ni-
mo, para apo io a pro je tos a se rem exe cu ta-
dos por uni ver si da des, cen tros de pes qui sas
e en ti da des sem fins lu cra ti vos;

II – 30% (trin ta por cen to), no má xi mo,
para apo io a pro je tos co o pe ra ti vos a se rem
exe cu ta dos por em pre sas, uni ver si da des,
cen tros de pes qui sa e en ti da des sem fins lu -
cra ti vos;

III – 20% (vin te por cen to), no má xi mo,
para apo io a pro je tos de trans fe rên cia de
tec no lo gia e ao de sen vol vi men to tec no ló gi-
co de em pre sas bra si le i ras, sob a for ma re -
em bol sá vel, as se gu ran do, no mí ni mo, o re-
tor no cor res pon den te à atu a li za ção do ca pi-
tal apli ca do, acres ci dos de ju ros, na for ma
do re gu la men to;

IV – 20% (vin te por cen to), no má xi mo,
para apli ca ção em ope ra ções de ris co, de
se gu ro de ris co tec no ló gi co, de equa li za ção
de en car gos fi nan ce i ros, de par ti ci pa ção di -
re ta ou in di re ta no re sul ta do ou no ca pi tal de 
em pre sas e em sub ven ções con ce di das no
âm bi to da po lí ti ca na ci o nal de ciên cia e tec -
no lo gia, na for ma do re gu la men to;

V – 40% (qua ren ta por cen to), no má-
xi mo, para apo io a pro je tos li vre men te apre -
sen ta dos por uni ver si da des, cen tros de pes -
qui sa e en ti da des sem fins lu cra ti vos.

Pa rá gra fo úni co. Por de li be ra ção do Con se lho
Di re tor, os per cen tu a is de fi ni dos nos in ci sos II e V
do ca put po de rão ser au men ta dos em até dez pon -
tos per cen tu a is, me di an te re ma ne ja men to de re cur-
sos en tre os ti pos de pro je tos ne les es ta be le ci dos.

Art. 15. Os re cur sos do FNDCT po dem ser apli -
ca dos no fi nan ci a men to de des pe sas cor ren tes e de
ca pi tal, na for ma re em bol sá vel e não re em bol sá vel,
em ope ra ções de ris co, de se gu ro de ris co tec no ló gi-
co, de equa li za ção de en car gos fi nan ce i ros, de par ti-
ci pa ção di re ta ou in di re ta no re sul ta do ou no ca pi tal
de em pre sas e em sub ven ções con ce di das no âm bi to
da po lí ti ca na ci o nal de ciên cia e tec no lo gia, na for ma
do re gu la men to.

Art. 16. A apli ca ção dos re cur sos do FNDCT na
im plan ta ção e re cu pe ra ção de in fra-es tru tu ra de uni -
ver si da des e cen tros de pes qui sas de ve rá res pe i tar
os per cen tu a is de fi ni dos em le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 17. Para efe i to dos per cen tu a is mí ni mos já
es ta be le ci dos nas le gis la ções es pe cí fi cas com vis tas
à des ti na ção de re cur sos do FNDCT aos pro gra mas
de fo men to à ca pa ci ta ção tec no ló gi ca, ao am pa ro à
pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi men to tec no ló gi co
nas re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, se rão
con si de ra das as áre as de abran gên cia le gal men te
de fi ni das para as re fe ri das re giões, es pe ci al men te
aque las des cri tas em lei como be ne fi ciá ri as dos re-
cur sos ge ri dos pe las agên ci as de de sen vol vi men to
re gi o na is.

CAPÍTULO VI
Dos Pla nos Plu ri a nu a is

Art. 18. Os re cur sos do FNDCT se rão apli ca dos
em con for mi da de com o Pla no Plu ri a nu al, apro va do
em con for mi da de com o es ta be le ci do pela Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

Art. 19. A con so li da ção das in for ma ções de cor-
ren tes dos pla nos de in ves ti men tos que ori en tam a
apli ca ção de re cur sos des ti na dos por lei em pro gra-
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ma ção es pe cí fi ca e ge ri dos por Co mi tês Ges to res
será fe i ta pelo Con se lho Di re tor, o qual a en ca mi nha-
rá, por meio da Se cre ta ria Exe cu ti va, para o Mi nis té-
rio da Ciên cia e Tec no lo gia.

Art. 20. Ca be rá à Fi nan ci a do ra de Estu dos e
Pro je tos – FINEP a uti li za ção dos re cur sos do FNDCT 
em con for mi da de com o dis ci pli na men to emi ti do pelo
Con se lho Di re tor e com as di re tri zes e me tas de fi ni-
das nos Pla nos Plu ri a nu a is.

CAPÍTULO VII
Das Ações de Acom pa nha men to e Ava li a ção

Art. 21. A pro pos ta con so li da da dos pla nos de
in ves ti men tos es ta be le ce rá os ob je ti vos e me tas para 
fins de acom pa nha men to e ava li a ção dos re cur sos do 
Fun do.

Art. 22. Os re sul ta dos anu a is do acom pa nha-
men to e ava li a ção dos pro gra mas, pro je tos e ati vi da-
des re a li za dos com os re cur sos do Fun do de ve rão
ser en ca mi nha dos ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no-
lo gia para in te grar o re la tó rio anu al de ava li a ção do
Pla no Plu ri a nu al.

CAPÍTULO VIII
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 23. Os re cur sos do FNDCT não-uti li za dos
até o fi nal do exer cí cio, apu ra dos no ba lan ço anu al,
se rão trans fe ri dos para cré di to do mes mo Fun do,
acres ci dos dos res pec ti vos ren di men tos de apli ca-
ções e re mu ne ra ções dos re cur sos re pas sa dos, no
exer cí cio se guin te.

Art. 24. A FINEP po de rá apli car os sal dos or ça-
men tá ri os e fi nan ce i ros do FNDCT, de ven do o pro du-
to das apli ca ções ser re ver ti do à con ta do Fun do.

Art. 25. Os re cur sos fi nan ce i ros do FNDCT de -
po si ta dos na Con ta úni ca do Te sou ro Na ci o nal se rão
re mu ne ra dos na for ma do re gu la men to.

Art. 26. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Sala das Co mis sões, 28 de maio de 2002. – Se -
na dor Car los Be zer ra, Pre si den te em exer cí cio; Se -
na dor Wal deck Orne las, Re la tor.

DOCUMENTO ANEXADO PELA SGM, 
NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO RICD 

REQUERIMENTO Nº 532, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos da alí nea 12 do in ci so II
do art. 255, com bi na do com o in ci so V do art. 102 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que seja ou vi-
da a Co mis são de Edu ca ção, para emis são de pa re-

cer so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 85/2001, que
“Dis põe so bre a re gu la men ta ção do Fun do Na ci o nal
de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co –
FNDCT, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Em 25 de se tem bro de 2001. – Se na dor Ri car-
do San tos.

Of./CAE/Nº/32/02

Bra sí lia, 4 de ju nho de 2002

Exmo Sr.
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são apro-
vou nos ter mos da Emen da nº 1 – CE/CAE (Subs ti tu-
ti vo), o Pro je to de Lei do Se na do nº 85, de 2001 que
“Dis põe so bre a re gu la men ta ção do Fun do Na ci o nal
de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co –
FNDCT, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em re u nião re a li-
za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 48. (*) Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci-
al men te so bre:

..................................... .........................
IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re -

gi o na is e se to ri a is de de sen vol vi men to;
...................................... ........................
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e

mo ne tá ria, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas
ope ra ções;

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

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:

I – o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.
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..............................................................
§ 9º Cabe á lei com ple men tar:
I – dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro,

a vi gên cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or -
ga ni za ção do pla no plu ri a nu al, da lei de di-
re tri zes or ça men tá ri as e da lei or ça men tá ria
anu al;

II – es ta be le cer nor mas de ges tão fi-
nan ce i ra e pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di-
re ta e in di re ta, bem como con di ções para a
ins ti tu i ção e fun ci o na men to de fun dos.

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

Art. 218. O Esta do pro mo ve rá e in cen ti va rá o
de sen vol vi men to ci en tí fi co, a pes qui sa e a ca pa ci ta-
ção tec no ló gi cas.

§ 1º A pes qui sa ci en tí fi ca bá si ca re ce-
be rá tra ta men to pri o ri tá rio do Esta do, ten do
em vis ta o bem pú bli co e o pro gres so das
ciên ci as.

§ 2º A pes qui sa tec no ló gi ca vol tar-se-á
pre pon de ran te men te para a so lu ção dos pro-
ble mas bra si le i ros e para o de sen vol vi men to
do sis te ma pro du ti vo na ci o nal e re gi o nal.

§ 3º O Esta do apo i a rá a for ma ção de
re cur sos hu ma nos nas áre as de ciên cia,
pes qui sa e tec no lo gia, e con ce de rá aos que 
de las se ocu pem me i os e con di ções es pe ci-
a is de tra ba lho.

§ 4º A lei apo i a rá e es ti mu la rá as em-
pre sas que in vis tam em pes qui sa, cri a ção
de tec no lo gia ade qua da ao País, for ma ção
e aper fe i ço a men to de seus re cur sos hu ma-
nos e que pra ti quem sis te mas de re mu ne ra-
ção que as se gu rem ao em pre ga do, des vin-
cu la da do sa lá rio, par ti ci pa ção nos ga nhos
eco nô mi cos re sul tan tes da pro du ti vi da de de
seu tra ba lho.

§ 5º É fa cul ta do aos Esta dos e ao Dis -
tri to Fe de ral vin cu lar par ce la de sua re ce i ta
or ça men tá ria a en ti da des pú bli cas de fo-
men to ao en si no e à pes qui sa ci en tí fi ca e
tec no ló gi ca.

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

DECRETO-LEI Nº 719, DE 31 DE JULHO DE 1969

Cria o Fun do Na ci o nal de De sen vol-
vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 68.748, DE 15 DE JUNHO DE 1971.

Alte ra para Fi nan ci a do ra de Estu dos
e Pro je tos S.A. – FINEP – a de no mi na ção
da em pre sa pú bli ca cri a da pelo De cre to
nº 61.056, de 24 de ju lho de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

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

LEI Nº 8.172, DE 18 DE JANEIRO DE 1991

Res ta be le ce o Fun do Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co.

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

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti ca
na ci o nal, as ati vi da des re la ti vas ao mo-
no pó lio do pe tró leo, ins ti tui o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.530, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Dis põe so bre a uti li za ção dos di vi-
den dos e do su pe rá vit fi nan ce i ro de fun -
dos e de en ti da des da Admi nis tra ção Pú -
bli ca Fe de ral in di re ta, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

LEI Nº 9.991, DE 24 DE JULHO DE 2000.

Dis põe so bre re a li za ção de in ves ti-
men tos em pes qui sa e de sen vol vi men to
e em efi ciên cia ener gé ti ca por par te das
em pre sas con ces si o ná ri as, per mis si o ná-
ri as e au to ri za das do se tor de ener gia
elé tri ca, e da ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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LEI Nº 9.992, DE 24 DE JULHO DE 2000

Alte ra a des ti na ção de re ce i tas pró-
pri as de cor ren tes de con tra tos fir ma dos
pelo De par ta men to Na ci o nal de Estra das
de Ro da gem, vi san do o fi nan ci a men to de 
pro gra mas e pro je tos de pes qui sa ci en tí-
fi ca e de sen vol vi men to tec no ló gi co do
se tor pro du ti vo na área de trans por tes
ter res tres, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
LEI Nº 9.993, DE 24 DE JULHO DE 2000

Des ti na re cur sos da com pen sa ção fi-
nan ce i ra pela uti li za ção de re cur sos hí dri-
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé tri-
ca e pela ex plo ra ção de re cur sos mi ne ra is
para o se tor de ciên cia e tec no lo gia.

....................................................................................
LEI Nº 9.994, DE 24 DE JULHO DE 2000

Insti tui o Pro gra ma de De sen vol vi-
men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co do Se tor
Espa ci al, e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 10.168, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000

Insti tui con tri bu i ção de in ter ven ção
de do mí nio eco nô mi co des ti na da a fi nan-
ci ar o  Pro gra ma de Estí mu lo à Inte ra ção
Uni ver si da de-Empre sa para o Apo io à
Ino va ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
LEI Nº 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 8.248, de 23 de ou tu-
bro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de de-
zem bro de 1991, e o De cre to-Lei nº 288,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, dis pon do so -
bre a ca pa ci ta ção e com pe ti ti vi da de do
se tor de tec no lo gia da in for ma ção.

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

LEI Nº 10.332, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001

Insti tui me ca nis mo de fi nan ci a men-
to para o Pro gra ma de Ciên cia e Tec no lo-
gia para o Agro ne gó cio, para o Pro gra ma
de Fo men to à Pes qui sa em Sa ú de, para o 
Pro gra ma Bi o tec no lo gia e Re cur sos Ge-
né ti cos – GENOMA, para o Pro gra ma de
Ciên cia e Tec no lo gia para o Se tor Ae ro-
náu ti co e para o Pro gra ma de Ino va ção

para Com pe ti ti vi da de, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.165-36,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Insti tui o Au xí lio-Trans por te, dis põe
so bre o pa ga men to dos mi li ta res e dos
ser vi do res do Po der Exe cu ti vo Fe de ral,
in clu si ve de suas au tar qui as, fun da ções,
em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco -
no mia mis ta, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria a Agên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia – ADA, ex tin gue a Su pe rin-
ten dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô-
nia – SUDAM, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 552, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 161, de 2001, de au to ria do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, que acres cen ta
pa rá gra fos aos ar ti gos 33 e 34 da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, que es -
ta be le ce nor mas para as ele i ções e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Vem à apre ci a ção des ta Co mis são o Pro je to de
Lei do Se na do nº 161, de 2001, de au to ria do ilus tre
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que acres cen ta pa rá gra fos
aos arts. 33 e 34 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro
de 1997 (Lei Ele i to ral), com o ob je ti vo de “aper fe i ço ar
a le gis la ção re fe ren te... às pes qui sas ele i to ra is”.
Obser va o au tor, na jus ti fi ca ção, que, a cada ele i ção,
re tor na ao de ba te pú bli co o tema das pes qui sas ele i-
to ra is. Du ran te a cam pa nha, dis cu te-se a exa ti dão
dos re sul ta dos apre sen ta dos e dú vi das quan to à
isen ção dos pro mo to res das pes qui sas sem pre são
le van ta das. Após a ele i ção, even tu a is dis cre pân ci as
en tre o re sul ta do das ur nas e as ten dên ci as apon ta-
das pe las pes qui sas ten dem a ser li das como pro vas
de fra u de, de viés em fa vor de can di da tos e par ti dos,
do uso, en fim, da pes qui sa, como ins tru men to de
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cam pa nha, de des qua li fi ca ção dos can di da tos ad ver-
sá ri os.

Para pre ve nir a fra u de e au men tar a con fi an ça,
qua tro al te ra ções são pro pos tas na Lei Ele i to ral.

A pri me i ra re fe re-se aos pra zos para re gis tro
das in for ma ções so bre a pes qui sa na Jus ti ça Ele i to-
ral. Con for me as nor mas vi gen tes, es sas in for ma ções
de vem ser re gis tra das até cin co dias an tes de sua di -
vul ga ção. O pro je to sob exa me es ti pu la o pra zo de até 
24 ho ras após sua di vul ga ção.

A se gun da al te ra ção diz res pe i to à di vul ga ção
dos re sul ta dos. A pro pos ta or de na que a di vul ga ção
seja acom pa nha da de uma sé rie de in for ma ções so -
bre a pes qui sa, a sa ber:

a) en ti da de ou em pre sa res pon sá vel e con tra-
tan te;

b) pe río do de re a li za ção;
c) mar gem de erro;
d) es ta dos, mu ni cí pi os, dis tri tos e ba ir ros em

que foi apli ca da; e
e) dis tri bu i ção dos en tre vis ta dos por ida de e

sexo.
A di vul ga ção de re sul ta do sem es sas in for ma-

ções su je i ta ria os res pon sá ve is à pe na li da de de mul ta.
A ter ce i ra al te ra ção con sis te na pro i bi ção da di -

vul ga ção de qual quer pes qui sa ele i to ral no pe río do
com pre en di do en tre as vin te e qua tro ho ras an te ri o-
res ao iní cio da vo ta ção e seu en cer ra men to.

Fi nal men te, o pro je to pre vê a cons ti tu i ção, por
par ti dos e ou tras en ti da des da so ci e da de ci vil, de co -
mi tês en car re ga dos de exa mi nar as in for ma ções re fe-
ren tes às pes qui sas. Na for ma vi gen te (art. 33, 2º),
so men te têm aces so a es sas in for ma ções par ti dos e
co li ga ções com can di da tos ao ple i to.

Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -
gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Assi na lo, em pri me i ro lu gar, a re le vân cia do
tema e a opor tu ni da de da pro pos ta em aná li se. A
cada ele i ção, uma mes ma tra ma de sen ro la-se aos
olhos da opi nião pú bli ca. Pes qui sas são di vul ga das e
ime di a ta men te con tes ta das por aque les que se sen -
tem pre ju di ca dos com os re sul ta dos. De nún ci as de
erro, no me lhor dos ca sos, ou de viés de li be ra do são
re cor ren tes. Toda essa mo vi men ta ção, essa guer ra
de in for ma ção e pro pa gan da re fle te um sim ples fato:
os ato res po lí ti cos do País têm cons ciên cia ple na do
peso da di vul ga ção de pes qui sas na for ma ção da in -
ten ção de voto do ele i tor.

De fato, esse peso exis te e não é des pre zí vel.
Se ria exa ge ro di zer que pes qui sas têm o dom de le var
qual quer can di da to à vi tó ria. Cer ta men te po dem, con -
tu do, re du zir o le que de op ções do ele i tor e pro vo car,
des sa for ma, a der ro ta de qual quer can di da to de fi ni-
do por elas como in viá vel. A in ten ção de voto ten de a
res trin gir-se, no Bra sil, aos can di da tos com pos si bi li-
da de de vi tó ria e as pes qui sas são ins tru men tos po -
de ro sos para a de fi ni ção des se re cor te, a par tir do to -
tal de can di da tos ins cri tos.

Pes qui sas ele i to ra is apre sen tam in fluên cia sig -
ni fi ca ti va e sua ma ni pu la ção te ria con se qüên ci as im -
por tan tes, em ter mos de in du ção e fal si fi ca ção da
von ta de po pu lar. Daí a ne ces si da de de aper fe i ço a-
men to cons tan te da le gis la ção, de modo a me lhor
pre ve nir e co i bir a ocor rên cia de fra u de.

Apre sen to, em se gun do lu gar, mi nha con cor-
dân cia quan to ao mé ri to das pro pos tas con ti das no
pro je to sob exa me. O novo pra zo, vin te e qua tro ho ras
após a di vul ga ção, é co e ren te com a ra pi dez com que 
as pes qui sas hoje são apli ca das e di vul ga das. Num
pro ces so em que a ve lo ci da de da in for ma ção é fun -
da men tal, não faz sen ti do exi gir de em pre sas, en ti da-
des e con tra tan tes uma “qua ren te na” de cin co dias.
Di vul gue-se o re sul ta do e re gis trem-se, pos te ri or-
men te, as in for ma ções per ti nen tes para o con tro le
dos de ma is in te res sa dos.

A pu bli ca ção das in for ma ções com os re sul ta-
dos é fun da men tal, no meu modo de ver, para o es cla-
re ci men to do ele i tor. Essa prá ti ca pode con tri bu ir não
ape nas para o mais efi ci en te con tro le por par te dos
de ma is ato res, mas para a edu ca ção do pú bli co na le -
i tu ra des sas pes qui sas, e é ca paz de pro vo car, no
mé dio pra zo, a pró pria re du ção da in fluên cia das pes -
qui sas no pro ces so de for ma ção da in ten ção de voto.

Con ta, igual men te, com meu apo io, a pro i bi ção de 
di vul ga ção de re sul ta dos de pes qui sas no pe río do de
vin te e qua tro ho ras an te ri o res ao iní cio da vo ta ção. Se
toda cam pa nha ele i to ral é ve da da e se pes qui sas po-
dem ser uti li za das como meio de cam pa nha, não há ra -
zão para que es ca pem da pro i bi ção. Nes se caso, o prin -
cí pio da li ber da de de cons ciên cia, ex pres so na li ber da-
de de voto, pre va le ce, como bem as si na la o au tor, so bre
o prin ci pio da li ber da de de in for ma ção. Deve exis tir um
es pa ço para que o ele i tor pos sa re fle tir so bre as in for-
ma ções que co lheu na cam pa nha e de fi na seu voto.
Esse es pa ço deve es tar pro te gi do da pró pria cam pa nha
e de in for ma ções ca pa zes de dis tor cer a for ma ção de
sua von ta de, como é o caso evi den te da que las pro du zi-
das por pes qui sas ele i to ra is.

Fi nal men te, a cri ação de co mi tês fis ca li za do res
das pes qui sas, de ini ci a ti va de par ti dos e en ti da des da
so ci e da de ci vil, cons ti tui aper fe i ço a men to, a meu ver, da 
le gis la ção. Res trin gir a pos si bi li da de de fis ca li za ção a
par ti dos e co li ga ções im pli ca di zer que es ses são os
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úni cos in te res sa dos, ou, numa hi pó te se mais ge ne ro sa,
que to dos os in te res sa dos en con tram-se ne les re pre-
sen ta dos. A in clu são de en ti da des da so ci e da de ci vil
ma ni fes ta o re co nhe ci men to de um fato sim ples: a li su ra
do pro ces so in te res sa a to dos, mes mo àque les que, por 
qual quer ra zão, não se sen tem re pre sen ta dos pe los
par ti dos ou co li ga ções em dis pu ta.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, opi no pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 2001.

PLS Nº 161, DE 2001

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber nar-
do Ca bral, Pre si den te – Anto nio Car los Ju ni or, Re la-
tor – Lú cio Alcân ta ra (au tor) – Re gi nal do Du ar te –
Fer nan do Ri be i ro – Luiz Otá vio – José Fo ga ça –
Wel ling ton Ro ber to – Ro meu Tuma – Ri car do San -
tos (abs ten ção) – Ro ber to Fre i re – Ari Stad ler – Ade -
mir Andra de – Le o mar Qu in ta ni lha – Osmar Dias.
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SECRETARIA GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Ofí cio nº 57/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, § 2º, do

Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 2001, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que “Acres cen ta pa rá-
gra fos aos arts. 33 e 34 da Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997, que es ta be le ce nor mas para as ele i-
ções e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

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

PARECER Nº 553, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 228, de 2001, de au to ria do Se -
na dor Edi son Lo bão, que al te ra a Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que
ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro,
para de fi nir como in fra ção o trans por te
de be bi das al coó li cas na con di ção que
es pe ci fi ca.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra
Re la tor ad hoc: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 228, de 2001, de
au to ria do ilus tre Se na dor Edi son Lo bão, pro põe a in -
clu são de novo ar ti go no Có di go de Trân si to Bra si le i ro
para ca rac te ri zar com o in fra ção o trans por te de be bi-
das al coó li cas na ca bi ne de pas sa ge i ros dos Ve í cu-
los. Essa prá ti ca se ria con si de ra da in fra ção gra vís si-
ma, ape na da com mul ta e re ten ção do ve í cu lo até o
sa ne a men to da ir re gu la ri da de.

Em sua jus ti fi ca ti va o au tor apon ta para os in dis-
cu tí ve is efe i tos per ni ci o sos do al co o lis mo so bre os
aci den tes de trân si to. Obser va que o có di go atu al, ao
con si de rar in fra ção ape nas “di ri gir sob efe i to de ál co-
ol”, não im pe de que o mo to ris ta con su ma a be bi da
após pas sar pe las bri ga das de fis ca li za ção e, as sim,
não evi ta o ris co de no vos aci den tes. Acre di ta que, ao
li mi tar o trans por te de be bi das ao com par ti men to de
ba ga gens, re duz a pos si bi li da de de os mo to ris tas fa -
ze rem uso da be bi da ao vo lan te, sem con tu do aten tar
con tra as li ber da des in di vi du a is.

Envi a da a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, para de ci são ter mi na ti va, o pro je to
não re ce beu emen das no 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. Por tra tar-se de pa re cer
com de ci são em ca rá ter ter mi na ti vo, com pe te-lhe,
ain da, o exa me da ques tão de mé ri to.

Do pon to de vis ta es pe cí fi co des ta CCJ, in for-
ma mos que o PLS nº 228, de 2001, não con tém ví ci os
de ini ci a ti va, apre sen ta-se em con for mi da de com os
pre ce i tos cons ti tu ci o na is e ju rí di cos e aten de às nor -
mas da boa téc ni ca le gis la ti va.

A pro pos ta é, ade ma is, ex tre ma men te lou vá vel
no que con cer ne ao mé ri to, uma vez que se vol ta para 
a re du ção de uma das mais re vol tan tes ca u sas de
aci den tes de trân si to: o al co o lis mo.

Nes se sen ti do, é im por tan te que, a par das
cam pa nhas de cons ci en ti za ção e de edu ca ção para
o trân si to, bem como da cons tan te fis ca li za ção –
que con ti nu am a ser as for mas mais in di ca das para
o com ba te da em bri a guez ao vo lan te –, é pre ci so
que, se ado tem me di das com ple men ta res para di fi-
cul tar a ob ten ção de be bi da al coó li ca por par te de
quem está ao vo lan te, re du zin do as opor tu ni da des
de seu con su mo. Tra ta-se de pro vi dên cia prá ti ca que
a gra vi da de do pro ble ma exi ge para ini bir o ape lo fá cil
da be bi da.

III – Voto

Pelo ex pos to, voto pela apro va ção do Pro je to de
Lei do Se na do nº 228, de 2001.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002.
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SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E CIDADANIA

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2001

Assi nam o Pa re cer, em Re u nião Ordi ná ria do
dia 29 de maio de 2002, os Se nho res Se na do res:
Ber nar do Ca bral — Pre si den te   – José Fo ga ça —

Re la tor “Ad Hoc” – Osmar Dias – Anto nio Car los
Jú ni or – Ro ber to Fre i re (abs ten ção)  – Wal deck
Orne las (abs ten ção)  – Ro ber to Re quião (con trá rio)
– Pe dro Si mon  – Le o mar Qu in ta ni lha (con trá rio)  – 
Ari Stad ler (con trá rio)  – Fer nan do Ri be i ro  – Luiz
Otá vio  – Re gi nal do Du ar te  – Amir Lan do (abs ten-
ção)  – Ro meu Tuma  – Iris Re zen de.
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SECRETARIA GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Ofí cio nº 51/02 – Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia 29 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, §

2º, do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a
Vos sa Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li-
za da nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do n° 228, de
2001, de au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que
“Alte ra a Lei n° 9.503, de 23 de se tem bro de 1997,
que ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro, para de -
fi nir como in fra ção o trans por te de be bi das al coó li-
cas na con di ção que es pe cí fi ca”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia.

PARECER Nº 554 , DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 241, de 2001, de au to ria do Se -
na dor Edi son Lo bão, que Re vo ga dis po-
si ti vos da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro
de 1997, que ins ti tui o Có di go de Trân si to
Bra si le i ro, para eli mi nar a in ci dên cia de
fa tor mul ti pli ca dor so bre o va lor das mul -
tas es ta be le ci das.

Re la tor: Se na dor Íris Re zen de

I  – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 241, de 2001, des ti na do a al te rar
a Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997 (Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, foi apre sen ta do no dia 9 de no-
vem bro do ano cor ren te e dis tri bu í do a está Co mis são
para de li be ra ção de ca rá ter ter mi na ti vo.

Jus ti fi ca a pro po si ção o ar gu men to de que o va -
lor ex ces si vo de al gu mas mul tas es ta ria en se jan do
ina dim plên cia e, em al guns ca sos até a per da do ve í-

cu lo como de cor rên cia da im pos si bi li da de do pa ga-
men to. Se gun do o au tor, a des pe i to dos be ne fí ci os
tra zi dos pelo Có di go de Trân si to Bra si le i ro (CTB), a
nova lei con te ria dis po si ti vos que de man dam apri mo-
ra men to, como se ria o caso do “des com pas so en tre a
ca pa ci da de de pa ga men to da po pu la ção e as mul tas
es ta be le ci das”.

O au tor da pro po si ção atri bui esse des com pas-
so não pro pri a men te às mul tas ins ti tu í das pelo CTB,
mas à pos si bi li da de de seu agra va men to no caso de
in fra ções de na tu re za “gra vís si ma”. Para tan to, o Có -
di go vi gen te ins ti tu iu um fa tor mul ti pli ca dor, fi xa do
caso a caso, que in ci de so bre o va lor ori gi nal da mul -
ta, mul ti pli can do-o por, no mí ni mo, três e no má xi mo
cin co ve zes.

Argu men ta o au tor que, por esse pro ce di men to,
“o in fra tor pode ter que de sem bol sar qua se mil re a is
por uma úni ca mul ta de trân si to”, ex ces so a que atri -
bui a exis tên cia de “um gran de vo lu me de mul tas à es -
pe ra de pa ga men to, as sim como inú me ros ve í cu los
apre en di dos”, pen den tes de res ti tu i ção a seus pro pri-
e tá ri os, im pos si bi li ta dos de qui tar os res pec ti vos dé -
bi tos. Lem bra, por fim, que o des fe cho des sas si tu a-
ções tem sido, não ra ras ve zes, o le i lão do ve í cu lo
apre en di do com vis tas ao pa ga men to da dí vi da,
acres ci da dos cor res pon den tes en car gos fi nan ce i ros.

Para pôr ter mo a esse qua dro con fli tu o so, o au -
tor pro põe a eli mi na ção da in ci dên cia do fa tor mul ti pli-
ca dor so bre as mul tas es ta be le ci das. Nes se sen ti do,
as mul tas, que va ri am en tre 50 e 180 UFIR, con ti nu a-
ri am a guar dar pro por ci o na li da de com a gra vi da de da
fal ta co me ti da, mas de i xa ri am de ex ce der o li mi te de
180 UFIR, hoje pas sí vel de mul ti pli ca ção.

Trans cor ri do o pra zo re gi men tal, não hou ve ofe -
re ci men to de emen das.

II  – Aná li se

Cabe a esta Co mis são opi nar so bre a cons ti tu ci-
o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de da pro po si-
ção, a par de exa mi ná-la quan to ao mé ri to.

Nos ter mos do art. 22, XI, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, com pe te à União le gis lar pri va ti va men te so bre
“trân si to e trans por te”. De ou tra par te, não sub sis te
res tri ção cons ti tu ci o nal à ini ci a ti va par la men tar nes se
cam po. Não há, as sim, re pa ro a ser fe i to quan to à
cons ti tu ci o na li da de da pro po si ção.

Da mes ma for ma, en con tram-se aten di dos os
pre ce i tos de re gi men ta li da de e ju ri di ci da de.

Qu an to ao mé ri to, ado to os ar gu men tos do au -
tor. Lon ge de es ti mu lar o re tor no a ati tu des de des res-
pe i to ao Có di go de Trân si to, que tan tos êxi tos tem en -
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se ja do, a al te ra ção ora pro pos ta apri mo ra a nova lei.
Man ti da a ne ces sá ria gra da ção das mul tas re la ti va-
men te à gra vi da de da in fra ção co me ti da e fi xa do o li -
mi te de 180 UFIR – va lor, des ta que-se, su pe ri or ao
sa lá rio-mí ni mo na ci o nal – to ma re mos as pu ni ções
apli ca das, a par de ain da ri go ro sas, mais efi ca zes.

III – Voto

Ante as ra zões enun ci a das, voto pela apro va-
ção do PLS nº 241, de 2001.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Iris Re zen de, Re la tor –
Osmar Dias (abs ten ção) – Anto nio Car los Jú ni or – 
Ro ber to Fre i re (con trá rio) – Wal deck Orne las (con-
trá rio) – Ro ber to Re quião – 

Pe dro Si mon (abs ten ção) – Le o mar Qu in ta-
ni lha – Ade mir Andra de – Fer nan do Ri be i ro –
Luiz Otá vio – Re gi nal do Du ar te – Lú cio Alcân ta-
ra – Ro meu Tuma – Ri car do San tos – José Fo ga-
ça (con trá rio) – Artur da Tá vo la (con trá rio).
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SECRETARIA GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES COMISSÃO

DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Ofí cio nº 52/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, § 2º, do

Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 241, de 2001, de au to ria
do Se na dor Edi son Lo bão, que “Re vo ga dis po si ti vos
da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997 que ‘Insti -
tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro’, para eli mi nar a in -
ci dên cia de fa tor mul ti pli ca dor so bre o va lor das mul -
tas es ta be le ci das”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

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

CAPÍTULO II
Da União

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar

so bre:

..............................................................
XI – trân si to e trans por te;
..............................................................
..............................................................

PARECER Nº 555, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do

Se na do nº 13, de 2002, de au to ria do Se na-
dor Osmar Dias, que mo di fi ca a re da ção
do art. 5º da Lei nº 10.256, de 9 de ju nho de 
2001, que tra ta da se gu ri da de so ci al.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 13, de 2002, de au -
to ria do ilus tre Se na dor Osmar Dias, re ti ra da re da ção
do art. 5º da Lei nº 10.256, de 9 de ju lho de 2001, re fe-
rên cia in de vi da à en tra da em vi gor da re vo ga ção do § 4º 
do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991.

II – Aná li se

Em sua jus ti fi ca ção, o Se na dor Osmar Dias ex -
pli ca que o art. 6º do pro je to de lei da Câ ma ra dos De -
pu ta dos que deu ori gem à Lei nº 10.256, de 2001
(PLC nº 22/2001) in clu ía, ini ci al men te, a re vo ga ção
do § 4º do art. 25, da Lei nº 8.212, de 1991. No Se na-
do Fe de ral, tal re vo ga ção foi ex clu í da, ten do per ma-
ne ci do na re da ção do art. 5º, en tre tan to, a men ção à
data de vi gên cia da re vo ga ção não mais exis ten te.

Ocor re que, não obs tan te a pro po si ção te nha
sido ob je to de nova de li be ra ção na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e de aná li se por par te da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, o erro de re da ção de seu art. 5º não foi de tec-
ta do e hoje faz par te da le gis la ção que lhe su ce deu –
Lei nº 10.256, de 2001.

Vis lum bra do o equí vo co, o Se na dor Osmar Dias 
ten tou re ver ter a si tu a ção por in ter mé dio de pro ce di-
men tos in ter nos. Con tu do, foi in for ma do de que o ca -
mi nho apro pri a do se ria a edi ção de uma lei des ti na da
a cor ri gir o erro de re da ção.

Sen do esse o con tex to, fica evi den te que a pro -
po si ção ora ana li sa da deve re ce ber nos so in te gral e
tem pes ti vo apo io.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções apre sen ta das, so -
mos pela apro va ção to tal do Pro je to de Lei do Se na do
nº 13, de 2002, de au to ria do Se na dor Osmar Dias.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Pre si-
den te; Wal deck Orné las, Re la tor.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re -
la tor – Ro ber to Fre i re – Re gi nal do Du ar te – Antô-
nio Car los Jú ni or – Artur da Tá vo la – Fer nan do
Ri be i ro – Luiz Otá vio – Iris Re zen de – Lú cio
Alcân ta ra; Le o mar Qu in ta ni lha – Ro meu Tuma –
José Fo ga ça – Pe dro Si mon – Osmar Dias (au tor)
– José Agri pi no – Ri car do San tos.
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SECRETARIA GERAL DA MESA
SUBSCRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E CIDADANIA

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofi cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor  Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te

Of. SENWO Nº 57/2002

Bra sí lia, 7 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,

Di ri jo-me a V. Exª para so li ci tar-lhe pro vi den ci as
no sen ti do de au to ri zar a re pu bli ca ção do PLS nº 161
de 2002, pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral do
dia 6 de ju nho de 2002, com in cor re ção na nu me ra ção
dos in ci sos do art. 1º, con for me ma te ri al em ane xo.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Wal deck Orné las.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia de fe re a so li ci ta ção con ti da no Ofi cio lido e
de ter mi na a re pu bli ca ção do pro je to de Lei do Se na-
do Fe de ral nº 161, de 2002.

É o se guin te o pro je to que se re pu-
bli ca:

(*) PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 161, DE 2002

Alte ra o art. 149 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go
Pe nal), para es ta be le cer pe nas ao cri me
nele ti pi fi ca do e in di car as hi pó te ses em
que se con fi gu ra con di ção aná lo ga à de
es cra vo.

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

Art. 1º O art. 149 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 
de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

Art. 149 .................................................

Pena – re clu são de dois a oito anos, e
mul ta, além da pena cor res pon den te à vi o-
lên cia.

§ 1º Con si de ra-se con di ção aná lo ga à
de es cra vo:

I – a pres ta ção de tra ba lhos for ça dos
ou de ser vi ços em jor na da exa us ti va;

II – a im po si ção de maus-tra tos ou so-
fri men to de gra dan te ao tra ba lha dor;

III – a vin cu la ção de con tra to de tra ba-
lho, ain da que in for mal, a pa ga men to de dí -
vi da, con tra í da com o em pre ga dor ou pre-
pos to, por meio de fra u de, ex tor são, ou fal ta
de al ter na ti va de sub sis tên cia;

IV – a uti li za ção de ins ta la ção pe no sa
e in sa lu bre de tra ba lho, sem pro te ção mí ni-
ma da vida, sa ú de e se gu ran ça do ser hu-
ma no;

V – a ne ga ção de in for ma ção so bre a
lo ca li za ção ou via de aces so do lo cal em
que se en con tra o tra ba lha dor;

VI – o cer ce a men to de trans por te ter-
res tre, flu vi al ou aé reo, di fi cul tan do ou tor-
nan do im pos sí vel a sua li ber da de de lo co-
mo ção;

VII – a re ten ção de seus do cu men tos
pes so a is ou con tra tu a is, im pos si bi li tan do a
sua lo co mo ção;

VIII – a ma nu ten ção de vi gi lân cia no
lo cal de tra ba lho, com o em pre go de vi o lên-
cia ou gra ve ame a ça.

§ 2º Con si de ra-se tam bém con di ção
aná lo ga à de es cra vo o cons tran gi men to de
pes soa à pros ti tu i ção, me di an te fra u de, vi o-
lên cia ou gra ve ame a ça.

§ 3º Se o cri me é co me ti do con tra cri -
an ça ou ado les cen te, a pena é au men ta da
de me ta de.

§ 4º O cri me de fi ni do nes te ar ti go é
tam bém con si de ra do cri me con tra a or ga ni-
za ção do tra ba lho. (NR)

* Re pu bli ca do a pe di do do au tor, nos ter mos do Ofí cio SENWO
Nº 057/2002.
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Jus ti fi ca ção

No Bra sil de hoje, ain da é pre o cu pan te a si tu a-
ção de tra ba lha do res ru ra is, que, im pe li dos a uma in -
ter mi ná vel po bre za, pro cu ram de ses pe ra da men te
por al gu ma ren da para sus ten tar a si e a sua fa mí lia,
su por tan do a ex plo ra ção, avil tan te e cri mi no sa, de
sua for ça de tra ba lho.

Fal ta ao ho mem do cam po, par ti cu lar men te
aque le que vem do Nor te e Nor des te do País, con di-
ções para su prir a sua fa mí lia com o mí ni mo ne ces-
sá rio para a sua so bre vi vên cia, ven do-se com pe li do
a ace i tar qual quer ofer ta que pos sa lhe pro por ci o-
nar, pelo me nos, uma mí ni ma chan ce de mu dar o
seu des ti no.

A ca rac te rís ti ca mais co mum do tra ba lho for ça-
do nas zo nas ru ra is bra si le i ras é o me ca nis mo de
en di vi da men to que re tém o tra ba lha dor na pro pri e-
da de até a qui ta ção do dé bi to, que nun ca ocor re e
que lhe é im pu ta do de ma ne i ra fra u du len ta. Ou tras
ca rac te rís ti cas são a re ten ção de do cu men tos de
iden ti da de, da car te i ra de tra ba lho e o uso de ame a-
ças e pu ni ções fí si cas por guar das ar ma dos. Alguns 
tra ba lha do res são mor tos ao ten ta rem es ca par.

São ge ral men te iden ti fi ca dos qua tro ti pos de
prá ti cas de tra ba lho for ça do no Bra sil. O pri me i ro en -
vol ve sis te mas abu si vos de con tra ta ção de
mão-de-obra, ado ta dos por agen ci a do res lo cal men-
te co nhe ci dos como em pre i te i ros ou ga tos, mu i tas
ve zes tam bém in ter me diá ri os de ou tros ti pos de
con tra tos de tra ba lho sa zo na is nas zo nas ru ra is. To -
dos es ses con tra tos, em ge ral, têm em co mum o
des cum pri men to, de uma ma ne i ra ou de ou tra, das
leis tra ba lhis tas. O que dis tin gue, en tre tan to, o tra ba-
lho for ça do dos de ma is, é, em ge ral, a re la ção de
su je i ção por dí vi das con tra í das. Os ga tos re cru tam
tra ba lha do res de re giões as so la das pela po bre za e
cas ti ga das pelo de sem pre go sa zo nal ou pela seca.
Os tra ba lha do res são le va dos em ca mi nhões ou ôni -
bus para lu ga res a cen te nas ou mi lha res de qui lô-
me tros dis tan tes de sua ori gem. Antes mes mo de
co me ça rem a tra ba lhar, já são de ve do res do trans-
por te ini ci al e de des pe sas de ali men ta ção, cu jos
pre ços es tão fora de seu con tro le. Ini ci a do o tra ba-
lho, a dí vi da au men ta com o for ne ci men to de fer ra-
men tas, alo ja men to e ou tros ser vi ços, mu i tas ve zes
por va lo res abu si vos.

Um se gun do tipo de prá ti ca en vol ve tra ba lha-
do res ru ra is mi gran tes, co nhe ci dos no Bra sil como
peão-de-tre cho que, apa nha dos no ci clo da su je i ção
por dí vi das, per dem con ta to com suas fa mí li as e

pas sam a tran si tar con ti nu a men te de uma ex plo ra-
ção para ou tra.

Um ter ce i ro tipo en vol ve fa mí li as in te i ras na
pro du ção de car vão ve ge tal, que se des lo cam para
re giões de des ma ta men to, cons tro em for nos ru di-
men ta res para que i ma de ma de i ra. Por se tra tar de
re giões dis tan tes, as fa mí li as fi cam na de pen dên cia
de in ter me diá ri os para a ob ten ção de ali men tos e de 
trans por te, cri an do-se, mais uma vez, as con di ções
para a fra u de e a ser vi dão por dí vi da.

Um quar to tipo en vol ve po vos in dí ge nas par ti-
cu lar men te vul ne rá ve is a con di ções co er ci ti vas de
tra ba lho, quan do fora de suas pró pri as co mu ni da-
des, ten do em vis ta fa to res cul tu ra is e a pe cu li a ri da-
de de seu es ta tu to le gal. Embo ra o ín dio re pre sen te,
no Bra sil, uma pro por ção in fi ni ta men te me nor da
mão-de-obra em com pa ra ção com al guns pa í ses vi -
zi nhos da Amé ri ca La ti na, suas con di ções de re cru-
ta men to têm sido mo ti vo de pre o cu pa ção para a ins -
pe ção do tra ba lho.

Tra ba lha do res que con se guem es ca par de si-
tu a ções do tra ba lho for ça do evi tam mu i tas ve zes se
que i xa rem com medo de re ta li a ção, so bre tu do
quan do fo ram ví ti mas ou ame a ça dos de vi o lên cia fí -
si ca ou tes te mu nha ram o as sas si na to de um co le ga.
As que i xas dos pró pri os tra ba lha do res ten dem a ser 
fe i ta quan do co le gas ín ti mos fi ca ram para trás, a fim 
de le var as au to ri da des a res ga tá-los. Pou cas que i-
xas são fe i tas no fim de uma de ter mi na da es ta ção,
quan do os tra ba lha do res são dis pen sa dos, mu i to
em bo ra pou cos, ou ne nhum, te nham sido pa gos.
Enfim, isso sig ni fi ca que mu i tos ca sos de tra ba lho
for ça do não são re gis tra dos.

Qu an do con se guem fu gir e que rem ver res ga-
ta dos seus com pa nhe i ros mais che ga dos, eles pre-
ci sam con ven cer as au to ri da des lo ca is de suas que -
i xas. Em ge ral, são pes so as hu mil des, que se ex-
pres sam com di fi cul da de e fi cam in ti mi da dos pe ran-
te a au to ri da de. Esses tra ba lha do res se sen tem
cons tran gi dos a re por tar ca sos de tra ba lho for ça do.

De acor do com a ins pe ção do tra ba lho, cer ca
de 80 por cen to dos tra ba lha do res res ga ta dos de
con di ções de tra ba lho es cra vo não têm do cu men tos
de iden ti da de, nem mes mo cer ti dão de nas ci men to
e ou tros do cu men tos ofi ci a is. Em ge ral, são anal fa-
be tos e po dem não fi gu rar na es ta tís ti ca po pu la ci o-
nal ou ser as sis ti do por al gum pro gra ma so ci al do
Go ver no.

Em 2001, ope ra ções de fis ca li za ção mó vel do
Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go res ga ta ram um to -
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tal de 1.362 pes so as sub me ti das ao tra ba lho es cra-
vo. Des de que se ini ci a ram os tra ba lhos de fis ca li za-
ção em 1995 até 2001, mais de 3.400 pes so as fo-
ram res ga ta das. Ape nas nos pri me i ros cin co me ses
de 2002, mais de 950 pes so as já fo ram li ber ta das
de tão gra ves e de gra dan tes con di ções de tra ba lho.

Pen sar que em ple no sé cu lo XXI, em um país
das di men sões e im por tân cia do Bra sil, ain da en con-
tra mos ape nas nes se ano, qua se mil pes so as su je i tas
ao tra ba lho es cra vo, não só pre o cu pa, como as sus ta.
Esti ma ti vas da Co mis são Pas to ral da Ter ra, no en tan-
to, cal cu lam que exis tam ain da em nos so país, 25 mil
pes so as sub me ti das a con di ções aná lo gas a tra ba lho
es cra vo.

Ape sar de todo o apa ra to le gal, das gri tan tes de -
nún ci as e nu me ro sas e alar man tes li ber ta ções, des de
1995, ape nas três pes so as fo ram con de na das com
base no cri me pre vis to pelo art. 149 do Có di go Pe nal.

Uma das di fi cul da des en con tra das para pu nir
os res pon sá ve is é a fal ta de cla re za na ti pi fi ca ção e
na re gu la men ta ção do que ve nha a ser um cri me de 
”re du zir al guém à con di ção aná lo ga à de es cra vo“.
Di an te des sas di fi cul da des, não é in co mum que os
pro ces sos se jam re me ti dos ape nas a Jus ti ça do Tra -
ba lho, que pou cos in qué ri tos se jam ins ta u ra dos e
qua se nin guém res pon sa bi li za do pe nal men te.

De ma is dis so, as nor mas e con ven ções in ter-
na ci o na is ra ti fi ca das pelo Bra sil con de nam a prá ti ca
do tra ba lho es cra vo e de mons tram a in dig na ção do
mun do em re la ção a ela.

A De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma nos
de ter mi na, no art. IV, que ”nin guém será man ti do em 
es cra vi dão ou ser vi dão; a es cra vi dão e o trá fi co de
es cra vos se rão pro i bi dos em to das as suas for mas“.
No art. XXIII, a mes ma De cla ra ção dis põe que ”toda 
pes soa tem di re i to ao tra ba lho, à li vre es co lha de
em pre go, a con di ções jus tas e fa vo rá ve is de tra ba-
lho“.

A Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT) 
tem fe i to crí ti cas à le gis la ção bra si le i ra, no ta da men-
te ao art. 149 do Có di go Pe nal, que é mar ca do pela
ge ne ra li da de, di fi cul tan do a de fi ni ção da ex pres são
”re du zir a con di ção aná lo ga à de es cra vo“ e, con se-
qüen te men te, as ações de pre ven ção e re pres são
ao tra ba lho for ça do no Bra sil.

Os nos sos prin cí pi os cons ti tu ci o na is, por sua
vez, de no tam a con de na ção à prá ti ca do tra ba lho
for ça do, como se nota pela ên fa se que con fe re a Lei 
Ma i or ao res pe i to à dig ni da de da pes soa hu ma na;
aos va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini ci a ti va; à 

cons tru ção de uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria;
à pro mo ção do bem de to dos, sem pre con ce i tos de
ori gem, raça, sexo, cor, ida de e qua is quer ou tras for -
mas de dis cri mi na ção; à pre va lên cia dos di re i tos hu -
ma nos; e ao di re i to à vida, à li ber da de e à igual da-
de, den tre ou tros.

Isto pos to, a apro va ção do pre sen te pro je to de
lei cer ta men te fa ci li ta rá a jus ta apli ca ção das pe nas
às con du tas dos que de ni grem a evo lu ção do Esta-
do De mo crá ti co de Di re i to, ao sub me ter pes so as in -
de fe sas a con di ções de tra ba lho hu mi lhan tes e de-
su ma nas.

Sala das Ses sões, – Wal deck Orné las.

(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 (Edi son Lo bão) _ So bre a
mesa, ofí cio que  será lido pelo Sr. 1º  Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da mer.

É lido o se guin te:

OF/BLOCO/Nº026/2002

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia, para as pro vi dên ci-
as re gi men ta is ca bí ve is, o De pu ta do Cle men ti no Co -
e lho, como mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu-
ta do João Herr mann Neto, como re pre sen tan te do
Par ti do Po pu lar So ci a lis ta, na Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Miro Te i xe i ra, Lí-
der do Blo co Par la men tar PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Edson Lo bão) – Será fe -
i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia de fe re a so li ci ta ção con ti da no Ofí cio lido e
de ter mi na a re pu bli ca ção do Pro je to de Lei do Se-
na do nº 161, de 2002.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti-
tu i ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí-
cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lida a se guin te
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 27, DE 2002

Alte ra as alí ne as “b” e “e” do in ci so
VI do § 3° do art. 14, o ca put do art. 18, o
ca put do art. 24, o art. 32, o ca put do art. 34
alí nea “e” do in ci so III, do art. 52 e o in ci so
XIV do art. 84, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3° do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1°. As alí ne as b e c, do in ci so VI do § 3° do
art. 14, o ca put do art. 18, o ca put do art. 24, o art. 32, 
o ca put do art. 34, a alí nea c, do in ci so III do art. 52 e
o in ci so XIV do art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 14. ..................................................
§ 3° .......................................................
VI – .......................................................

b) trin ta anos para Go ver na dor e
Vice-Go ver na dor de Esta do.

c) vin te e um anos para de pu ta do fe-
de ral, de pu ta do es ta du al, Pre fe i to, Vice-Pre -
fe i to e juiz de paz.

Art. 18. A or ga ni za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a
União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os, to dos au tô no-
mos, e o Dis tri to Fe de ral, nos ter mos des ta Cons ti tu-
i ção.

Art. 24. Com pe te à União e aos Esta dos le gis-
lar con cor ren te men te so bre:

Art. 32. Bra sí lia é a Ca pi tal da União e se lo ca-
li za no Dis tri to Fe de ral.

§ 1° O Dis tri to Fe de ral é ad mi nis tra do por Go ver-
na dor in di ca do pelo Pre si den te da Re pú bli ca e por ele 
no me a do após apro va ção pelo Se na do Fe de ral, ob-
ser va do o dis pos to na alí nea c do in ci so III do art. 52.

§ 2° Com pe te ao Se na do Fe de ral le gis lar para
o Dis tri to Fe de ral.

Art. 34. A União não in ter vi rá nos Esta dos, ex -
ce to para:

Art. 52. .................................................
III – .......................................................

c) Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral e de
Ter ri tó rio.

Art. 84 ...................................................
XIV – no me ar, após apro va ção pelo

Se na do Fe de ra, os Mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral e dos Tri bu na is Su pe ri o res,
o Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral e de Ter ri-
tó ri os, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca o
pre si den te e os di re to res do Ban co Cen tral
e ou tros ser vi do res, quan do de ter mi na do
em lei.

Art. 2° É su pri mi do o in ci so XVII do art. 22 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

O nos so in ten to, ao apre sen tar a pre sen te pro -
pos ta, vem a ser co lo car a ca pi tal fe de ral, a exem plo
do que ocor re em mu i tas ou tras na ções ci vi li za das,
na po si ção de Mu ni cí pio ne u tro, des vin cu la do do pac -
to fe de ra ti vo, con for me sem pre foi de nos sa tra di ção,
como de mons tra re mos, a se guir, com um re su mo his -
tó ri co de sua na tu re za.

A cri a ção do Dis tri to Fe de ral bra si le i ro foi ins pi-
ra da no Dis tri to ame ri ca no de Co lum bia, e or ga ni za-
do pelo Po der Le gis la ti vo fe de ral. Ti ve mos, en tão,
um mu ni cí pio ne u tro, cuja per so na li da de so freu vá ri-
as al te ra ções cons ti tu ci o na is ao lon go do tem po,
mas sem pre apre sen tan do si tu a ção pe cu li ar. Ain da
no or de na men to ju rí di co atu al, são a ele con fe ri dos
par ci al men te os po de res dos es ta dos-mem bros e
mu ni cí pi os, já que cabe à União cer ta tu te la so bre
al gu mas de suas ins ti tu i ções. Assim, a atu al Cons ti-
tu i ção, em bo ra le vou o DF a de ter ca pa ci da de de
auto-go ver no e auto-ad mi nis tra ção, não lhe con fe riu
ple na men te a ca pa ci da de de auto-or ga ni za ção, de-
ter mi nan do à União le gis lar so bre sua or ga ni za ção
ju di ciá ria, seu Mi nis té rio Pú bli co e sua De fen so ria
Pú bli ca.

Fica, as sim, o atu al DF em si tu a ção anô ma la,
que, se é par tí ci pe da Fe de ra ção no as pec to for mal,
o mes mo não se pode di zer sob o pris ma ma te ri al.

Foi, a nos so ver, co e ren te o pen sa men to de
nos sos ju ris tas que, no iní cio, en ten de ram de ves se
exis tir a ca pi tal do País como a “Casa” da União. Re -
pro du zi mos aba i xo o va li o so co men tá rio de João
Bar ba lho jus ti fi can do as ra zões pe las qua is os cons -
ti tu in tes de 1891 de fi ni ram a si tu a ção ju rí di ca da Ca -
pi tal, si tu an do-a em ter ri tó rio ne u tro:
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“É de evi den te ne ces si da de que o Go-
ver no fe de ral te nha sua sede em ter ri tó rio
ne u tro, não per ten cen te a al gum dos Esta-
dos. Sua co lo ca ção em qual quer de les in flu i-
ria con si de ra vel men te, pela for ça das co i sas,
de modo fa vo rá vel ao pre fe ri do, pro vo can do
nos ou tros, por essa for tu na, ci ú mes e con se-
qüen te ani mad ver são, e po ria o Go ver no fe-
de ral, em mu i tas cir cuns tân ci as, sob a de pen-
dên cia, sob a in fluên cia das au to ri da des em
cujo ter ri tó rio ele es ti ves se hos pe da do. Qu al-
quer des ses gran des in con ve ni en tes acon se-
lha ria a se evi tar essa hos pe da gem. O Go ver-
no fe de ral pre ci sa es tar em sua casa. Os
cons ti tu in tes ame ri ca nos já por ex pe riên cia o
ti nham co nhe ci do e daí que na sua Cons ti tu i-
ção con sa gra ram, cri an do um dis tri to es pe ci al
para a sede do Go ver no da União.” (“Cons ti tu-
i ção Fe de ral bra si le i ra, co men tá ri os por João
Bar ba lho” – Edi ção dos Co men tá ri os à Cons -
ti tu i ção bra si le i ra de 1891).

Assim, com por tan do o Dis tri to Fe de ral um ca rá-
ter es pe ci al, não se tra tan do de sim ples mu ni cí pio e
nem che gan do a se cons ti tu ir num Esta do, e por ter de
ser, pre ci pu a men te, a sede da União, de cor re a ne ces-
si da de de que sua or ga ni za ção deve ser es pe ci al, efe -
ti va da pelo po der fe de ral. Tra ta-se a ca pi tal da Re pú bli-
ca de uma par te do ter ri tó rio na ci o nal des ti na da à “re -
si dên cia” da União, que deve, por isso mes mo, fi car
imu ne a qual quer de pen dên cia dos po de res lo ca is e
tam bém a atri tos pre ju di ci a is ao seu pres tí gio como a
sede do Go ver no. Jul ga mos di fí cil a con ci li a ção en tre
os in te res ses lo ca is e os da União, e não te mos dú vi-
das de que, no caso de con fli to de in te res ses, de vem
pre va le cer os in te res ses nor te a do res de sua cri a ção –
a ca pi tal do País. Daí vis lum brar mos a ne ces si da de de
que o DF vol te a ter uma ad mi nis tra ção to tal men te su -
bor di na da ao Go ver no Cen tral, cons ti tu in do-se num
mu ni cí pio ne u tro, o que, por fim, fa vo re ce o con tri bu in-
te e a ges tão ad mi nis tra ti va, como acon se lha a ex pe-
riên cia já fir ma da, de ter sido o DF cri a do uni ca men te
para a li vre ação da au to ri da de cen tral.

Res sal te-se, sem pre, o fato de que a Ca pi tal
do País é a sede da União, e tal con si de ra ção deve
im pe rar so bre to das as ou tras re fe ren tes à ad mi nis-
tra ção lo cal. O cum pri men to de sua mis são, des sa
for ma, será mu i to mais efi caz se vol tar a ter sua ad -
mi nis tra ção ge ri da pelo Go ver no Fe de ral, como es-
ta mos pro pon do.

Por ou tro lado, a nos sa pro pos ta con ser va to -
das aque las atri bu i ções que, des de a Cons ti tu i ção

re pu bli ca na, são con ce di das ao Dis tri to Fe de ral, re-
fe ren tes à sua vida eco nô mi ca, como, por exem plo,
a co bran ça de seus tri bu tos, o que per mi te à ca pi tal
po der cu i dar de seus in te res ses pri má ri os, com o
pro du to de sua ar re ca da ção fis cal. Des sa for ma,
não fica a ca pi tal su bor di na da ao Go ver no Cen tral a
pon to de seu ani qui la men to, mas na jus ta me di da
em que ela se fir ma na Fe de ra ção pre ci pu a men te
para ser a sede do Go ver no da União.

Em nos sa pro pos ta, al te ra mos vá ri os ar ti gos
da Cons ti tu i ção con cer nen tes ao Dis tri to Fe de ral,
para que os mes mos dis po si ti vos se jam adap ta dos
à idéia que nos le vou a apre sen tá-la.

Adi an ta mos que a pro pos ta não fere a cláu su la
pé trea re fe ren te à for ma fe de ra ti va de Esta do (art.
60, § 4°, in ci so I), pois a re ti ra da da au to no mia da
Ca pi tal Fe de ral não com pro me te rá o subs tra to fe de-
ra ti vo do Esta do bra si le i ro: do pon to de vis ta ma te ri-
al, ela não é ente im pres cin dí vel à Fe de ra ção, pos to
que, se au sen te o Dis tri to Fe de ral, ain da as sim a
Fe de ra ção per sis ti rá, já que o que ca rac te ri za ma te-
ri al men te a Fe de ra ção é a for ma ção de cé lu las au-
tô no mas que, em bo ra com ca pa ci da de po lí ti ca pró-
pria, fa zem par te do todo. No en si na men to de Mi-
chel Te mer, “ser par te com po nen te, in te gran te do
todo, é com por a sua subs tân cia, o que quer sig ni fi-
car que de sa pa re ci das as par tes com po nen tes, de-
sa pa re ce o todo. A Fe de ra ção é for ma da por com-
par ti men tos que pos su em ca pa ci da de po lí ti ca (os
Esta dos). O de sa pa re ci men to de tais par tes in te-
gran tes dela ou seja, a in ca pa ci ta ção po lí ti ca, im pli-
ca, ne ces sa ri a men te, no de sa pa re ci men to da Fe de-
ra ção, por que é de sua subs tân cia a com po si ção
por seg men tos do ta dos de ca pa ci da de de dis por re -
gras so bre ne gó ci os seus por meio de au to ri da des
pró pri as. Por ób vio, ex tin tas as par tes que for ne cem
a sua subs tân cia. ex tin guir-se-á o todo fe de ral. O
Esta do per de rá, no caso, o seu subs tra to fe de ral,
pas san do a uni tá rio”. (Ele men tos de Di re i to Cons ti-
tu ci o nal, 5ª ed., am pli a da e re vi sa da de acor do com
a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, São Pa u lo, Re vis ta
dos Tri bu na is, 1989, pág. 99). Por tan to, des vin cu la-
do o DF da Fe de ra ção, esta con ti nu a rá exis tin do por 
meio dos es ta dos fe de ra dos.

Pe las ra zões ci ta das, es pe ra mos de nos sos
ilus tres Pa res a apro va ção da pre sen te ini ci a ti va,
cer ta de que sua apro va ção só tra ta be ne fí ci os à po -
pu la ção de Bra sí lia, e, em úl ti ma ins tân cia, à es tru-
tu ra do Esta do bra si le i ro em sua ple ni tu de.

Sala das Ses sões,  12 de ju nho de 2002. – Se -
na dor Fran cis co Escór cio.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos Po lí ti cos

Art. 14.* A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo
su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com
va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:

....................................................................................
§ 3º São con di ções de ele gi bi li da de, na for ma

da lei:
I – a na ci o na li da de bra si le i ra;
II – o ple no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
III – o alis ta men to ele i to ral;
IV – o do mi cí lio ele i to ral na cir cuns cri ção;
V – a fi li a ção par ti dá ria;
VI – a ida de mí ni ma de:
a) trin ta e cin co anos para Pre si den te e

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e Se na dor;
b) trin ta anos para Go ver na dor e Vice-Go ver na-

dor de Esta do e do Dis tri to Fe de ral:
c) vin te e um anos para De pu ta do Fe de ral, De -

pu ta do Esta du al ou Dis tri tal, Pre fe i to, Vice-Pre fe i to e
juiz de paz;

d) de zo i to anos para Ve re a dor.

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

CAPÍTULO I
Da Orga ni za ção Po li ti co-Admi nis tra ti va

Art. 18.* A or ga ni za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a
União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os,
to dos au tô no mos, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Bra sí lia é a Ca pi tal Fe de ral.
§ 2º Os Ter ri tó ri os Fe de ra is in te gram a União, e

sua cri a ção, trans for ma ção em Esta do ou re in te gra-
ção ao Esta do de ori gem se rão re gu la das em lei com -
ple men tar.

§ 3º Os Esta dos po dem in cor po rar-se en tre si,
sub di vi dir-se ou des mem brar-se para se ane xa rem a
ou tros, ou for ma rem no vos Esta dos ou Ter ri tó ri os Fe -
de ra is, me di an te apro va ção da po pu la ção di re ta men-
te in te res sa da, por meio de ple bis ci to, e do Con gres-
so Na ci o nal, por lei com ple men tar.

§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o des -
mem bra men to de Mu ni cí pi os, far -se-ão por lei es ta-
du al, den tro do pe río do de ter mi na do por lei com ple-
men tar fe de ral, e de pen de rão de con sul ta pré via, me -
di an te ple bis ci to, às po pu la ções dos Mu ni cí pi os en-
vol vi dos, após di vul ga ção dos Estu dos de Vi a bi li da de
Mu ni ci pal, apre sen ta dos e pu bli ca dos na for ma da lei.

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

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
I – di re i to tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,

eco nô mi co e ur ba nís ti co;
II – or ça men to;
III – jun tas co mer ci a is;
IV – cus tas dos ser vi ços fo ren ses;
V – pro du ção e con su mo;
VI – flo res tas, caça, pes ca, fa u na, con ser va ção

da na tu re za, de fe sa do solo e dos re cur sos na tu ra is,
pro te ção do meio am bi en te e con tro le da po lu i ção;

VII – pro te ção ao pa tri mô nio his tó ri co, cul tu ral,
ar tís ti co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;

VIII – res pon sa bi li da de por dano ao meio am bi-
en te, ao con su mi dor, a bens e di re i tos de va lor ar tís ti-
co, es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;

IX – edu ca ção, cul tu ra, en si no e des por to;
X – cri a ção, fun ci o na men to e pro ces so do ju i za-

do de pe que nas ca u sas;
XI – pro ce di men tos em ma té ria pro ces su al;
XII – pre vi dên cia so ci al, pro te ção e de fe sa da

sa ú de;
XIII – as sis tên cia ju rí di ca e de fen so ria pú bli ca;
XIV – pro te ção e in te gra ção so ci al das pes so as

por ta do ras de de fi ciên cia;
XV – pro te ção à in fân cia e à ju ven tu de;
XVI – or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e de ve res

das po lí ci as ci vis.
§ 1º No âm bi to da le gis la ção con cor ren te, a

com pe tên cia da União li mi tar-se-á es ta be le cer nor -
mas ge ra is.

§ 2º A com pe tên cia da União para le gis lar so bre
nor mas ge ra is não ex clui a com pe tên cia su ple men tar
dos Esta dos.

§ 3º Ine xis tin do lei fe de ral so bre nor mas ge ra is,
os Esta dos exer ce rão a com pe tên cia le gis la ti va ple-
na, para aten der a suas pe cu li a ri da des.

§ 4º A su per ve niên cia de lei fe de ral so bre nor -
mas ge ra is sus pen de a efi cá cia da lei es ta du al, no
que lhe for con trá rio.

....................................................................................
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CAPÍTULO V
Do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os

SEÇÃO I
Do Dis tri to Fe de ral

Art. 3º O Dis tri to Fe de ral, ve da da sua di vi são
em Mu ni cí pi os, re ger-se-á por lei or gâ ni ca, vo ta da
em dois tur nos com in ters tí cio mí ni mo de dez dias, e 
apro va da por dois ter ços da Câ ma ra Le gis la ti va, que 
a pro mul ga rá, aten di dos os prin cí pi os es ta be le ci dos
nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Ao Dis tri to Fe de ral são atri bu í das as com -
pe tên ci as le gis la ti vas re ser va das aos Esta dos e Mu -
ni cí pi os.

§ 2º A ele i ção do Go ver na dor e do Vice-Go ver-
na dor, ob ser va das as re gras do art. 77, e dos De pu-
ta dos Dis tri ta is co in ci di rá com a dos Go ver na do res e 
De pu ta dos Esta du a is, para man da to de igual du ra-
ção.

§ 3º Aos De pu ta dos Dis tri ta is e à Câ ma ra Le-
gis la ti va apli ca-se o dis pos to no art. 27.

§ 4º Lei fe de ral dis po rá so bre a uti li za ção, pelo
Go ver no do Dis tri to Fe de ral, das po lí ci as ci vil e mi li-
tar e do cor po de bom be i ros mi li tar.
....................................................................................

CAPÍTULO VI
Da Inter ven ção

Art. 34.* A União não in ter vi rá nos Esta dos
nem no Dis tri to Fe de ral, ex ce to para:

I – man ter a in te gri da de na ci o nal;

II – re pe lir in va são es tran ge i ra ou de uma uni -
da de da Fe de ra ção em ou tra;

III – pôr ter mo a gra ve com pro me ti men to da or -
dem pú bli ca;

IV – ga ran tir o li vre exer cí cio de qual quer dos
Po de res nas uni da des da Fe de ra ção;

V – re or ga ni zar as fi nan ças da uni da de da Fe -
de ra ção que:

a) sus pen der o pa ga men to da dí vi da fun da da
por mais de dois anos con se cu ti vos, sal vo mo ti vo de 
for ça ma i or;

b) de i xar de en tre gar aos Mu ni cí pi os re ce i tas
tri bu tá ri as fi xa das nes ta Cons ti tu i ção den tro dos
pra zos es ta be le ci dos em lei;

VI – pro ver a exe cu ção de lei fe de ral, or dem ou 
de ci são ju di ci al;

VII – as se gu rar a ob ser vân cia dos se guin tes
prin cí pi os cons ti tu ci o na is:

a) for ma re pu bli ca na, sis te ma re pre sen ta ti vo e
re gi me de mo crá ti co;

b) di re i tos da pes soa hu ma na;

c) au to no mia mu ni ci pal;

d) pres ta ção de con tas da ad mi nis tra ção pú bli-
ca, di re ta e in di re ta;

e) apli ca ção do mí ni mo exi gi do da re ce i ta re-
sul tan te de im pos tos es ta du a is, com pre en di da a
pro ve ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de -
sen vol vi men to do en si no e nas ações e ser vi ços pú -
bli cos de sa ú de.
....................................................................................

SEÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

Art. 52.* Com pe te pri va ti va men te ao Se na do
Fe de ral:

I  – pro ces sar e jul gar o Pre si den te e o 
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca nos cri mes de 
res pon sa bi li da de, bem como os Mi nis tros de 
Esta do e os Co man dan tes da Ma ri nha, do
Exér ci to e da Ae ro náu ti ca nos cri mes da
mes ma na tu re za co ne xos com aque les;

II  – pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Ge-
ral da Re pú bli ca e o Advo ga do-Ge ral da
União nos cri mes de res pon sa bi li da de;

III  – apro var pre vi a men te, por voto se -
cre to, após ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

a) ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci-
dos nes ta Cons ti tu i ção;

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da
União in di ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;

d) pre si den te e di re to res do Ban co
Cen tral;

e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei
de ter mi nar;

IV  – apro var pre vi a men te, por voto se -
cre to, após ar güi ção em ses são se cre ta, a
es co lha dos che fes de mis são di plo má ti ca
de ca rá ter per ma nen te;

11662 Qu in ta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2002

    297JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



V  – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de
na tu re za fi nan ce i ra, de in te res se da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó-
ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI  – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te
da Re pú bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te
da dí vi da con so li da da da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

VII  – dis por so bre li mi tes glo ba is e
con di ções para as ope ra ções de cré di to ex -
ter no e in ter no da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, de suas
au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la das
pelo po der pú bli co fe de ral;

VIII  – dis por so bre li mi tes e con di ções
para a con ces são de ga ran tia da União em
ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no;

IX  – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con -
di ções para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni-
cí pi os;

X  – sus pen der a exe cu ção, no todo ou 
em par te, de lei de cla ra da in cons ti tu ci o nal
por de ci são de fi ni ti va do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral;

XI  – apro var, por ma i o ria ab so lu ta e
por voto se cre to, a exo ne ra ção, de ofí cio, do 
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca an tes do tér -
mi no de seu man da to;

XII  – ela bo rar seu re gi men to in ter no;

XIII  – dis por so bre sua or ga ni za ção,
fun ci o na men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma-
ção ou ex tin ção de car gos, em pre gos e fun -
ções de seus ser vi ços, e a ini ci a ti va de lei
para a fi xa ção da res pec ti va re mu ne ra ção,
ob ser va dos os pa râ me tros es ta be le ci dos na
lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

XIV  – ele ger mem bros do Con se lho
da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 89, VII. 

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci-
sos I e II, fun ci o na rá como Pre si den te o do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, li mi tan do-se a con de na ção, que
so men te será pro fe ri da por dois ter ços dos vo tos do
Se na do Fe de ral, à per da do car go, com ina bi li ta ção,
por oito anos, para o exer cí cio de fun ção pú bli ca,
sem pre ju í zo das de ma is san ções ju di ci a is ca bí ve is.
....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 84.** Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den-
te da Re pú bli ca:

I  – no me ar e exo ne rar os Mi nis tros de
Esta do;

II  – exer cer, com o au xí lio dos Mi nis-
tros de Esta do, a di re ção su pe ri or da ad mi-
nis tra ção fe de ral;

III  – ini ci ar o pro ces so le gis la ti vo, na
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i-
ção;

IV  – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu-
bli car as leis, bem como ex pe dir de cre tos e
re gu la men tos para sua fiel exe cu ção;

V  – ve tar pro je tos de lei, to tal ou par ci-
al men te;

VI  – dis por, me di an te de cre to, so bre:

a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad -
mi nis tra ção fe de ral, quan do não im pli car au -
men to de des pe sa nem cri a ção ou ex tin ção
de ór gãos pú bli cos;

b) ex tin ção de fun ções ou car gos pú-
bli cos, quan do va gos;

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca
po de rá de le gar as atri bu i ções men ci o na das nos in ci-
sos VI, XII e XXV, pri me i ra par te, aos Mi nis tros de
Esta do, ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca ou ao
Advo ga do-Ge ral da União, que ob ser va rão os li mi-
tes tra ça dos nas res pec ti vas de le ga ções.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A pro-
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan-
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da-
ner.

São li dos os se guin tes
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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 ) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Cal val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 167, DE 2002

Dis põe so bre as dí vi das do cré di to
ru ral na área da Agên cia de De sen vol vi-
men to do Nor des te (ADENE).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As dí vi das con tra í das pe los pro du to res

ru ra is, como pes so as fí si cas ou ju rí di cas, bem como
suas co o pe ra ti vas, na área da Agen cia de De sen vol-
vi men to do Nor des te (ADENE), in de pen den te do va -
lor dos dé bi tos e da si tu a ção le gal dos de ve do res, se -
rão be ne fi ci a das pe las con di ções ge ra is de alon ga-
men to pre vis tas na Lei nº 10.437, de 25 de abril de
2002.

§ lº As dí vi das do cré di to agrí co la men -
ci o na das no ca put do art. 1º te rão o sal do
de ve dor re cal cu la do a par tir de seu ven ci-
men to, me di an te apli ca ção de ju ros de um
por cen to ao mês e do ín di ce de atu a li za ção
mo ne tá ria, ex clu í dos ju ros de mora, taxa de
ina dim plên cia e ho no rá ri os ad vo ca tí ci os;

§ 2º Fica ve da da a co bran ça de ta ri fa
re mu ne ra tó ria pe los agen tes fi nan ce i ros na
ad mi nis tra ção dos re cur sos men ci o na dos
no ca put.

Art. 2º To dos os en car gos men ci o na dos na Lei
nº 10.437, de 25 de abril de 2002, so fre rão des con to
de cin qüen ta por cen to para os pro du to res ru ra is,
suas as so ci a ções, con do mí ni os e co o pe ra ti vas de
pro du to res ru ra is, in clu si ve as de cré di to ru ral, que
se jam be ne fi ciá ri os de pro gra ma de re for ma agrá ria
ou de as sen ta men to ru ral, es ta be le ci dos há me nos
de cin co anos, quan do lo ca li za dos na área da Agên -
cia de De sen vol vi men to do Nor des te (ADENE).

Art. 3º Será de res pon sa bi li da de do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to de fi nir as
dis po ni bi li da des no Orça men to Ge ral da União para a 
efe ti va apli ca ção des ta Lei, ca ben do ao Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal es ta be le cer as con di ções ne ces-
sá ri as a sua im ple men ta ção.

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

Jus ti fi ca ção

A Me di da Pro vi só ria nº 2.145, de 2 de maio de
2001, que ex tin guiu as Su pe rin ten dên ci as do De sen-
vol vi men to da Ama zô nia (SUDAM) e do Nor des te
(SUDENE), cri ou as Agen ci as de De sen vol vi men to
da Ama zô nia e do Nor des te, e dois no vos Fun dos, o
de De sen vol vi men to da Ama zô nia (FDA) e o de De -
sen vol vi men to do Nor des te (FDNE). É im por tan te ob -
ser var que os re cur sos dos fun dos an te ri o res “eram
pro ve ni en tes de re nún cia fis cal, os no vos Fun dos
(FDA e FDNE) pos su em na tu re za de re cur so pú bli co
(do ta ção or ça men tá ria) e, por tan to, pas sam a in te-
grar a es tru tu ra do or ça men to da União”.

Entre tan to, as de si gual da des re gi o na is ob ser-
va das ao lon go de nos sa his tó ria, ra zão da cri a ção da 
Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te
(SUDENE) na dé ca da de 60, per sis tem, es pe ci al-
men te no que diz res pe i to ao se tor agrí co la, ex pos to
con ti nu a men te à ca la mi da de da seca.

As su ces si vas pro pos tas de re ne go ci a ção das
dí vi das do se tor agro pe cuá rio, ao des con si de rar as
pe cu li a ri da des re gi o na is, ig no ram que os pro du to res
da re gião Nor des te en fren tam si tu a ções cli má ti cas e
eco nô mi cas mu i to ad ver sas, dis tin tas da que las en-
con tra das ha bi tu al men te nas re giões Sul e Su des te.

Tra tar como igua is os de si gua is é uma in jus ti ça
que bus ca mos re pa rar por meio da apre sen ta ção do
Pro je to de Lei em aná li se, que pro põe a re ne go ci a ção
das dí vi das do se tor ru ral de for ma com pa tí vel com a
re a li da de vi gen te na re gião Nor des te. Do ex pos to, pe -
di mos a apro va ção do mes mo nos ter mos em que se
apre sen ta.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ge ral do Melo.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXO

LEI Nº 10.437, DE 25 DE ABRIL DE 2002

Dis põe so bre o alon ga men to de dí-
vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que
tra ta a Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de 
1995, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º Fi cam au to ri za dos, para as ope ra ções de

que tra ta o § 5º do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29 de no -
vem bro de 1995:
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I – pror ro ga ção do ven ci men to da
pres ta ção de vi da em 31 de ou tu bro de 2001 
para 29 de ju nho de 2002, acres ci da dos ju -
ros pac tu a dos de três por cen to ao ano pro
rata die;

II – pa ga men to mí ni mo de trin ta e dois
vír gu la cin co por cen to do va lor a que se re -
fe re o in ci so I até 29 de ju nho de 2002,
man ti do o bô nus de adim plên cia pre vis to
nos in ci sos I e V, alí nea d do § 5º do art. 5º
da Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de
1995.

§ 1º Para ade são às con di ções pre vis-
tas nes te ar ti go, os mu tuá ri os de ve rão es tar
adim plen tes com suas obri ga ções ou re gu-
la ri zá-las até 29 de ju nho de 2002.

§ 2º O sal do de ve dor fi nan ce i ro das
ope ra ções de que tra ta este ar ti go será apu -
ra do pela mul ti pli ca ção do sal do de ve dor
das uni da des de pro du tos vin cu la dos pe los
res pec ti vos pre ços mí ni mos vi gen tes, des-
con tan do a par ce la de ju ros de três por cen -
to ao ano in cor po ra da às par ce las re ma nes-
cen tes.

§ 3º So bre o sal do de ve dor fi nan ce i ro,
apu ra do na for ma pre vis ta no § 1º des te ar -
ti go, in ci di rá juro de três por cen to ao ano,
acres ci do da va ri a ção do pre ço mí ni mo da
uni da de de pro du to vin cu la do.

§ 4º As pres ta ções sub se qüen tes à de
ven ci men to pre vis ta no in ci so I se rão cal cu-
la das sem pre em par ce las igua is e su ces si-
vas, em me ses li vre men te pac tu a dos en tre
os mu tuá ri os e cre do res, no úl ti mo dia de
cada mês, com ven ci men to pelo me nos uma 
vez ao ano, sen do que a data da pri me i ra
pres ta ção de ve rá ser até 31 de ou tu bro de
2002 e da úl ti ma até 31 de ou tu bro de 2025.

§ 5º A re pac tu a ção po de rá pre ver a dis -
pen sa do acrés ci mo da va ri a ção do pre ço mí -
ni mo es ti pu la do con tra tu al men te sem pre que
os pa ga men tos ocor re rem nas da tas apra za-
das, sal vo se o de ve dor op tar pelo pa ga men to
me di an te en tre ga do pro du to. .........................

§ 6º O ina dim ple men to de obri ga ção,
cuja re pac tu a ção pre viu a dis pen sa a que
se re fe re o § 5º, oca si o na rá, so bre o sal do
re ma nes cen te, o acrés ci mo da va ri a ção do
pre ço mí ni mo es ti pu la do con tra tu al men te
des de 31 de ou tu bro de 2001.

§ 7º Na hi pó te se de li qui da ção an te ci-
pa da e to tal da dí vi da até 31 de de zem bro
de 2006, apli car-se-á, além do bô nus des cri-
to no § 5º do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29
de no vem bro de 1995, des con to so bre o
sal do de ve dor exis ten te na data da li qui da-
ção, de acor do com o va lor da ope ra ção em
30 de no vem bro de 1995, a sa ber:

I  – vin te pon tos per cen tu a is para ope -
ra ções de va lor até dez mil re a is; ou

II  – dez pon tos per cen tu a is para ope-
ra ções de va lor su pe ri or a dez mil re a is.

Art. 2º Fica au to ri za da, para as ope ra ções de
que tra ta o § 6º-A do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29
de no vem bro de 1995, a re pac tu a ção, as se gu ran do,
a par tir da data da pu bli ca ção des ta Lei, aos mu tuá-
ri os que efe tu a rem o pa ga men to das pres ta ções até 
a data do res pec ti vo ven ci men to, que a par ce la de
ju ros, cal cu la da à taxa efe ti va, ori gi nal men te con tra-
ta da, de até oito por cen to, nove por cen to e dez por 
cen to ao ano so bre o prin ci pal atu a li za do com base
na va ri a ção do Índi ce Ge ral de Pre ços de Mer ca do
– IGP-M, não ex ce de rá os te tos de:

I  – nove vír gu la cin co por cen to ao
ano so bre o prin ci pal, para a va ri a ção
IGP-M, acres ci da de:

II  – três por cen to, qua tro por cen to e
cin co por cen to ao ano, para a taxa de ju ros
de oito por cen to, nove por cen to e dez por
cen to, res pec ti va men te, cal cu la da pro rata
die a par tir de 31 de ou tu bro de 2001.

§ 1º O teto a que se re fe re o in ci so I
des te ar ti go não se apli ca à atu a li za ção do
prin ci pal da dí vi da já ga ran ti do por cer ti fi ca-
dos de res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o-
nal.

§ 2º Apli cam-se as dis po si ções des te
ar ti go aos mu tuá ri os com pres ta ções ven ci-
das, des de que os dé bi tos pen den tes se jam
in te gral men te re gu la ri za dos até 29 de ju nho
de 2002.

§ 3º Na re pac tu a ção de que tra ta este
ar ti go, o Te sou ro Na ci o nal efe tu a rá, me di an-
te de cla ra ção de res pon sa bi li da de dos va lo-
res ates ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
o pa ga men to re la ti vo à equa li za ção en tre o
va lor con tra tu al para pa ga men to de ju ros e
o va lor re ce bi do de acor do com o ca put des -
te ar ti go.
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§ 4º Inclu em-se nas con di ções de re-
ne go ci a ção de que tra ta o § 6º-A do art. 5º
da Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de
1995, as ope ra ções con tra ta das en tre 31 de
de zem bro de 1997 e 31 de de zem bro de
1998, des de que con tra ta das com en car gos
pós-fi xa dos.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a dis pen sar o
tra ta men to es ta be le ci do nos arts. 1º e 2º des ta Lei
às ope ra ções da mes ma es pé cie ad qui ri das sob a
égi de da Me di da Pro vi só ria nº 2.196-3, de 24 de
agos to de 2001.

Art. 4º Fica a União au to ri za da a dis pen sar o tra -
ta men to es ta be le ci do nos arts. 1º e 2º des ta Lei às
ope ra ções con tra ta das com re cur sos do Pro gra ma de 
Co o pe ra ção Nipo-Bra si le i ra para o De sen vol vi men to
dos Cer ra dos  – Pro de cer, eta pas II e III.

Art. 5º Fica o ges tor do Fun do de De fe sa da Eco -
no mia Ca fe e i ra  – FUNCAFÉ, ins ti tu í do pelo De cre-
to-Lei nº 2.295, de 21 de no vem bro de 1986, au to ri za-
do a con ce der alon ga men to de pra zos e ajus tar en -
car gos fi nan ce i ros das ope ra ções que se se guem,
con for me dis po si ções es pe cí fi cas do Con se lho Mo-
ne tá rio Na ci o nal:

I  – ope ra ções de con so li da ção e re es-
ca lo na men to de dí vi das de ca fe i cul to res e
suas co o pe ra ti vas, re a li za das no exer cí cio
de 1997, e ope ra ções de cus te io e co lhe i ta
da sa fra 1997/1998, a que se re fe re o art.
8ºA, da Lei nº 9.138. de 29 de no vem bro de
1995;

II  – ope ra ções a que se re fe re o art. 3º 
da Me di da Pro vi só ria nº 2.196-3, de 2001.

Art. 6º Para as ope ra ções de cré di to ao am pa-
ro do Pro gra ma de Re vi ta li za ção de Co o pe ra ti vas
de Pro du ção Agro pe cuá ria  – RECOOP, de que tra ta
a Me di da Pro vi só ria nº 2.168-40, de 24 de agos to de 
2001, fica as se gu ra da, a par tir da data de pu bli ca-
ção des ta Lei, a taxa de ju ros efe ti va de nove vír gu la
se ten ta e cin co por cen to ao ano, em subs ti tu i ção
aos en car gos fi nan ce i ros pac tu a dos.

Art. 7º (VETADO)
Art. 8º O art. 3º da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro

de 2001, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra-
ções:

“Art. 3º ...................................................
2º Os mu tuá ri os in te res sa dos na re ne-

go ci a ção, pror ro ga ção e com po si ção de dí-
vi das de que tra ta este ar ti go de ve rão ma ni-

fes tar for mal men te seu in te res se aos ban-
cos ad mi nis tra do res.

§ 3º Fica es ta be le ci do o pra zo até 29
de ju nho de 2002 para o en cer ra men to das
re ne go ci a ções, pror ro ga ções e com po si-
ções de dí vi das am pa ra das em re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, in clu si ve sob a
for ma al ter na ti va de que tra ta o art. 4º.”(NR)

Art. 9º (VETADO)
Art. 10. Fica es ta be le ci do o pra zo de até 29 de

ju nho de 2002 para for ma li za ção das re pac tu a ções
de que tra tam os arts. 1, 2º e 9º des ta Lei.

Art. 11. O im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro de-
cor ren te da apli ca ção des ta Lei, re la ti vo às ope ra ções
pre vis tas no § 6º-A do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29 de
no vem bro de 1995, será su por ta do pe las dis po ni bi li-
da des es ta be le ci das para o Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to no Orça men to Ge ral da
União, nos res pec ti vos exer cí ci os de 2001 a 2003.

Art. 12. O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal es ta be-
le ce rá as con di ções que se fi ze rem ne ces sá ri as à im -
ple men ta ção das dis po si ções cons tan tes des ta Lei,
in clu si ve quan to ao pra zo para a for ma li za ção da re -
pac tu a ção.

Art. 13. São con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 9, de 31 de ou tu bro
de 2001.

Art. 14. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra sí lia, 25 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, em de ci são ter mi na ti va.)

  PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2002

Acres cen ta pa rá gra fo ao ar ti go 64
da Lei nº 9.472 de 16 de ju lho de 1997, es -
ta be le cen do que nas re giões me tro po li ta-
nas ins ti tu í das pe los Esta dos, e nas áre -
as ge o grá fi cas de do mí nio de um mes mo
mu ni cí pio, de ve rá vi go rar ape nas a mo-
da li da de de ser vi ço lo cal, no ser vi ço te le-
fô ni co fixo co mu ta do.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:
Art. 1º. O art. 64 da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho

de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do dos §§ 2º e 3º re-
nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 64 ..................................................
..............................................................
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§1º.........................................................
§ 2º Para o ser vi ço te le fô ni co fixo co-

mu ta do, nas re giões me tro po li ta nas ins ti tu í-
das pe los Esta dos e nas áre as ge o grá fi cas
de do mí nio de um mes mo mu ni cí pio, deve
vi go rar, ape nas, a mo da li da de de ser vi ço lo -
cal.

§ 3º A Agên cia Na ci o nal de Te le co mu-
ni ca ções ado ta rá, jun to às em pre sas pres ta-
do ras de ser vi ço te le fô ni co fixo co mu ta do,
as pro vi dên ci as para as se gu rar o equi lí brio
eco nô mi co fi nan ce i ro dos con tra tos de con -
ces são e ou tor ga, em ra zão des ta Lei.”

Art 2º. Esta Lei en tra rá em vi gor 120 (cen to e
vin te) dias após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Res ga tan do ele men tos da re cen te fle xi bi li za ção
do mo no pó lio es ta tal, de fi ni da pela Emen da Cons ti tu-
ci o nal nº 8, de 1995 e re gu la da pela Lei nº 9.472, de
16 de ju nho de 1997 – co nhe ci da como Lei Ge ral das
Te le co mu ni ca ções, des ta ca-se que a pri va ti za ção e a
mo der ni za ção do se tor de te le co mu ni ca ções do País, 
par ti cu lar men te da te le fo nia, se apói am em dois prin -
cí pi os fun da men ta is:

a) O prin cí pio da uni ver sa li za ção, que pro cu ra
es ten der para os bra si le i ros de to das as re giões do
País, o aces so aos ser vi ços te le fô ni cos, com qua li da-
de e re du ção de cus tos;

b) O prin cí pio da com pe ti ção, como ele men to
fun da men tal à sus ten ta ção de pre ços com pe ti ti vos
en tre as pres ta do ras de ser vi ço te le fô ni co, as se gu-
ran do aos usuá ri os di re i to de es co lha nas li ga ções lo -
ca is e in te rur ba nas, es ta be le cen do-se a sa u dá vel
con cor rên cia en tre as em pre sas res pon sá ve is por es -
ses ser vi ços.

Ana li san do, ape nas, o Ser vi ço Te le fô ni co Fixo
Co mu ta do (STFC), cons ta ta-se que hou ve sig ni fi ca ti-
vos avan ços, tan to no cres ci men to do nú me ro de
aces sos ins ta la dos, quan to na me lho ria da qua li da de
dos ser vi ços pres ta dos, após a pri va ti za ção des ses
ser vi ços.

Con tu do, é ne ces sá rio con si de rar que te mos um
lon go ca mi nho a per cor rer para am pli ar o efe ti vo po der
de com pe ti ção e a me lho ria de qua li da de da te le fo nia
fixa, em pra ti ca men te to das as re giões bra si le i ras.

Espe ci al men te, man ti da a mes ma qua li da de, a
au sên cia de com pe ti ção aca ba re fle tin do nos pre ços
fi na is aos usuá ri os.

A car ga ta ri fá ria não tem sido su por ta da pela
po pu la ção usuá ria de me nor ní vel de ren da, es ta be le-

cen do-se, nes te caso, uma con tra di ção en tre o prin cí-
pio da uni ver sa li za ção e o real po der aqui si ti vo da po -
pu la ção mais po bre. Não é sem ra zão que, se gun do
in for ma ções dis po ní ve is, agra va-se a ina dim plên cia e
o nú me ro de aces sos de sa ti va dos.

A si tu a ção as su me ma i or gra vi da de quan do se
con si de ram as po pu la ções das áre as con tur ba das
das re giões me tro po li ta nas e dos dis tri tos e po vo a dos
dos mu ni cí pi os do in te ri or, be ne fi ciá ri as re a is ou po -
ten ci a is do es for ço de uni ver sa li za ção, que es tão su -
je i tas a ta ri fas de de grau co nur ba do e in te rur ba nas,
res pec ti va men te.

No pri me i ro caso, o das áre as co nur ba das, as ta ri-
fas te le fô ni cas são sig ni fi ca ti va men te su pe ri o res ao va -
lor ta ri fá rio má xi mo da mo da li da de de ser vi ço lo cal.

Ora, pela Por ta ria nº 4, de 28 de ja ne i ro de 1986, 
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, as áre as co nur ba-
das cons ti tu em es pa ço ur ba no con tí nuo à sede de um 
mu ni cí pio, ou uma re gião me tro po li ta na. Isto sig ni fi ca
di zer, em sín te se, que a po pu la ção da pe ri fe ria dos
gran des aglo me ra dos ur ba nos, ou de ba ir ros de se-
des mu ni ci pa is – que já se cons ti tu em um es pa ço
con tí nuo to tal men te ur ba ni za do, nor mal men te mais
po bre – pa gam por ser vi ços te le fô ni cos ta ri fas mu i to
mais ele va das, in clu si ve no aces so à in ter net.

Re si de, nes te fato, uma pro fun da con tra di ção.
Essas áre as, na ma i o ria dos ca sos, tam bém se apre -
sen tam frá ge is em ou tras in fra-es tru tu ras como a de
trans por te, sa ne a men to e ser vi ços pú bli cos de edu -
ca ção, sa ú de, se gu ran ça, etc.

 No Bra sil, re gis tra-se a exis tên cia de 29 re giões
me tro po li ta nas, a ma i o ria vin cu la da às ca pi ta is

dos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, que pos su em áre -
as co nur ba das, des ta can do-se, en tre elas, as re giões
me tro po li ta nas de Por to Ale gre, Re ci fe, Sal va dor, São 
Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Vi tó ria – no Espí ri to San to,
como as de ma i or nú me ro de lo ca li da des com áre as
con tur ba das.

De for ma aná lo ga, ob ser va-se tam bém, o pro-
ble ma das ta ri fas in te rur ba nas en tre as vi las e po vo a-
dos do in te ri or e as res pec ti vas se des mu ni ci pa is. O
al can ce das me tas es ta be le ci das no Pla no Ge ral de
Me tas de Uni ver sa li za ção e nas con di ci o nan tes dos
con tra tos de ou tor ga ou con ces são – que pro cu ram
in du zir a des cen tra li za ção e in te ri o ri za ção dos ser vi-
ços de te le fo nia – en con tram obs tá cu los nos ní ve is
das ta ri fas in te rur ba nas pra ti ca das en tre os nú cle os
ur ba nos do in te ri or dos mu ni cí pi os, e suas res pec ti-
vas se des. Esta é mais uma con tra di ção nas ta ri fas do 
ser vi ço te le fô ni co fixo co mu ta do.
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Para cada cen tral de te le fo nia fixa que se ins ta la
em vi las, po vo a dos e dis tri tos está-se cri an do mais
um ser vi ço com ta ri fa in te rur ba na. Já te mos hoje, no
Bra sil, por exem plo, mu i tos mu ni cí pi os cu jas vi las ou
dis tri tos con tam com ser vi ços te le fô ni cos, e cuja co -
mu ni ca ção com a sede mu ni ci pal se re a li za por meio
des sas ta ri fas.

Tra ta-se de um es for ço de uni ver sa li za ção de si-
gual.

A Lei nº 9.472, já re fe ri da, em seu art. 64 e pa rá-
gra fo úni co, con si de ra o Ser vi ço Te le fô ni co Fixo Co -
mu ta do como um ser vi ço de in te res se co le ti vo, pres -
ta do no re gi me pú bli co, cuja exis tên cia, uni ver sa li za-
ção e con ti nu i da de a pró pria União tem com pro mis so
de as se gu rar.

Ao ca rac te ri zar, jus ti fi ca da men te, o Ser vi ço Te -
le fô ni co Fixo Co mu ta do como ”de in te res se co le ti vo“,
atri bui-se-lhe pa pel es sen ci al para a po pu la ção, não
ha ven do ra zões para a con ti nu i da de das con tra di-
ções apon ta das, re la ti vas às ta ri fas de áre as con tur-
ba das den tro de uma re gião me tro po li ta na, e às ta ri-
fas in te rur ba nas, den tro de um mes mo mu ni cí pio.

O Pro je to de Lei ora apre sen ta do a esta Casa visa 
cor ri gir essa con tra di ção, ao es ta be le cer, para as re-
giões me tro po li ta nas e para as lo ca li da des de um mes -
mo mu ni cí pio, a ta ri fa da mo da li da de de ser vi ço lo cal.

Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dis põe so bre a or ga ni za ção dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções, a cri a ção
e fun ci o na men to de um ór gão re gu la dor
e ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is, nos ter -
mos da Emen da Cons ti tu ci o nal no 8, de
1995.

....................................................................................
Art. 64. Com por ta rão pres ta ção no re gi me pú bli-

co as mo da li da des de ser vi ço de te le co mu ni ca ções
de in te res se co le ti vo, cuja exis tên cia, uni ver sa li za ção
e con ti nu i da de a pró pria União com pro me ta-se a as -
se gu rar.

Pa rá gra fo úni co. Inclu em-se nes te caso as di-
ver sas mo da li da des do ser vi ço te le fô ni co fixo co mu-
ta do, de qual quer âm bi to, des ti na do ao uso do pú bli co
em ge ral.
....................................................................................
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 1995

Alte ra o in ci so XI e a alí nea a do in ci-
so XII do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

(À Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, em di vi são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2002

Acres cen ta alí nea ao in ci so I do art.
23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de
1995, que dis põe so bre o Ser vi ço de IV a
cabo, para in clu ir ca nal re ser va do ao Tri -
bu nal de Con tas da União.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta
Art. 1º O in ci so I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6

de ja ne i ro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te dis po si ti vo:

”Art. 23. .................................................
I – ..........................................................
i) um ca nal re ser va do ao Tri bu nal de

Con tas da União, para a di vul ga ção dos
atos da que la Casa e dos ser vi ços que lhe
são pró pri os;

....................................................” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Uma con quis ta re cen te do pro ces so de de mo-
cra ti za ção dos es pa ços te le vi si vos foi os cha ma dos
”ca na is de aces so pú bli co“, que sur gi ram com a le gis-
la ção que nor ma ti za a TV a cabo no País.

Não res ta dú vi da de que es ses no vos ca na is
sur gem como algo ex tre ma men te ino va dor, na Lei nº
8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, que re gu la o ser vi ço
de TV a cabo. Seu art. 23 diz que as ope ra do ras de -
vem tor nar dis po ní ve is, nas suas res pec ti vas áre as
de ser vi ço, seis ca na is de uti li za ção gra tu i ta para:

1. ve i cu la ção dos tra ba lhos do Se na do
Fe de ral;

2. ve i cu la ção dos tra ba lhos da Câ ma ra
dos De pu ta dos;

3. ve i cu la ção dos tra ba lhos das Assem-
bléi as Le gis la ti vas e das Câ ma ras de Ve re a-
do res das áre as de ser vi ço da ope ra do ra;

4. ve i cu la ção de pro gra ma ção edu ca ti-
vo-cul tu ral a ser pro du zi da pe los ór gãos que 
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tra tam de edu ca ção e cul tu ra no go ver no fe -
de ral e nos go ver nos es ta du al e mu ni ci pal
com ju ris di ção na área de con ces são;

5. uso com par ti lha do en tre as uni ver si-
da des lo ca li za das no mu ni cí pio da área de
ser vi ço;

6. uso co mu ni tá rio en tre en ti da des
não-go ver na men ta is e sem fins lu cra ti vos.

Con ce bi do na es te i ra das no vas tec no lo gi as de 
co mu ni ca ção, esse prin cí pio vem en se jan do ver da-
de i ra re vo lu ção nos con ce i tos e có di gos até ago ra
es ta be le ci dos para o pro ces so co mu ni ca ti vo em
nos so País.

Até o sur gi men to, em base co mer ci al, des sa
mo der na for ma de dis tri bu i ção de si na is de som e
ima gem, o sis te ma de ra di o di fu são bra si le i ro acha-
va-se atre la do à pre mis sa tec no ló gi ca da li mi ta ção de 
fre qüên ci as do es pec tro ele tro mag né ti co. Explo ra dos
pe los gran des gru pos eco nô mi cos, es ses bens pú bli-
cos tor na ram-se ina ces sí ve is à par ti ci pa ção de ou-
tros gru pos re pre sen ta ti vos da so ci e da de bra si le i ra,
aí in clu í do os re pre sen tan tes ele i tos pelo povo, re u ni-
dos no Po der Le gis la ti vo.

A dis tri bu i ção de si na is de TV via cabo cons ti tui,
por isso mes mo, for te ins tru men to para a re no va ção
es té ti ca e po lí ti ca do ve í cu lo. Asso ci a da à co mu ni ca-
ção por sa té li te, ao mes mo tem po que mul ti pli ca as
op ções dos te les pec ta do res, am pli an do qua se que
in fi ni ta men te a ofer ta de pro gra ma ção, ela abre es pa-
ço para ma i or nú me ro de pro gra ma do res e pro du to-
res. Além dis so, de sen vol ve seu pro du to se gun do o
con ce i to da pro gra ma ção seg men ta da, di ri gi da a pú -
bli cos es pe cí fi cos. Por isso mes mo, apro xi ma-se mais 
das co mu ni da des, pres ta-lhes ser vi ços, ser ve-lhes
de ca nal de voz.

To mem-se como exem plo os ín di ces de au diên-
cia re gis tra dos pela TV Se na do, com sua pro gra ma-
ção trans mi ti da inin ter rup ta men te 24 ho ras por dia,
que in clui, afo ra a co ber tu ra dos tra ba lhos le gis la ti vos
diá ri os, do cu men tá ri os e de ba tes so bre te mas de re -
le vân cia na ci o nal. Tais ín di ces ates tam o in te res se do
po pu la ção bra si le i ra pela ati vi da de de seus re pre sen-
tan tes. Asse ve ram, as sim, a sa be do ria do le gis la dor
ao con ce ber os ca na is de aces so ”pú bli co“, re vo lu ci o-
ná ria ex pe riên cia so ci al com vis tas à de mo cra ti za ção
da co mu ni ca ção em nos so País.

Pe las mes mas ra zões, a des ti na ção de um ca -
nal para di vul ga ção dos tra ba lhos do Tri bu nal de Con -
tas da União (TCU) pa re ce-nos ex tre ma men te opor -
tu na e de se já vel. A in for ma ção ao pú bli co so bre ”a fis -
ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci-

o nal e pa tri mo ni al da União e das en ti da des da ad mi-
nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à le ga li da de, le gi ti-
mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção das sub ven ções e
re nún cia de re ce i tas“, cons ti tu ci o nal men te in cum bi da
ao Con gres so Na ci o nal, que atua ex ter na men te por
meio des se tri bu nal, con tri bu i rá para a de se ja da
trans pa rên cia da ação go ver na men tal e, por cer to,
para o for ta le ci men to da cre di bi li da de de nos sas ins ti-
tu i ções como um todo.

Vale di zer que as ati vi da des exer ci das por esse
im por tan te ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal são
pou co co nhe ci das, ra zão pela qual se ali nha va, a se -
guir, suas atri bu i ções, ci tan do, para tal, ip sis li te ris o
art. 71 da Car ta Mag na:

Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do
Con gres so Na ci o nal, será exer ci do com o
au xi lio do Tri bu nal de Con tas da União, ao
qual com pe te:

I – apre ci ar as con tas pres ta das anu al-
men te pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di-
an te pa re cer pré vio, que de ve rá ser ela bo ra-
do em ses sen ta dias a con tar de seu re ce bi-
men to;

II  – jul gar as con tas dos ad mi nis tra do-
res e de ma is res pon sá ve is por di nhe i ros,
bens e va lo res pú bli cos da ad mi nis tra ção di -
re ta e in di re ta, in clu í das as fun da ções e so -
ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo Po der
Pú bli co fe de ral, e as con tas da que les que
de rem ca u sa a per da, ex tra vio ou ou tra ir re-
gu la ri da de de que re sul te pre ju í zo ao Erá rio
pú bli co;

III  – apre ci ar, para fins de re gis tro, a
le ga li da de dos atos de ad mis são de pes so-
al, a qual quer tí tu lo, na ad mi nis tra ção di re ta
e in di re ta, in clu í das as fun da ções ins ti tu í das
e man ti das pelo Po der Pú bli co, ex ce tu a das
as no me a ções para car go de pro vi men to
em co mis são, bem como a das con ces sões
de apo sen ta do ri as, re for mas e pen sões,
res sal va das as me lho ri as pos te ri o res que
não al te rem o fun da men to le gal do ato con -
ces só rio;

IV  – re a li zar, por ini ci a ti va pró pria, da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de-
ral, de co mis são téc ni ca ou de in qué ri to, ins -
pe ções e au di to ri as 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, nas uni da des ad mi nis tra ti vas dos
Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio,
e de ma is en ti da des re fe ri das no in ci so II;

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  13 11695

JUNHO 2002330    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



V  – fis ca li zar as con tas na ci o na is das
em pre sas su pra na ci o na is de cujo ca pi tal so -
ci al a União par ti ci pe, de for ma di re ta ou in -
di re ta, nos ter mos do tra ta do cons ti tu ti vo;

VI  – fis ca li zar a apli ca ção de qua is-
quer re cur sos re pas sa dos pela União, me di-
an te con vê nio, acor do, ajus te ou ou tros ins -
tru men tos con gê ne res, a Esta do, ao Dis tri to
Fe de ral ou a Mu ni cí pio;

VII  – pres tar as in for ma ções so li ci ta-
das pelo Con gres so Na ci o nal, por qual quer
de suas Ca sas, ou por qual quer das res pec-
ti vas co mis sões, so bre 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 e so bre re sul ta dos de au di to ri as
e ins pe ções re a li za das;

VIII  – apli car aos res pon sá ve is, em
caso de ile ga li da de de des pe sa ou ir re gu la-
ri da de de con tas, as san ções pre vis tas em
lei que es ta be le ce rá, en tre ou tras co mi na-
ções, mul ta pro por ci o nal ao dano ca u sa do
ao Erá rio;

IX  – as si nar pra zo para que o ór gão
ou en ti da de ado te as pro vi dên ci as ne ces sá-
ri as ao exa to cum pri men to da lei, se ve ri fi-
ca da ile ga li da de;

X  – sus tar, se não aten di do, a exe cu-
ção do ato im pug na do, co mu ni can do a de ci-
são à Câ ma ra dos De pu ta dos e ao Se na do
Fe de ral;

XI  – re pre sen tar ao Po der com pe ten te
so bre ir re gu la ri da des ou abu sos apu ra dos.

§ 1º No caso de con tra to, o ato de sus -
ta ção será ado ta do di re ta men te pelo Con-
gres so Na ci o nal, que so li ci ta rá, de ime di a to,
ao Po der Exe cu ti vo as me di das ca bí ve is.

§ 2º Se o Con gres so Na ci o nal ou o Po -
der Exe cu ti vo, no pra zo de no ven ta dias,
não efe ti var as me di das pre vis tas no pa rá-
gra fo an te ri or, o Tri bu nal de ci di rá a res pe i to.

§ 3º As de ci sões do Tri bu nal de que
re sul te im pu ta ção de dé bi to ou mul ta te rão
efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo.

§ 4º 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.

Não te mos dú vi da de que a TV do TCU tra rá
imen sos ga nhos à de mo cra cia, ao ofe re cer à po pu-
la ção ma i or fa mi li a ri da de com os me i os e pro ces sos
de ges tão da co i sa pú bli ca, e ele va rá a con fi an ça

em seus pro ce di men tos e no sis te ma de con tro le
ex ter no das ações de Go ver no.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2002. _ Se na-
dor Fan cis co Escór cio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995

Dis põe so bre o Ser vi ço de TV a
Cabo e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO V
Da Ope ra ção do Ser vi ço

Art. 23. A ope ra do ra de TV a Cabo, na sua área
de pres ta ção do ser vi ço, de ve rá tor nar dis po ní ve is
ca na is para as se guin tes des ti na ções:

I – Ca na is Bá si cos de Uti li za ção Gra tu i ta:

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

(À Co mis são de Edu ca ção, em 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.

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 374, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 255, Inci so II, nº 12
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que o PLS
nº 273/2001, além do des pa cho ini ci al, seja dis tri bu í-
do tam bém à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Wal deck Orné las.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e, opor tu na men te, in clu í do na 
Ordem do Dia, nos ter mos 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 375, DE 2002

Nos ter mos do in ci so II, alí nea c, item 10 do art.
255 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral – RISF,
re que i ro seja re ti ra do o Pro je to de Lei do Se na do de
nº 86/2002, de mi nha au to ria.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2002. – Mo re i-
ra Men des .
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que-
ri men to que aca ba de ser lido será in clu í do em Ordem 
do Dia opor tu na men te, nos ter mos do art. 256 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 376, DE 2002

Sr. Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o PLC nº 106, de
2001, que al te ra o ar ti go 16 da Lei nº 8.935, de
18-11-94, que re gu la men ta o art. 236 da Cons ti tu i ção.
(Cri té rio para pre en chi men to de va gas para a ati vi da-
de no ta ri al e de re gis tro).

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2002. – Ro-
mero Jucá; Re nan Ca lhe i ros; Mo re i ra Men des;
Ger son Ca ma ta; Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que-
ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Ofí-
cio nº S/17, de 2002 (nº 95/2002, na ori gem), de 5 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
186.359, que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de da ex -
pres são ”ou ex tin guir“, cons tan te do art. 1º do re fe ri do
De cre to (de le ga ção a Mi nis tro de Esta do de com pe-
tên cia para ex tin guir es tí mu los fis ca is).

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 1.400, de 2002, na ori gem, de 22
de maio úl ti mo, en ca mi nha do có pia da De ci são nº
546, 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 à 
re pre sen ta ção for mu la da pelo De pu ta do Fe de ral
Arnal do Fa ria de Sá, ar güin do acer ca da ile ga li da de e 
in cons ti tu ci o na li da de da Re co men da ção nº 13, de
1998, da Co mis são de Con tro le e Ges tão Fis cal, do
Mi nis té rio da Fa zen da (TC – 928.341/1998-4).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 199, de 2001, vai às Co mis sões de Assun tos So ci-
a is e de Fis ca li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União os se -
guin tes Avi sos:

– Nº 44, de 2002 (nº 1.455/2002, na
ori gem), de 29 de maio úl ti mo, en ca mi nhan-
do có pia da De ci são nº 264, de 2002 – TCU 
(2ª Câ ma ra), bem como dos res pec ti vos Re -
la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre le -
van ta men to de au di to ria re a li za do nas obras 
de cons tru ção da se gun da pon te so bre o
Rio do Sal, com pre en den do o tre cho do ba -
ir ro Por to Dan tas, em Ara ca ju, e os di ver sos
con jun tos ha bi ta ci o na is do Mu ni cí pio de
Nos sa Se nho ra do So cor ro, no Esta do de
Ser gi pe (TC – 004.215/2002-9);

– Nº 45, de 2002 (nº 1.460/2002,na
ori gem), de 29 de maio úl ti mo, en ca mi nhan-
do có pia da De ci são nº 268, de 2002 – TCU 
(2ª Câ ma ra), bem como dos res pec ti vos Re -
la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre o
exa me de ato de trans fe rên cia da con ces-
são de apo sen ta do ria ori gi ná ria do Insti tu to
de Pre vi dên cia dos Con gres sis tas – IPC, ex -
tin to, para a Câ ma ra dos De pu ta dos, de in-
te res se do ex-Par la men tar Mil ton Albi no
Cas sel (TC – 000.903/2002-8); e

– Nº 46, de 2002, de 29 de maio úl ti-
mo, do Tri bu nal de Con tas da União, en ca-
mi nhan do Re la tó rio de suas Ati vi da des, re-
fe ren te ao 1º tri mes tre de 2002.

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Fis ca li za-
ção e Con tro le, e có pia do Avi so nº 45, de 2002, vai
à Di re to ria-Ge ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) –– Esgo -
tou-se, on tem, o pra zo pre vis to no art. 91 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 68, de 
2002 , de au to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran-
da, que de no mi na ”Vi a du to Mú cio Te i xe i ra“ o 
vi a du to lo ca li za do no km 166 da Ro do via
BR-060;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 82, de 
2002 , de au to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran-
da, que de no mi na ”Vi a du to Oví dio José dos
San tos“ o vi a du to lo ca li za do no km 166 da
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Ro do via BR-153, no Mu ni cí pio de Mor ri-
nhos, no Esta do de Go iás; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 123,
de 2002, de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -
tung, que de no mi na ”Sér gio Ce ot to“ a pon te
so bre o rio Doce, na va ri an te da BR-259, no 
Mu ni cí pio de Co la ti na, Esta do do Espí ri to
San to.

Ten do sido apro va das em apre ci a ção ter mi na-
ti va na Co mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão à
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri to para fa lar na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Antes de 
ini ci ar mos a Ordem do Dia, con ce do a pa la vra ao Se -
na dor Tião Vi a na, como Lí der, para uma bre ve e ur -
gen te co mu ni ca ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der, 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, tra -
mi ta na Casa o Re que ri men to n° 198, de 2002, de mi -
nha au to ria, por meio do qual so li ci to ao Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to in for ma ções
acer ca dos gas tos e da si tu a ção em que se en con-
tram os con vê ni os en tre o Mi nis té rio e os Go ver nos
es ta du a is e mu ni ci pa is des ti na dos ao pro gra ma para
a er ra di ca ção da fe bre af to sa nos re ba nhos do País. 

Con si de ran do o que diz o art. 256 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, tive a opor tu ni da de, após
de ci são da Mesa de en ca mi nhar o re que ri men to, de
re ce ber a vi si ta do Se cre tá rio-Ge ral do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, Dr. Már cio For tes, que gen til men te com -
pa re ceu ao meu ga bi ne te e de ta lha da men te es cla re-
ceu to das as dú vi das e in da ga ções que eu ha via emi -
ti do em meu re que ri men to ao Sr. Mi nis tro da Agri cul-
tu ra.

Eu gos ta ria de di zer que me sin to ple na men te
con tem pla do com as ex pli ca ções apre sen ta das pelo
Se cre tá rio-Ge ral do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Dr. Már -
cio For tes, con si de ran do, ain da, a pos si bi li da de de a
Mesa sen tir-se da mes ma for ma e tor nar des ne ces-
sá ria qual quer in for ma ção adi ci o nal por par te do Mi -

nis té rio da Agri cul tu ra. Re ce bi to das as in for ma ções
ne ces sá ri as aos es cla re ci men tos que eu ad vo ga va,
in clu si ve quan to à pro ble má ti ca da fe bre af to sa e do
con tro le des sa en de mia no meu Esta do. Fo mos es-
cla re ci dos, tan to eu como o Sr. Se cre tá rio-Ge ral do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, de que hou ve um mal en ten-
di do, um erro de ges tão por par te do De le ga do Fe de-
ral de Agri cul tu ra no Esta do do Acre, o que sa nou
com ple ta men te as dú vi das que tí nha mos.

Em re la ção aos gas tos da que la Se cre ta ria, fui
ple na men te con tem pla do pelo Sr. Se cre tá rio-Ge ral.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na,o
Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ca sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – No -
bre Se na dor Tião Vi a na, o re que ri men to de V. Exª foi
en ca mi nha do ao Mi nis té rio cor res pon den te. Nes sas
con di ções, a Mesa vai pe dir de vol ta o ofí cio que en -
ca mi nhou o seu re que ri men to e, na tu ral men te, o de -
vol ve rá à V. Exª opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na,
por ces são do Se na dor Lú dio Co e lho. S. Exª dis põe
de 20 mi nu tos para o seu pro nun ci a men to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes tes meus ses -
sen ta anos de vida, vi mu i tas mo di fi ca ções ocor re rem
em nos so País. Mu i tas. Lem bro-me de que, na mi nha
ju ven tu de, ou vía mos fa lar que al guém, no má xi mo,
fu ma va ma co nha, o que era uma ra ri da de. No en tan-
to, nes se cam po, vi o Bra sil trans for mar-se em cor re-
dor de ex por ta ção e, nes ses cin co anos, pas sar a ser
um dos gran des con su mi do res de dro gas, com uma
di ver si fi ca ção que é de im pres si o nar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi tam-
bém, nes ses úl ti mos tem pos, não só cres cer a in dús-
tria au to mo bi lís ti ca do Bra sil, mas o País pas sar a ter
o ma i or nú me ro de car ros blin da dos do mun do, mais
do que o Mé xi co e a Co lôm bia jun tos. Vi co i sas in crí-
ve is como, por exem plo, pe que nos es ta dos den tro
dos Esta dos, em vá ri os lu ga res, prin ci pal men te no
Rio de Ja ne i ro, onde os mor ros se trans for ma ram
nes ses pe que nos es ta dos.

”O po der não ad mi te es pa ço va zio“, já di zia Sun
Tzu, mas é cla ro que onde não en trou po lí cia e não
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hou ve con tro le al guém to mou con ta, e foi o cri me or -
ga ni za do. Aí, a cada dia nos sur pre en de mos ven do
uma si gla nova con cor ren do no mun do do cri me, o cri -
me or ga ni za do to man do con ta dos pre sí di os e, o que
é pior, co man dan do o pró prio cri me de den tro dos
pre sí di os.

Estou no se gun do man da to nes ta Casa. No meu 
pri me i ro man da to, apre sen tei um pro je to para que se
fi zes sem as pe ni ten ciá ri as em lu ga res ina ces sí ve is
ou de di fí cil aces so para a te le fo nia co mum e, prin ci-
pal men te, para a ce lu lar, por que é duro para o ci da-
dão que paga im pos to e sabe que a obri ga ção do
Esta do é pro te gê-lo ver, de den tro de uma pe ni ten ciá-
ria, às ve zes até de se gu ran ça má xi ma, al guém co -
man dar o cri me, man ten do, ao mes mo tem po, um áli -
bi per fe i to.

Vi, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma
mu dan ça que não foi para pior em to dos os cam pos,
gra ças a Deus. O Bra sil mo der ni zou-se, me lho ra mos
os por tos, as es tra das, as uni ver si da des se mul ti pli ca-
ram. Ti ve mos mu i tos e mu i tos avan ços, mas no pro -
gra ma do Pre si den te Fer nan do Hen ri que um dos de -
dos era a se gu ran ça e, com ela, não con se gui mos fa -
zer o que gos ta ría mos.

To dos nós te mos vi vi do sus tos, a cada dia. No
co me ço des ta se ma na, mes mo, vi mos o caso do re -
pór ter Tim Lo pes, que fa zia in ves ti ga ções a res pe i to
das ro tas e da área do tó xi co, e tam bém do abu so de
me no res. Ele era um da que les que até con tra di zi am a 
fra se fa mo sa de Mark Twa in* de que ”o jor na lis mo é a
arte de se pa rar o joio do tri go e pu bli car o joio“, pois
re al men te es ta va, como mu i tos ou tros jor na lis tas,
bus can do des co brir, des co nec tar, pôr a lim po toda
uma má fia de um des ses pe que nos es ta dos den tro
do Esta do. Cho quei-me mais ain da quan do sou be o
que lhe acon te ceu: ao es ti lo sa mu rai, ele foi mor to e
co lo ca do, ve jam a iro nia, no ”mi cro on das“ – mon te de
pne us den tro do qual é pos to o cor po e em que se
joga ga so li na e ate ia-se fogo. Nes se pro ces so não so -
bra nem osso. 

Essas são trans for ma ções que que ria não ter
vis to. Essas são trans for ma ções que nos de i xam, bra -
si le i ros, numa si tu a ção mu i to di fí cil, pois o Bra sil pas -
sou a fi gu rar, ao lado da Co lôm bia, como um re fe ren-
ci al de ris co para a im pren sa, como se o País es ti ves-
se em guer ra, a exem plo da Áfri ca e do Ori en te Mé -
dio.

Os Esta dos não es tão fa zen do nada? É cla ro
que es tão fa zen do, mas a or ga ni za ção do cri me é ve -
loz e, la men ta vel men te, a Jus ti ça é de mo ra da – não
por sua pró pria cul pa. Não es tou cul pan do a Jus ti ça,
mas quem co nhe ce os Tri bu na is sabe das suas mon -

ta nhas de pro ces sos, por que na nos sa Jus ti ça a tra -
mi ta ção pas sou a ser prin ci pal men te na área pro ces-
su a lís ti ca, ou seja, os ad vo ga dos fa zem de tudo para
cri ar en tra ves. Isso bu ro cra ti zou os ser vi ços de uma
for ma tal que a Jus ti ça não pro gri de. E o que é pior,
fal ta or ça men to em to das as áre as – fe de ral, es ta du al
e mu ni ci pal – para que ela seja cé le re.

O que faz um país mu dar? Cer ta men te a edu ca-
ção e a Jus ti ça são ele men tos im por tan tes. Pre ci sa-
mos in ves tir em edu ca ção, no jo vem, mos tran do-lhe
mo de los no vos, dan do-lhe a chan ce de se edu car. Só
as sim va mos con se guir mu dar este País. Mas, para
tan to, é pre ci so que a Jus ti ça seja ágil. Não po de mos
con ti nu ar com esta le gis la ção que está em vi gor, ou
seja, o in di ví duo que mata um pode ma tar cem, cen to
e cin qüen ta, que a pena é a mes ma. Hoje te mos um
teto, um li mi te nos anos de pri são.

Sr. Pre si den te, não é em um dis cur so, nem tam -
pou co em uma sim ples dis cus são que va mos con se-
guir enu me rar to das as ma ze las que es ta mos vi ven-
do, prin ci pal men te na área de se gu ran ça. Qu an do
cito a se gu ran ça, não es tou fa lan do ape nas de se gu-
ran ça pa tri mo ni al ou da vida – que é a ma i or pro pri e-
da de do ci da dão. A ques tão da ba na li za ção da mor te,
dos as sal tos e das dro gas têm-nos le va do a vi ver dias 
de mu i tas pre o cu pa ções. Isso ocor re des de o Rio de
Ja ne i ro até a Pa ra í ba, in clu si ve em ci da des pe que-
nas.

Sr. Pre si den te, é evi den te que tam bém te mos
exem plos po si ti vos, como é o caso do pro gra ma Li-
nha Di re ta, que já con se guiu elu ci dar vá ri os cri mes,
além de ou tros pro gra mas do gê ne ro.

No en tan to, como Par la men ta res, não po de mos
con cor dar com a len ti dão dos pro ce di men tos. Pre ci-
sa mos dis cu tir e vo tar ra pi da men te os pro je tos, cri ar
um me ca nis mo que vi a bi li ze mo di fi ca ções, prin ci pal-
men te do ar ca bou ço le gis la ti vo.

Sr. Pre si den te – re pi to –, o pior é que não ha ve rá
pro gres so se não in ves tir mos em itens como edu ca-
ção, jus ti ça, sis te ma pe ni ten ciá rio, me lho ria das po lí-
ci as e ou tros. Se as sim não pro ce der mos, con ti nu a re-
mos nos as sus tan do mais e mais a cada dia.

Re la tou-me um pri mo meu, re si den te na ci da de
do Rio de Ja ne i ro, que cer ta fe i ta, pas san do per to da
Ci da de de Deus, sur pre en deu-se com três ho mens
ar ma dos com AR-15, que sa í ram de de ter mi na do lu -
gar, pa ra ram o trân si to, eles es ta vam pro te gi dos por
ou tros vin te ho mens, to dos com fu zis – e, diga-se de
pas sa gem, fu zis de Pri me i ro Mun do – e pas sa ram
para o ou tro lado da fa ve la. O trân si to pa rou para que
pas sas se aque le pe que no exér ci to. Ima gi no eu que
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se os po li ci a is ali che gas sem, cer ta men te es ta ri am
por tan do me tra lha do ras ve lhas, se as ti ves sem, já
que qua se to dos po li ci a is têm, no má xi mo, um re vól-
ver ca li bre 38, ou quan do mu i to uma 9mm. Per de mos
no ar ma men to, na or ga ni za ção, na ve lo ci da de.

Sr. Pre si den te, fico me per gun tan do o que po de-
ría mos fa zer. Aliás, eu já apre sen tei um pa co te in te i ro,
com pos to por oito pro je tos se gui dos. Há um ano es ta-
mos dis cu tin do a ques tão do por te de arma, ou seja,
ter ou não uma arma. A ver da de é que a cada dia que
per de mos nes sa dis cus são o cri me avan ça, no vas si -
glas e lí de res sur gem, e essa ju ven tu de que vive den -
tro des ses pe que nos es ta dos den tro de um Esta do,
vai sen do con du zi da para o mes mo ca mi nho.

É uma si tu a ção dra má ti ca, que ele va o ris co
Bra sil. Ontem, o dó lar fe chou na casa dos R$2,71. To-
dos tre mem: a Bol sa caiu! Não se tra ta ape nas do pro -
ble ma da glo ba li za ção, ou o da Alca. São mu i tos os
pro ble mas glo ba is, não te nham dú vi da! Mas o ma i or
pro ble ma, com cer te za, é a fal ta de or ga ni za ção da
so ci e da de, prin ci pal men te de nos sa par te. Nós que
re pre sen ta mos o povo bra si le i ro te mos a obri ga ção
de agi li zar so lu ções. A dis cus são se es ten de. É ver da-
de que im ple men ta mos al gu mas so lu ções com ra pi-
dez. Cri a mos, há pou co, Tri bu na is na área Fe de ral,
mas não dis po ni bi li za mos o de vi do re cur so para que
fos sem im plan ta dos. Exem plos kaf ka ni a nos como es -
ses sur gem em to das as par tes. Hoje, pela ma nhã, ci -
tei o exem plo de duas agên ci as – as an ti gas Su dam e
Su de ne – que de i xa ram de exis tir, mas que ain da têm
con tas a pa gar. As no vas Ada e Ade ne ain da não fo -
ram im plan ta das, ou seja, têm or ça men to, mas não
po dem pa gar as con tas, por que ain da não exis tem
como en ti da des. São si tu a ções como es tas, com ple-
xas, que nos mos tram a nos sa pou co ve lo ci da de para 
a so lu ção dos inú me ros pro ble mas.

O cri me tem-se ge ne ra li za do; a ba na li za ção da
vida – o ma i or bem do ci da dão, re pi to – é pa ten te. De -
fron ta mo-nos com essa si tu a ção a todo o mo men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
hoje esta tri bu na exa ta men te para pe dir a V. Exªs que
fa ça mos uma tri a gem do que é ur gen te, do que pre ci-
sa mos agi li zar, por que é im pos sí vel con ti nu ar mos es -
pe ran do so lu ções tar di as, que a cada dia agra vam
ain da mais o nos so pro ble ma so ci al, a nos sa fal ta de
se gu ran ça e in te gri da de não so men te da fa mí lia,
mas, por que não di zer, a in te gri da de do nos so País.
Há mo vi men tos do cri me or ga ni za do em toda par te,
quer na in va são de pro pri e da des, quer no ar rom ba-
men tos de ca sas, quer nos as sal tos, quer na ven da
or ga ni za da do tó xi co. E isso é fe i to, às ve zes, de for -
ma tão acin to sa! Ou tro dia, no Rio de Ja ne i ro, vi um

com bo io que pas sa va pela Ave ni da das Amé ri cas,
seis ou sete car ros, em que só se viam os ca nos das
me tra lha do ras, trans por tan do tó xi co de um lado para
o ou tro. Isso tam bém acon te ce em São Pa u lo, em
Belo Ho ri zon te, en fim, em todo lu gar. Com toda cer te-
za, não po de mos mais es pe rar.

Por isso, ao ocu par esta tri bu na, peço para que
nós, Par la men ta res, bus que mos – in clu si ve, na se-
ma na que vem, vou pro por isso na Co mis são, pois cri -
a mos uma sub co mis são para fa zer uma tri a gem do
que é ur gen te – uma so lu ção de for ma ágil, por que a
po pu la ção e o País es pe ram por isso. 

Não po de mos le var dois ou três anos numa dis -
cus são es té ril, que não leva a ab so lu ta men te ne nhu-
ma so lu ção prá ti ca.

Mu i to obri ga do.

O Sr. Ca sil do Mal da ner 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 no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pro cu ra-
rei ser bre ve para que o Se na dor José Edu ar do Du tra
pos sa fa zer uso da pa la vra em se gui da.

Este é um ano ele i to ral e, em fun ção dis so, vou
te cer al gu mas con si de ra ções em re la ção aos nos sos
jo vens. De cer to modo, há uma de ses ti mu la ção em
par ti ci par des se pro ces so. Mu i tos di zem que dele não 
par ti ci pa rão por que não adi an ta, já que nada se re sol-
ve nes te País. 

Em fun ção dis so, ten do em vis ta a pro xi mi da de
das ele i ções, so mos con du zi dos a um cli ma de re fle-
xão. O País vive um mo men to im por tan te, em que se -
rão es co lhi dos no vos di ri gen tes. A res pon sa bi li da de
po pu lar, sem dú vi da, é gran de, pois da es co lha cor re-
ta de pen de o fu tu ro do País. Isso sem pre se diz. E aí o 
jo vem diz: ”Não, mas essa can ti na já é co nhe ci da“.

Pelo su frá gio, o ci da dão exer ce o seu di re i to de
vo tar. A pa la vra de ri va do la tim, suf fra ga ri, sig ni fi can-
do um pro ces so de se le ção, ou seja, a es co lha da-
que les que te rão o di re i to de vo tar. O voto, por sua
vez, con sis te em um ato de es co lha. Tam bém de ri va
do la tim, vo tum, ofe ren da, pro mes sa fe i ta aos de u-
ses.

Des de a épo ca do Impé rio Ro ma no, os ci da-
dãos exer ci am o di re i to de vo tar, es co lhen do os can -
di da tos aos car gos da Re pú bli ca. Atu al men te, a ci da-
da nia, ca rac te ri za da no su frá gio, é exer ci da pelo voto. 
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Daí, a im por tân cia de con cla mar mos to dos ao sa gra-
do e de mo crá ti co exer cí cio do di re i to de es co lha na
épo ca das ele i ções.

Em nos so País, o voto é se cre to, di re to e obri ga-
tó rio para os ma i o res de 18 anos e fa cul ta ti vo para os
que te nham16 e 17 anos, para os ma i o res de 70 anos
e para os anal fa be tos. To dos são ci da dãos qua li fi ca-
dos, têm di re i to ao voto. Infe liz men te, os vo tos dos
me no res de 18 anos não têm atin gi do a cur va de
cres ci men to es pe ra da, apre sen tan do al tos e ba i xos.
Nas ele i ções de 2000, por exem plo, 27,5% dos ado -
les cen tes ape nas re que re ram o tí tu lo ele i to ral, con tra
50% em 1998. 

Os jo vens que rem ma i o res in for ma ções so bre
os po lí ti cos, sua his tó ria, seu pas sa do e so bre os par-
ti dos. Qu e rem, ain da, dis cu tir nas es co las e sa ber,
pela mí dia, como fun ci o na o jogo de mo crá ti co e qua is
as mu dan ças be né fi cas que po dem ser in tro du zi das
no País por meio de seu voto.

Se gun do Má rio Vol pi, o ne o li be ra lis mo, ao re du-
zir a in ter ven ção do Esta do na edu ca ção, sa ú de e
pro te ção aos mais fra cos, le vou a ado les cên cia bra si-
le i ra a acre di tar que mu dan ças de po lí ti cos não sig ni-
fi cam me lho ri as para a so ci e da de. Para com ple tar o
qua dro, os fre qüen tes exem plos ne ga ti vos de prá ti cas
ilí ci tas, no exer cí cio de man da tos, aca bam re tra tan do
o po lí ti co como um opor tu nis ta.

Daí, a ne ces si da de de cam pa nhas de es cla re ci-
men to para os jo vens des co bri rem que há po lí ti cos
bem-in ten ci o na dos, sé ri os, que de di cam sua vida à
pro cu ra do bem pú bli co. O voto cons ci en te em au tên-
ti cos e le gí ti mos re pre sen tan tes do povo pode con tri-
bu ir para er ra di car a fome de 50 mi lhões de bra si le i ros
e in tro du zir me lho ri as sig ni fi ca ti vas no cam po so ci al.

No pró xi mo 6 de ou tu bro, te re mos mais de 100
mi lhões de ci da dãos bra si le i ros exer cen do seu di re i to
de voto, co la bo ran do para a efi cá cia da de mo cra cia.
Não po de mos per mi tir a omis são nas ur nas. Faz-se
mis ter es cla re cer à po pu la ção que o exer cí cio ple no
da ci da da nia pas sa pelo voto li vre, so be ra no, cons ci-
en te. Nas mãos do povo está o fu tu ro da Na ção. O
exer cí cio do voto é um ato de ci da da nia.

É pre ci so que to dos os ele i to res co nhe çam pro -
fun da men te o per fil dos can di da tos, ten do in for ma-
ções so bre seu pas sa do, seus tra ba lhos, sua co la bo-
ra ção nos pro je tos de in te res se da so ci e da de e sua
par ti ci pa ção no de sen vol vi men to do Esta do, para que 
pos sam, de po is de 6 de ou tu bro, ter uma Na ção mais
pro gres sis ta, no ver da de i ro sen ti do da pa la vra e da
re a li da de do dia-a-dia. 

Não com pa re cer às ur nas, ou op tar por voto
bran co ou nulo é uma do lo ro sa op ção, se ja mos sin ce-
ros. O ele i tor não pode abrir mão de sua ci da da nia em 
um mo men to gra ve para todo o mun do mo der no. Mu -
dan ças são ne ces sá ri as, no vos ru mos, no vas es pe-
ran ças, que só se rão pos sí ve is de se al can çar com o
exer cí cio cons ci en te do voto. Sem isso, não há je i to.

Cum prin do o su frá gio, es ta mos con ser van do a
de mo cra cia e re no van do o po der. O voto é o ins tru-
men to pelo qual exer ce mos o di re i to de de li be ra ção,
es co lhen do os can di da tos a car gos po lí ti cos me di an-
te o pro ces so ele i to ral.

A to dos os ele i to res do País, es pe ci al men te aos
que es tão exer cen do seu di re i to de voto pela pri me i ra
vez, lem bra mos que o dia 6 de ou tu bro será a opor tu-
ni da de para mos trar mos o nos so po der de mu dan ça
por meio de voto cons ci en te, a fim de al can çar mos, fi -
nal men te, as trans for ma ções que os Esta dos e o País 
exi gem.

Por isso, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, tra go à 
re fle xão, nes te mo men to, prin ci pal men te dos que vão
exer cer o di re i to de ci da da nia pela pri me i ra vez, e
tam bém dos que já par ti ci pa ram de vá ri os su frá gi os,
de que é fun da men tal a par ti ci pa ção de les nes se pro -
ces so. Embo ra ocor ra a con ver sa, e exis ta isso na pa -
u ta to dos os dias, de que não adi an ta par ti ci par, que o 
ne gó cio é par tir para um ou tro re gi me, se re fle tir mos
bem, ve re mos que a omis são é que não tem je i to. O
di re i to de co brar da que le que foi ele i to, de exi gir, de
pro tes tar de to das as for mas pos sí ve is é pro ve ni en te
do di re i to de vo tar. O di re i to de co brar do Ca sil do Mal -
da ner, que é Se na dor por San ta Ca ta ri na, vem do fato 
de ter par ti ci pa do das ele i ções, de ter vo ta do nele ou
em ou tro can di da to, de ter par ti ci pa do do pro ces so de 
vo ta ção, de ter exer ci do o di re i to da ci da da nia. A
omis são é a pior das sa í das. Por tan to, de ve mos co -
brar e fa zer com que o can di da to as su ma com pro mis-
sos com os seg men tos or ga ni za dos da so ci e da de
para que de po is pos sa mos co brar, a todo ins tan te, se
está sen do co lo ca da em prá ti ca aque la li nha, aque la
pos tu ra que ele de fen dia. Essa sem pre foi a me lhor
sa í da.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Ouço o no bre Se na dor Chi co Sar to ri, com mu i to hon -
ra.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner, por me con -
ce der este apar te. Pa ra be ni zo V. Exª por abor dar esse 
tema, por mos trar pre o cu pa ção com as pes so as que

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  13 11701

JUNHO 2002336    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



se ele gem por um par ti do e de po is sim ples men te mu -
dam. Acre di to até que, nes te caso, de ve ria ocor rer a
per da do man da to, que de ve ria per ten cer ao par ti do,
para que opor tu nis tas, como V. Exª ci tou, de i xas sem
de man ter essa po si ção. Digo isso por que, em 33
anos de vida po lí ti ca, mu dei ape nas duas ve zes de
par ti do. Qu an do se é fi li a do a um par ti do po lí ti co e se
de se ja tra ba lhar com le al da de, dig ni da de, de fen den-
do os com pa nhe i ros, não se pode aban do nar esse
ide al, por que os ele i to res acre di ta ram no can di da to.
Pen so que deve ha ver com pro mis so. Agra de ço a V.
Exª por ter ido a Jo a ça ba, em San ta Ca ta ri na, mi nha
ter ra na tal, onde fui ho me na ge a do. Pos so di zer que,
ao re tor nar a Jo a ça ba após 40 anos de au sên cia, en -
con trei ami gos, com pa nhe i ros, pa ren tes, in clu si ve
Dom Agos ti nho Sar to ri, que é bis po há mais de 40
anos, e foi do Pa ra ná para a ho me na gem. Mais uma
vez, agra de ço a V. Exª pela pre sen ça, por nos pres ti-
gi ar na que la data. Agra de ço tam bém a to das as pes -
so as que lá es ti ve ram, ao Pre fe i to da ci da de, Armin do
Aro Neto, e ao Pre si den te da Câ ma ra de Ve re a do res,
De mar co, pela ho me na gem que me pres ta ram na
quin ta-fe i ra e, de po is, na sex ta-fe i ra, hou ve a ina u gu-
ra ção na Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na.

O SR. CASILDO MALDANER (PMSB – SC) –
Aco lho o apar te de V. Exª, Se na dor Chi co Sar to ri.

Já que es ta mos fa lan do de ele i ções, re gis tro
que San ta Ca ta ri na ge rou V. Exª, mas não lhe pôde
dar o voto, por que V. Exª abriu ca mi nho e foi a Ron dô-
nia, onde foi ele i to Se na dor. Ago ra par ti ci pa mos da
ho me na gem que lhe foi pres ta da pe los ca ta ri nen ses,
mais pre ci sa men te pela sua ci da de na tal, Jo a ça ba,
por meio da Câ ma ra dos Ve re a do res. Tra tou-se de
uma ho me na gem me re ci da, e é por isso que San ta
Ca ta ri na se en ga la nou e con ti nua, sem dú vi da al gu-
ma, re ple ta de fe li ci da des por ter mais um fi lho como
Se na dor nes ta Casa.

Esta mos em ano ele i to ral, épo ca de mo ti va ção
dos ele i to res, e eu gos ta ria de fa lar do nos so jo vem.
No úl ti mo fim de se ma na, em al guns lu ga res no meu
Esta do de San ta Ca ta ri na, eu ouvi: ”Mas, Mal da ner,
acho que pou co adi an ta par ti ci par do pro ces so. Par ti-
ci po de grê mi os es tu dan tis nos co lé gi os, na uni ver si-
da de e nas es co las, onde al guns de fen dem a tese da
par ti ci pa ção e ou tros, não“. 

Enten do que, em úl ti ma ins tân cia, a omis são é o 
pior dos pe ca dos. Não tem je i to. Sig ni fi ca ig no rar, não
co mun gar das ale gri as ou das do res. O me lhor é par -
ti ci par do pro ces so; de uma for ma ou de ou tra, exer -
cer o di re i to à ver da de i ra ci da da nia, para de po is co -
brar dos ele i tos, da le gen da, do Par ti do, da ins ti tu i ção.
Esse é um di re i to sa gra do. Por que aque le que se omi -

tiu, que não par ti ci pou do pro ces so, de cer to modo,
per de esse di re i to.

No mo men to de ter uma atu a ção ati va, em bo ra
jo vem, com o di re i to de exer cer essa ci da da nia, pre fe-
re se omi tir. Se ele tem uma par ti ci pa ção sin ce ra e ati -
va no pro ces so, pas sa a ser só cio, par te in te gran te do 
pro ces so ele i to ral e, como tal, tem o di re i to de co brar
a atu a ção de seus re pre sen tan tes, seja pela Inter net,
por te le fo ne, por car ta, pes so al men te – como es ta-
mos a ver ago ra essa tri bu na lo ta da por ma té ri as que
na tu ral men te esta Casa deve apre ci ar na Ordem do
Dia de hoje, de in te res se de di ver sos seg men tos da
so ci e da de.

Ele i ção é um di re i to de ci da da nia que de ve mos
exer cer. Esta mos nos apro xi man do das ele i ções, que
este ano en vol vem até o car go de Pre si den te da Re -
pú bli ca, ou seja, os des ti nos do Bra sil. Os can di da tos
es tão pos tos, ou tros se apre sen tam, as con ven ções
es tão acon te cen do. To dos os par ti dos po lí ti cos bra si-
le i ros, des de o úl ti mo dia 10 até o pró xi mo dia 30, de -
vem de ci dir se lan çam ou não can di da to, se fa zem ou
não co li ga ções. Como se diz na gí ria: ”Quem lar gou
lar gou; quem não lar gou fica até o úl ti mo dia des te
mês“.

Ha ve rá ele i ção para Pre si dên cia da Re pú bli ca,
para Go ver na do res nos 27 Esta dos da Fe de ra ção,
para Se na do res – se rão re no va dos dois ter ços des ta
Casa –, para De pu ta dos Fe de ra is, para Ve re a do res.

Tudo isso será re sol vi do ain da este mês nas
con ven ções. E, de ju lho até no vem bro, será o pe río do
do gran de de ba te com a so ci e da de, so bre as ques-
tões na ci o na is, so bre o pro je to para o Bra sil. Como
que re mos o Bra sil nos pró xi mos anos? Como es ta-
mos ven do o País no con tex to da Amé ri ca do Sul?
Como es ta mos ven do a in ser ção do Bra sil no mun do?
O que que re mos? Qual é a pro pos ta des te ou da que-
le can di da to? Qual é a pro pos ta da que le can di da to a
nos re pre sen tar no Se na do Fe de ral?

As en ti da des or ga ni za das de vem con vi dar os
can di da tos a Go ver na dor em seus res pec ti vos Esta -
dos. O de ba te será tra va do ago ra e terá de ser aber to,
deve en vol ver não ape nas aque les que par ti ci pam da
ela bo ra ção das pro pos tas, mas tam bém os ele i to res.
É um exer cí cio do di re i to à ci da da nia, é um con tra to
de par ce ria a ser fir ma do nas ur nas, no pró xi mo dia
06 de ou tu bro. Assim, os ele i to res po de rão che gar a
esta tri bu na ou a qual quer lu gar do Bra sil e se con cla-
mar só ci os, par tí ci pes do pro ces so e exi gir que o con -
tra to seja cum pri do. É me lhor do que ser omis so.

Sr. Pre si den te, para fi na li zar, de i xo mi nha con -
cla ma ção à re fle xão a mi lha res de jo vens bra si le i ros,
que, ago ra, te rão tam bém o di re i to de par ti ci par como
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can di da tos ou no pro ces so de de ci são, exer cen do o
ver da de i ro di re i to de ci da da nia no pró xi mo dia 6 de
ou tu bro.

Essas eram as re co men da ções que gos ta ria de
fa zer aos co le gas na tar de de hoje.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Re gi nal do Du ar te) – Con -

ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor José Edu ar do Du -
tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci-
al men te gos ta ria de lou var a nova ati tu de ado ta da pe -
las Li de ran ças do Go ver no nes ta Casa, já anun ci a da
mais de uma vez pe los res pec ti vos lí de res, no sen ti do
de que, a par tir de ago ra, vêm para o de ba te po lí ti co
no ple ná rio do Se na do Fe de ral.

La men to que essa pos tu ra te nha de mo ra do tan -
to a ser ado ta da. Estou aqui há qua se oito anos e, in -
fe liz men te, ape nas no oi ta vo ano te re mos opor tu ni da-
de de tra var de ba tes na Casa, que é, por ex ce lên cia,
a Casa dos de ba tes – o Par la men to, onde se par la.
Com cer te za, se essa pos tu ra ti ves se sido ado ta da
nos sete anos an te ri o res, esta Casa te ria sido mu i to
mais en ri que ci da. Mas nun ca é tar de para co me çar.

O Se na dor Ge ral do Melo fez um pro nun ci a men-
to, hoje, res pon den do a pro nun ci a men tos da Se na do-
ra He lo í sa He le na e do Se na dor Edu ar do Su plicy.

S. Exª co me teu al gu mas in jus ti ças, uma de las
fla gran te, quan do dis se que Lula se ria aque le que de -
fen deu a in va são da pro pri e da de do Pre si den te da
Re pú bli ca, por que in te res sa va ao MST, quan do a Na -
ção é tes te mu nha de que Lula con de nou de for ma
mu i to en fá ti ca aque la ope ra ção do MST.

Mas eu li com mu i ta aten ção o pro nun ci a men to
do Se na dor Ge ral do Melo e só per ce bi a sua es sên cia
no fi nal, nas qua tro ou cin co úl ti mas li nhas. S. Exª diz,
re fe rin do-se à Lula: ”Se ele pre ten de de fen der o que
diz que vai de fen der, pre ci sa di zer ao povo bra si le i ro o 
que o Par ti do dos Tra ba lha do res, du ran te sete anos,
dis se con tra o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-
so. Está na hora de o can di da to de V. Exª di zer:
‘Esque ça o que eu dis se’, por que o que ele dis se até
ago ra não está va len do nada em re la ção ao que ele
está di zen do“. Essa é a es sên cia. Isso fun ci o na como
uma es pé cie de ca tar se, tem até um as pec to te ra pêu-
ti co para o PSDB. 

A gran de von ta de do PSDB é di zer ao PT: ”Eu
sou vo cês ama nhã“. Mas, Se na dor Ge ral do Melo, isso 
não vai acon te cer, por que o PT é um Par ti do que tem
mu da do, sim. Como é obri ga ção de qual quer par ti do

po lí ti co que que i ra ter in ser ção com a re a li da de de
cada país. O PT de 2002 não é o mes mo PT de 1980,
por al guns mo ti vos ób vi os, tais como o fato de o Bra sil
de 2002 não ser o Bra sil de 1980, e o mun do de 2002
não ser o mun do de 1980. 

Mas exis te algo, Se na dor Ge ral do Melo, que nos 
di fe ren cia. Ao lon go do tem po, o PT tem tido a ca pa ci-
da de de apli car e de fa zer aqui lo que o nos so com pa-
nhe i ro José Ge no í no gos ta mu i to de re pe tir: te mos
tido a ca pa ci da de de mu dar sem mu dar de lado. Infe -
liz men te, não foi isso o que acon te ceu com o PSDB: o
PSDB não mu dou sim ples men te, o PSDB mu dou de
lado.

Há aqui uma ou tra fra se mu i to in te res san te do
Se na dor Ge ral do Melo: ”Gos ta ria de de i xar bas tan te
cla ro que não es ta mos dis pos tos a ace i tar, ago ra, res -
pon sa bi li da des que não são nos sas.“

Se na dor Ge ral do Melo, a si tu a ção que o Bra sil
vive hoje é res pon sa bi li da de de V. Exªs sim, do go ver-
no que V. Exª apóia, do par ti do de V. Exª. É do PSDB a 
res pon sa bi li da de pela si tu a ção que o país vive hoje e
por aqui lo com que V.Exª se dis se tão pre o cu pa do,
ten tan do co lo car a ca ra pu ça no PT: que a po pu la ção
bra si le i ra está acos tu ma da a du vi dar dos po lí ti cos.

Ora, a po pu la ção está des con fi a da pelo fato de,
há qua tro anos, ter vis to uma cam pa nha em que se di -
zia que o ho mem que der ro tou a in fla ção iria der ro tar
o de sem pre go; pelo fato de, há oito anos, ter vis to ser
ele i to o can di da to que co lo ca va como um dos de dos
de sua mão a se gu ran ça pú bli ca; pelo fato de ter vis to,
ao lon go des se pe río do, a dí vi da che gar a mais de
50% do PIB; pela prá ti ca de po pu lis mo cam bi al ado ta-
da pelo go ver no em 1998, quan do to dos os ana lis tas
eco nô mi cos, à es quer da e à di re i ta, le van ta vam a fal -
ta de sus ten ta ção da que la po lí ti ca cam bi al com o dó -
lar su per va lo ri za do e o go ver no es pe rou pas sar a ele -
i ção para po der ajus tar o câm bio – e con se guiu, mas
con se guiu tam bém, em três me ses, fa zer com que as
re ser vas bra si le i ras ca ís sem de 50 para 20 bi lhões de 
dó la res.

Ago ra, ve mos o go ver no as su mir con cre ta men-
te – em bo ra, às ve zes, até cri ti can do – a po lí ti ca e o
dis cur so dos ara u tos do mer ca do.

Eu gê nio Buc ci es cre veu um crô ni ca no Jor nal
do Bra sil, no dia 9 de maio de 2002, onde des cre ve
bri lhan te men te o que está acon te cen do ago ra:

(...) a co ta ção do dó lar [e o mer ca do]
fala como se fos se o I Ching, um mapa as -
tral, um de síg nio dos de u ses. Nas re li giões
pa gãs, os de u ses ma ni fes tam seus sen ti-
men tos por meio de seus orá cu los ou, em

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  13 11703

JUNHO 2002338    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ca sos ex tre mos, por meio de fu ra cões, he-
ca tom bes ou ter re mo tos. É pre ci so agra-
dá-los com ofe ren das ou eles man dam se-
cas so bre as plan ta ções e pes tes so bre os
ani ma is. Os Incas, por exem plo, sa cri fi ca-
vam me ni nas vir gens, em pa re da vam-nas
para aqui e tar a ira dos de u ses. Qu an to à
nos sa so ci e da de, que não é Inca, toma co-
nhe ci men to das im pli cân ci as das di vin da des
por meio das flu tu a ções de Mr. Dó lar. Em re -
tor no, ofe re ce a es sas di vin da des pre sen tes
e até sa cri fí ci os hu ma nos. Há quem pen se
em sa cri fi car can di da tos em pra ça pú bli ca.
Quem sabe as sim Mr. Dó lar se acal me.

Mais adi an te, ele faz re fe rên cia a uma pa les tra
do pro fes sor e com po si tor José Mi guel Wis nik, que di -
zia do:

(...) modo pelo qual a cul tu ra con tem-
po râ nea ten de a li dar com o ”tem pe ra men-
to“ do mer ca do como se fos se o tem pe ra-
men to de uma pes soa fí si ca.

Mais adi an te, ele diz: 

(...) De fato, não de i xa de ser di ver ti do
quan do al guém apa re ce di zen do que ”o
mer ca do es pe ra com an si e da de o que dirá
a re por ta gem de capa“ des ta ou da que la re -
vis ta se ma nal. ”O mer ca do“ ad qui re uma si -
lhu e ta hu ma ni za da. Ima gi no ”o mer ca do“
em sua pol tro na, an si o so, aje i tan do os ócu -
los para ler, cir cuns pec to, o clip ping de im -
pren sa que seus as ses so res pre pa ra ram.
De re pen te, ele se de tém so bre as pes qui-
sas ele i to ra is. Esfre ga com for ça a pal ma da 
mão so bre a tes ta fran zi da. ”O mer ca do não 
está gos tan do nada dis so“, di zem os as ses-
so res, olhan do-o pela fres ta da por ta. ”O
mer ca do“ é en tão aco me ti do de sú bi tas pal -
pi ta ções que se ex pres sam ime di a ta men te
na ele va ção do câm bio, digo, no pre ço do
dó lar. Pron to: ”O mer ca do está ner vo so“. As
eli tes eco nô mi cas re a gem com apre en são,
an dan do de um lado para ou tro na ante-sala 
da UTI ele i to ral.

O sur pre en den te é que esse tipo de prá ti ca, de
dis cur so po lí ti co, de cam pa nha ele i to ral fe i ta pe las
cha ma das agên ci as e pe los ban cos, é as su mi do, de
for ma cla ra, pelo can di da to ofi ci al e pe los par ti dos ofi-
ci a is, sem pre com base na tese de que se deve de i xar
a mão in vi sí vel do mer ca do re ger os des ti nos do Bra -
sil.

Acon te ce que, como já dis se o ex-de pu ta do e
atu al pre fe i to de Ara ca ju, Mar ce lo Deda, em dis cur so
na Câ ma ra, essa mão in vi sí vel do mer ca do de i xa as
suas im pres sões di gi ta is – re fi ro-me à mes ma mão in -
vi sí vel do mer ca do, aos mes mos ara u tos do mer ca do
que, ago ra, bran dem con tra o PT: ”Olhem a Argen ti-
na, o ris co a que o Bra sil pode che gar, da for ma que
che gou a Argen ti na“.

Per gun ta mos: a res pon sa bi li da de pelo es tá gio a 
que che gou a Argen ti na é da es quer da? O Go ver no
Me nem pas sou oito anos apli can do na Argen ti na – e
sen do elo gi a do por sua con sis tên cia du ran te vá ri os
anos – a po lí ti ca do câm bio fixo. Os mes mos ara u tos e 
de fen so res do mer ca do que elo gi a vam a Argen ti na
ago ra bran dem a ame a ça a Lula – já in ven ta ram até o
lu lô me tro, de acor do com man che te do jor nal O Glo -
bo. Elo gi a va-se esse mes mo mer ca do, essa mes ma
po lí ti ca, essa mes ma li nha que foi im plan ta da na
Argen ti na nes ses oito anos, quan do se obe de cia a
um mes mo re ce i tuá rio. Ago ra se bran de uma ame a ça
caso o Bra sil opte por um ca mi nho que não seja o ca -
mi nho di ta do pe las agên ci as ou o ca mi nho di ta do pe -
los ban cos.

É ló gi co que es ses se to res têm medo de qual -
quer mu dan ça. Será que essa mu dan ça in te res sa à
Na ção bra si le i ra? É ló gi co que ela não in te res sa a es -
ses se to res. Até por que, ao lon go des ses oito anos, fi -
cou de mons tra do, mais uma vez, que o sis te ma fi nan-
ce i ro, com ou sem in fla ção, con ti nua ga nhan do.

Po de rão di zer que a es ta bi li da de pro vo cou a
que bra de al guns ban cos. É ver da de, mas o sis te ma
fi nan ce i ro, en quan to se tor da eco no mia como um
todo, ga nhou mu i to mais do que os ou tros se to res. E
quem dis se isso não fui eu: fiz, in clu si ve, da tri bu na do 
Se na do, re gis tro so bre uma ma té ria que foi pu bli ca da
pelo Jor nal do Bra sil há al gum tem po mos tran do
que, no Go ver no FHC, o lu cro dos ban cos qua dru pli-
cou. Que ou tro se tor da eco no mia bra si le i ra teve esse 
de sem pe nho?

A agri cul tu ra, por exem plo, vem sen do cada vez
mais des tru í da: não só em re la ção à sua com pe ti ti vi-
da de mas tam bém em re la ção àque les que vi vem
dela. Pre ci sa mos pa rar de dis cu tir a ques tão eco nô-
mi ca sim ples men te com base nas es ta tís ti cas. Te mos
que lem brar que, por trás de cada es ta tís ti ca, exis tem
pes so as de car ne e osso que têm as suas ne ces si da-
des: elas têm que vi ver, têm que co mer, têm que es tu-
dar, têm que se ves tir, têm que ter la zer, têm que ter
trans por te, têm que ter se gu ran ça. Esse é o le ga do
que o go ver no está de i xan do.
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Se a cri se é por ca u sa do efe i to Lula, o que ex pli-
ca, por exem plo, o fato de o Ser ra ter su bi do nas pes -
qui sas na se ma na pas sa da – isso foi tão pro pa gan de-
a do! – e, on tem e hoje, ter vol ta do a cri se e o dó lar vol -
ta do a su bir? Então, ou não é o efe i to Lula ou es ta mos
di an te de uma de mons tra ção cla ra de que a po lí ti ca
eco nô mi ca de sen vol vi da nes tes úl ti mos oito anos le -
vou a esse grau de ins ta bi li da de.

O que te mos que sa ber, nes te ano, é se va mos
ele ger um Pre si den te da Re pú bli ca ou um sín di co de
mas sa fa li da. A nos sa res pon sa bi li da de é gran de nes -
te mo men to. E me sur pre en de ver Li de ran ças ex pres-
si vas do PSDB, como o caso do seu Pre si den te, di ze-
rem cla ra men te ”quan to pior me lhor“, pos tu ra pela
qual a Esquer da foi tão acu sa da de apos tar ao lon go
dos anos. Sua Exce lên cia es que ceu-se de que essa
ló gi ca, cujo úni co ob je ti vo é a cam pa nha ele i to ral – e
que pode até ser efi caz, do pon to de vis ta me ra men te
de cam pa nha ele i to ral – tem um as pec to cri mi no so
con tra os in te res ses do Bra sil, da Na ção, de seu povo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo -
men to, es ta mos fa lan do em su ces são pre si den ci al e
par ti mos do prin cí pio que vi ve mos em uma de mo cra-
cia, e há exem plos re cen tes de que te nha ad qui ri do
con sis tên cia. Será que a de mo cra cia que, com todo
res pe i to, os co le gas tu ca nos pre gam para o Bra sil é a
de mo cra cia que não pre vê a al ter nân cia de po lí ti cas,
de ca mi nhos, de po der, na ver da de i ra e com ple ta
acep ção da pa la vra? Se a ló gi ca for en ten der que
ape nas o mer ca do vai es ta be le cer os li mi tes da nos sa
de mo cra cia, te mos que re co nhe cer que tal vez che ga-
re mos àque la ex pres são tão ri di cu la ri za da, na épo ca
da di ta du ra mi li tar, por So bral Pin to: a de mo cra cia re -
la ti va.

Além da dis cus são que na tu ral men te de ve rá
acon te cer, é ló gi co que exis tem ques tões ine ren tes à
cam pa nha ele i to ral. Nos em ba tes, mu i to em bo ra o
Go ver no pos sa ten tar se uti li zar des te ou da que le ar -
gu men to, mu i tas ve zes até tra ves ti do de ter ro ris mo, o
que sur pre en de é que exa ta men te os mes mos se to res
que sem pre cos tu ma vam in sis tir que a di co to mia Di re i-
ta/Esquer da faz par te do pas sa do, nos mo men tos de
con fron to ma i or, in clu si ve ele i to ral, vão bus car os ar gu-
men tos, as ame a ças, as di a tri bes da épo ca da Gu er ra
Fria. São os mes mos se to res que sem pre ten tam es ta-
be le cer a mor te da his tó ria e apre sen tar a mo der ni da-
de como re sul ta do não da re la ção real, po lí ti ca e so ci al
en tre os di ver sos se to res eco nô mi cos, os agen tes so -
ci a is e a po pu la ção bra si le i ra, mas sim ples men te
como um mero ajus te à taxa de câm bio, às es ta tís ti cas
ou à po lí ti ca de sen vol vi da por este Go ver no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor José Edu ar do Du tra, não que ro cor tar o ex ce-
len te dis cur so de V. Exª, abor dan do apro pri a da men te,
fe rin do no pon to cer to, es sas ques tões que de vem ser 
ven ti la das no Se na do. Como V. Exª abor dou mu i to
bem, é na tu ral que o sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal
se pre o cu pe com a pos si bi li da de de al ter nân cia de
po der, com a pos si bi li da de de não ter mais as mes -
mas opor tu ni da des de ga nhos es tra tos fé ri cos que
teve nos úl ti mos anos. Tam bém é na tu ral que haja,
por par te da cam pa nha do can di da to do Go ver no,
uma cer ta ex plo ra ção ele i to re i ra des se fato. Com pre-
en de mos isso, e o povo tam bém com pre en de. É im -
por tan te res sal tar que a opi nião pú bli ca, o sen so co -
mum do povo, tam bém está com pre en den do isso. No
en tan to, não é na tu ral que essa pre o cu pa ção dos
ban cos e essa ex plo ra ção ele i to re i ra ve nham ca u sar
al gum es tre me ci men to na eco no mia na ci o nal, por-
que, afi nal de con tas, se o Go ver no do Se nhor Fer -
nan do Hen ri que Car do so, du ran te oito anos, tra ba-
lhou pela es ta bi li da de e de i xou tudo o mais de lado.
Sua Exce lên cia de i xou o qua dro so ci al se agra var ter -
ri vel men te, a vul ne ra bi li da de da eco no mia cres cer
enor me men te, para fir mar a es ta bi li da de. Então, que
es ta bi li da de é essa que es tre me ce di an te da pos si bi-
li da de de al ter nân cia de po der, que é a co i sa mais
nor mal em um re gi me de mo crá ti co, onde deve ha ver,
sim, a es ta bi li da de, mas aque la que com pre en da o
po der A, B ou C? Então, essa es ta bi li da de, de re pen-
te, apa re ce como algo fan tas ma gó ri co. Tra ta-se de
uma fal sa es ta bi li da de. Lu tou-se oito anos, pos ter-
gou-se tan ta co i sa nes te País, le vou-se a eco no mia
para um des ti no er ra do, pre ju di cou-se o lado so ci al,
para cons tru ir uma es ta bi li da de que é oca, que é fal -
sa, que não tem nada, que não tem subs tân cia, que
não re sis te à hi pó te se, nor mal na de mo cra cia, de al -
ter nân cia de po der. Isso pre ci sa ser dito e com pre en-
di do pela po pu la ção bra si le i ra. Qu e ro cum pri men tar
V. Exª por abor dar este as sun to da for ma cor re ta
como está fa zen do.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. O grau
de ter ro ris mo que es ta mos acom pa nhan do ago ra
res sus ci ta um dis cur so que não é iné di to. Já ti ve mos
uma si tu a ção se me lhan te, em um pas sa do re cen te,
em uma cam pa nha pre si den ci al, em 1989, en tre Fer -
nan do Col lor e Lula. 
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To dos es ta mos lem bra dos do que Col lor di zia
que Lula iria fa zer em re la ção à pou pan ça, à dí vi da in -
ter na, a ati vos. To dos acom pa nha mos o que hou ve
de po is, quan do hou ve ele i ção e a vi tó ria de Col lor, de
tris te me mó ria.

O que me sur pre en de é ver que se le van ta al gu-
mas ”acu sa ções“ de uma pos sí vel in co e rên cia do PT
em al guns as pec tos. O Se na dor Ge ral do Melo le van ta
a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Esse foi um de ba te
bas tan te rico aqui no Se na do Fe de ral e na Câ ma ra
dos De pu ta dos, onde de li mi ta mos os pon tos que con -
si de rá va mos po si ti vos da lei, ou tros que eram ne ga ti-
vos, e di zía mos, in clu si ve, que nós do PT, ao lon go
das nos sas ad mi nis tra ções mu ni ci pa is e es ta du a is,
nem pre ci sa ría mos de uma Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal para ter mos res pon sa bi li da de fis cal.

Essa lei, na ver da de, foi qua se que uma mea
cul pa das eli tes bra si le i ras, dos se to res po lí ti cos-par-
ti dá ri os que go ver na ram o País ao lon go de dé ca das
e qua se de sé cu los.

Mas se é para le van tar ques ti o na men tos pon tu-
a is so bre a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, digo,
como já dis se, aqui, na vo ta ção da CPMF – in clu si ve,
va mos vo tar no va men te aqui: a Emen da da CPMF
que dá isen ção para Bol sa tam bém des res pe i ta o es -
pí ri to da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. A Base do
Go ver no pode pe gar a fi li gra na ju rí di ca que é a emen -
da cons ti tu ci o nal, mas o es pí ri to da lei está sen do de -
so be de ci do, já que se está abrin do mão de uma re ce i-
ta sem de fi nir o seu mon tan te e sem di zer de onde
virá uma re ce i ta para subs ti tuí-la.

Esse é só um exem plo, mas há ou tro exem plo
em que a lei foi des res pe i ta da: uma das emen das que 
fi ze mos na épo ca da sua vo ta ção, quan do ques ti o ná-
va mos a pro i bi ção de au men to de des pe sa sem o au -
men to de re ce i ta con ti nu a da, en ten den do-se au men-
to de re ce i ta con ti nu a da a im plan ta ção de um ou tro
im pos to ou a mu dan ça de alí quo ta. Di zía mos que isso 
era um ab sur do, por que a mo der ni za ção da ar re ca da-
ção po de ria pos si bi li tar um au men to de des pe sa. Três
me ses de po is, o Con gres so, por una ni mi da de, apro-
vou o sa lá rio de R$180 em fun ção da mo di fi ca ção da
le gis la ção, o que per mi tiu um aper fe i ço a men to da Re -
ce i ta Fe de ral, le van do à di mi nu i ção da so ne ga ção.

Enfim, ocor reu exa ta men te aqui lo que di zía mos,
ou seja, que era pos sí vel e ne ces sá rio ga ran tir o au -
men to de re ce i ta por meio de me di das que não au-
men tas sem os im pos tos ou as alí quo tas, mas sim em
fun ção da mo der ni za ção ar re ca da do ra.

Por tan to, de for ma iso la da, pin çam al guns pon -
tos de nos sos dis cur sos para se rem mos tra dos como

con tra di ções do PT, mas, na ver da de, eles se uti li zam
dis so para fu gir de uma res pon sa bi li da de. O con jun to
da obra e a si tu a ção de ins ta bi li da de que hoje o Bra sil
vive, em fun ção de su ces si vos equí vo cos – em al guns
ca sos, equí vo cos e, em ou tros, op ção po lí ti ca, ide o ló-
gi ca e eco nô mi ca –che ga a essa si tu a ção em que os
fun da men tos da nos sa eco no mia não têm a con sis-
tên cia tão bran di da nes ta Casa to das as ve zes que
es te ve aqui o Mi nis tro Pe dro Ma lan e di ver sos ou tros
di ri gen tes eco nô mi cos do Go ver no Fe de ral.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do um apar te ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy e pro me to que, em se gui da, con clu i rei meu pro -
nun ci a men to, por que hoje te mos uma Ordem do Dia
car re ga da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
con ta com a con tri bu i ção de V. Exª no sen ti do de ser
bre ve re al men te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se rei
bre ve, Sr. Pre si den te. Se na dor José Edu ar do Du tra, V.
Exª mu i to bem abor da o pon to re la ti vo aos te mo res
das agên ci as fi nan ce i ras in ter na ci o na is e do pró prio
Sr. Ge or ge So ros, o me ga in ves ti dor, que es tão en ga-
na dos. O Sr. Ge or ge So ros men ci o na que ha ve rá uma 
au to pro fe cia que se cum pri rá: se o Lula for ele i to as
co i sas de san da rão de tal ma ne i ra que ele não terá al -
ter na ti va se não a de pro mo ver um ca lo te ou algo des -
sa na tu re za. Em ver da de, al gu mas des sas pro fe ci as
já ten ta ram ser fe i tas di an te da pers pec ti va de o PT,
por exem plo, as su mir al gu mas pre fe i tu ras, como Mar -
ce lo Déda, em Ara ca ju; João Pa u lo, em Re ci fe; Olí vio
Du tra, Tar so Gen ro, Raul Pon te e Tar so Gen ro no va-
men te, em Por to Ale gre; Mar ta Su plicy, em São Pa u lo;
Olí vio Du tra, no Rio Gran de do Sul; Zeca do PT, em
Mato Gros so do Sul; Jor ge Vi a na, no Acre. Em ver da-
de, se a for ça de Lula hoje é tão gran de, isso de no ta
em gran de par te o re co nhe ci men to da po pu la ção cu -
jos Esta dos o PT está ad mi nis tran do. Hou ve e está ha -
ven do um go ver no res pon sá vel, que tem pro cu ra do
aten der aos an se i os da po pu la ção, in te i ra men te lon ge
do caos que es tão pre ven do. Assim, Se na dor José
Edu ar do Du tra, V. Exª faz a ad ver tên cia cor re ta com re -
la ção àque les que va ti ci nam o que não é ver da de. O
go ver no de Lula irá as se gu rar mu i to mais sa ú de, do
pon to de vis ta eco nô mi co e so ci al, para que este País
pos sa cres cer com eqüi da de e com me lhor dis tri bu i-
ção de ren da e jus ti ça so ci al. Meus cum pri men tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, con cluo di ri gin do-me fra ter nal-

11706 Qu in ta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2002

    341JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



men te ao Se na dor Ge ral do Melo: Lula não é um sa bo-
ne te. Lula é a ma i or li de ran ça po pu lar da his tó ria des -
te País, al guém que na tu ral men te car re ga con tra si
uma car ga pro fun da de pre con ce i tos pro ve ni en tes
das eli tes bra si le i ras, que, ao con trá rio das de ou tros
pa í ses que ti ve ram um pro je to na ci o nal e que às ve -
zes fa zi am a má xi ma de en tre gar os anéis para não
per der os de dos, his to ri ca men te, não en tre gam nem
os anéis. V. Exª, com cer te za, não vo ta rá nele e não
con cor da com o que vou di zer, mas o Lula está pre pa-
ra do para pre si dir o Bra sil. Se vier a ser es co lhi do pela 
ma i o ria do povo bra si le i ro, o fará com com pe tên cia e
ca pa ci da de, ten do jun to com ele um Par ti do – des cul-
pem-me a fal ta de mo dés tia – que é a ex pe riên cia
mais mar can te da es quer da la ti no-ame ri ca na e tal vez
mun di al.

Por tan to, Sr. Pre si den te, es sas eram as pa la-
vras que ti nha a di zer na tar de de hoje, mais uma vez
lou van do a pos tu ra da base do Go ver no e la men tan-
do que não ti ves sem fe i to isso des de 1995 – e não é
pela che ga da de no vos Par la men ta res, até por que os
que têm as su mi do essa pos tu ra hoje, Se na do res
Artur da Tá vo la, Ge ral do Melo e Ro me ro Jucá, con vi-
vem aqui des de 1995. Com cer te za,  po de ría mos ter
tido oito anos de de ba tes pro fun dos que con tri bu i ri am
para o en gran de ci men to do Se na do, mas os te re mos,
sem dú vi da al gu ma, no res to des te ano.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar-
do Du tra, 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. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra por ter sido ci ta do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço tam bém a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ge ral do Melo, vou con ce der a pa la vra a V. Exª por ter
sido ci ta do e, em se gui da, ao Lí der Artur da Tá vo la,
mas não sem an tes agra de cer a ele gân cia do Se na-
dor Jef fer son Pé res que, com pre en den do a di fi cul da-
de da Mesa, de sis tiu do apar te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, que ro di zer a V. Exª que re al-
men te não me sen ti nem agre di do nem in sul ta do pelo
Se na dor José Edu ar do Du tra. Ao con trá rio, sen ti-me
ho me na ge a do por que um pro nun ci a men to meu me-
re ceu a ida de S. Exª à tri bu na, que – sem ne nhum de -
mé ri to para os de ma is – é por mim con si de ra do um

dos mais com pe ten tes, sé ri os e bri lhan tes mem bros
des ta Casa.

Qu e ro di zer a S. Exª que, evi den te men te, numa
ex pli ca ção pes so al, não dis po nho de tem po para dis -
cu tir todo o con te ú do do seu pro nun ci a men to, en tão
te nho que me fi xar em pon tos mu i to con cre tos.

Em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de fa zer uma re ti-
fi ca ção. No meu pro nun ci a men to, que o Se na dor
José Edu ar do Du tra aca ba de res pon der, não ci tei
uma úni ca vez o nome do in ves ti dor Ge or ge So ros,
nem este as sun to en trou nas mi nhas ob ser va ções,
não se jus ti fi can do, por tan to, que ti ves se sido tra zi do
ao dis cur so do Se na dor José Edu ar do Du tra no apar-
te do Se na dor Edu ar do Su plicy.

Em se gun do lu gar, tam bém não abor dei as flu tu a-
ções do mer ca do e nem atri bui ao can di da to do PT ne -
nhu ma res pon sa bi li da de com o que está ocor ren do
com o mer ca do bra si le i ro, cu jos ru mo res, va ri a ções e
ner vo sis mos nada mais são do que ma ni fes ta ções do
com por ta men to nor mal dos mer ca dos, e é uma co i sa
que es te ve com ple ta men te fora do meu dis cur so.

É for ço so re co nhe cer que o emi nen te Se na dor
José Edu ar do Du tra res pon deu, em re la ção a meu
pro nun ci a men to da ma nhã, so men te àque las co i sas
que eu não dis se. S. Exª fa lou mu i to bem, com a ele -
gân cia e a com pe tên cia ha bi tu a is, res pon den do ao
que eu não dis se, in clu si ve di zen do que so mos con -
trá ri os à al ter nân cia de po der e de po lí ti cas.

Per mi to-me di zer, Sr. Pre si den te, em ma té ria de
al ter nân cia de po lí ti cas, quem pa re ce ser con tra hoje
é o Par ti do dos Tra ba lha do res, por que o dis cur so do
seu can di da to nada mais pro põe, em ma té ria de po lí-
ti ca eco nô mi ca, do que aque la que tem sido re a li za da
no Bra sil pelo Go ver no do PSDB, ao pon to de mes mo
achar que, di an te do que ouço, não se ria de sur pre en-
der a nin guém que o pró prio Mi nis tro Pe dro Ma lan
fos se con vi da do a per ma ne cer no Mi nis té rio da Fa-
zen da, bem como o Pre si den te Armí nio Fra ga no
Ban co Cen tral, tal é a se me lhan ça en tre as co i sas
que es tão sen do de fen di das hoje pelo can di da to do
PT em sua cam pa nha.

– men te me re fe ri – e esse, sim, não foi res pon-
di do – é ou tro. Nós to dos, que so mos po lí ti cos, so fre-
mos pela ge ne ra li za ção de um sen ti men to po pu lar de
des con fi an ça em re la ção à pa la vra do po lí ti co, ao seu
com pro mis so, àque la pos tu ra de vés pe ra de ele i ção
do po lí ti co que as se gu ra ao povo que o mun do vai ser
cor-de-rosa se vo ta rem nele e vai ser um de sas tre se
vo ta rem em seu ad ver sá rio. Re fe ri-me à ne ces si da de
de se ter uma pos tu ra de le al da de para com a opi nião
pú bli ca, e dis se eu, pela ma nhã, que ha via hoje uma
gran de dú vi da no Bra sil, por que o can di da to a Pre si-
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den te da Re pú bli ca do Par ti do dos Tra ba lha do res
está de fen den do pos tu ras de ali nha men to com o FMI
hoje, mas pro pu nha o rom pi men to com o FMI on tem.
Qual das duas po si ções va le rá? S. Sª de fen deu, mu i-
tas ve zes, a mo ra tó ria da dí vi da ex ter na on tem, e está 
ga ran tin do cum pri men to dos con tra tos hoje. Qual das
duas po si ção va le rá? S. Sª afir ma ao País que, se
che gar à Pre si dên cia da Re pú bli ca, vai as se gu rar ao
povo bra si le i ro um cli ma de se gu ran ça, de or dem e de 
obe diên cia à lei. Diz isso hoje, mas S. Sª de fen deu os
sa ques a su per mer ca dos em Bu e nos Ai res e a in va-
são de pro pri e da des, in clu si ve pro du ti vas, on tem.
Qual é o com pro mis so que vai va ler? O de on tem, o
de hoje ou, como al guém diz, o de ama nhã, por que
pode ser que mude da qui para lá? 

Qu an do vejo o can di da to do Par ti do dos Tra ba-
lha do res re u nir-se com os usi ne i ros de São Pa u lo...

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ge ral do Melo, eu gos ta ria que V. Exª me
con ce des se um bre vís si mo apar te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Não é pos sí vel. Nes se pe río do
de cin co mi nu tos, la men ta vel men te, a Mesa não pode 
ace i tar apar tes, por que é anti-re gi men tal.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Não dis po nho de tem po, in fe liz men te.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – (Ma ni-
fes ta ção fora do mi cro fo ne.)

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Se na do ra He lo í sa He le na, es tou com a pa la vra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Era só para di zer que tem gen te no Go ver no hoje que
já de fen deu a luta ar ma da em ou tros tem pos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
con ti nua com a pa la vra, Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Qu e ro ape nas con clu ir di zen do que, quan do vejo, por
exem plo, o can di da to do Par ti do dos Tra ba lha do res
re u nir-se com os usi ne i ros de São Pa u lo para dis cu tir
o for ta le ci men to da agro in dús tria do açú car – que
apla u do e de fen do –, o res ta be le ci men to do Proál co ol
no Bra sil – idéia que apla u do e de fen do –, a vol ta da
pro du ção de car ros a ál co ol no Bra sil – que tam bém
apla u do e de fen do –, con fes so que fico em dú vi da se
o que vai va ler, caso S. Sª ga nhe a ele i ção, será essa
li nha ou aque la em que só se fa la va em bóia-fria
quan do se fa la va com os usi ne i ros de São Pa u lo. Não
me cons ta que o item bói as-fri as te nha en tra do no de -
ba te en tre o can di da to do Par ti do dos Tra ba lha do res
e os usi ne i ros de São Pa u lo.

Sr. Pre si den te, em sín te se, es tou que ren do di -
zer que tal vez seja por isso que a so ci e da de en con tra
mo ti vos para du vi dar das pa la vras dos po lí ti cos. Ela
co me ça a ter o di re i to de sus pe i tar que es sas po si-
ções de hoje são as po si ções que as pes qui sas qua li-
ta ti vas ou o tra ba lho dos mar que te i ros su ge ri ram que, 
se fos sem as su mi das pelo can di da to, dar-lhe-iam vo -
tos, e que isso se faz para ob ten ção do voto e não, de
fato, pen san do em cum pri-las. E, se re al men te isso
está acon te cen do, há um can di da to im por tan tís si mo
à Pre si den te da Re pú bli ca que está dan do sua con tri-
bu i ção para que o povo de i xe de acre di tar nos po lí ti-
cos. Foi nes se sen ti do o meu pro nun ci a men to.

Antes de en cer rar, peço li cen ça à Mesa para fa -
zer um pe di do pú bli co de des cul pas. Per ce bi, pelo
pro nun ci a men to do Se na dor José Edu ar do Du tra,
que S. Exª não en ten deu e, por não ter en ten di do, não 
gos tou da mi nha re fe rên cia ao sa bo ne te, fe i ta pela
ma nhã. Qu e ro de i xar bas tan te cla ro que, em ne nhum
mo men to, po de ria ter uma po si ção des res pe i to sa em
re la ção a Lula, que é um ho mem pú bli co a quem res -
pe i to. Eu não po de ria ter uma pos tu ra ofen si va. O que
eu dis se pela ma nhã pos so re pe tir ago ra: é que Lula
está se por tan do, já que as su miu um dis cur so e uma
pos tu ra to tal men te di fe ren tes da sua prá ti ca po lí ti ca,
do seu dis cur so e da sua pos tu ra dos úl ti mos vin te
anos, como um ex ce len te ator, que tra ba lha con tan do
com um ex ce len te di re tor ao seu lado. E que ele está
sen do pre pa ra do – não es tou nem di zen do que isso
está er ra do, nem es tou cen su ran do – para ser apre -
sen ta do à opi nião pú bli ca, que, com pa ran do em ter -
mos ele i to ra is, é o mer ca do ao qual os mar que te i ros
pro cu ram ofe re cer os seus pro du tos. Ele re to ca o seu
pro du to como se re to ca ria um sa bo ne te. Foi isso o
que eu quis di zer. Não quis ofen der o can di da to do
Par ti do dos Tra ba lha do res. Se pa re ceu ofen si vo, peço 
aos com pa nhe i ros do Par ti do dos Tra ba lha do res que
re le vem, pois não foi esse o pro pó si to. Embo ra, re al-
men te, o dis cur so novo, re ti fi ca do, al te ra do, es te ja
che gan do a um pon to que já não se ajus ta àque la
tese do Se na dor José Edu ar do Du tra, que diz que o
seu Par ti do mu dou por que o Bra sil mu dou. Agra de ço
a re fe rên cia e o re co nhe ci men to à mu dan ça que hou -
ve no Bra sil, só que o dis cur so mu dou para ser con trá-
rio ao dis cur so que se fa zia an tes, e o povo bra si le i ro
tem di re i to a ser es cla re ci do quan to a isso. 

Encer ro com esta per gun ta: se o can di da to do
Par ti do dos Tra ba lha do res fos se ele i to Pre si den te da
Re pú bli ca, quem go ver na ria o Bra sil: o can di da to de
hoje, com o dis cur so de hoje, ou a mes ma pes soa de
on tem, com o dis cur so de on tem, de an te on tem, do
ano pas sa do e dos úl ti mos 20 anos?

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE(Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la, como Lí der,
por cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der, para fa lar
em se gui da ao Se na dor Artur da Tá vo la, ten do em
vis ta a ma ni fes ta ção do Se na dor Ge ral do Melo e,
pos si vel men te, do Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ou vi mos aqui o dis cur so do Se na dor José Edu ar do
Du tra, com a aten ção e o res pe i to que S. Exª me re ce,
por que os con quis tou nes ta Casa, com seu tra ba lho e 
se ri e da de. Como Lí der do Go ver no, eu não po de ria
de i xar de dar uma pa la vra a res pe i to do as sun to, já
que en vol ve o Go ver no. Por isso, vou dis por dos cin co
mi nu tos re gi men ta is e não dos quin ze a que te ria di re-
i to após a Ordem do Dia. 

Sr. Pre si den te, por ra zões que se acu mu la ram,
ao lon go de anos, na eco no mia bra si le i ra, o País pre -
ci sa de cer ca de US$20 bi lhões anu a is para fe char as
suas con tas in ter na ci o na is. Te mos um dé fi cit da Pre-
vi dên cia que, ape sar de to das as me di das em sua de -
fe sa, sem pre com o voto con trá rio do PT, ain da está
na casa dos US$11 bi lhões por ano. Co lo que mo-nos
na po si ção de um in ves ti dor es tran ge i ro, em ou tras
pa la vras, de quem em pres ta di nhe i ro por que tem
con fi an ça em re ce bê-lo com ju ros. Esse qua dro, para
quem con ce de em prés ti mo, não é ex tre ma men te fa-
vo rá vel. O es for ço do Go ver no bra si le i ro foi o de cri ar
a res pe i ta bi li da de, a cer te za, a se gu ran ça de que
hon ra es ses com pro mis sos.

Quem de fen dia o ca lo te da dí vi da? Exa ta men te
o mes mo PT que hoje não o de fen de. Os dis cur sos da 
Opo si ção, nes ta Casa, sem pre ti ve ram como tese
cen tral o ca lo te des sa dí vi da bra si le i ra, acu mu la da ao 
lon go de anos. Sem pre. Como fica o in ves ti dor es tran-
ge i ro di an te de um qua dro des sa or dem?

A es cas sez de in ves ti men tos é um pro ble ma
gra ve de um país, por que, na vida con tem po râ nea,
que i ra mos ou não, tudo está den tro de um gran de cír -
cu lo, um gran de cir cu i to in ter na ci o nal de en ten di men-
to, e to dos os pa í ses vi vem de suas dí vi das, até mes -
mo os Esta dos Uni dos, que têm a ma i or dí vi da ex ter-
na do mun do. Mas é des sa ro da gem que se vive.

O que se ob ser va onde o PT ad mi nis tra go ver-
nos de Esta do? Ele va ção de car ga tri bu tá ria. E a ele -
va ção de car ga tri bu tá ria já foi de fen di do aqui, nes ta
Casa, vá ri as ve zes – uma ação an ti em pre sa ri al. Lem -
bre mo-nos do Rio Gran de do Sul, onde uma in dús tria
au to mo bi lís ti ca ia se man ter e aca bou por ins ta lar-se

na Ba hia. Uma ação an ti em pre sa ri al? Exces so de re -
gu la men ta ção?

Obser ve mos, ain da, algo que foi sem pre de fen-
di do nes ta Casa pe los re pre sen tan tes do PT, a idéia
do Esta do má xi mo, do Esta do in ter ven tor e não do
Esta do in ter me diá rio en tre as re la ções so ci a is, que
sem pre foi a tese da nova Esquer da, re pre sen ta da
pelo PSDB e pela ali an ça que deu ao País essa mu -
dan ça alu di da pelo Se na dor José Edu ar do Du tra. A
pro mo ção da es ta ti za ção as sus ta o in ves ti dor lá fora. 

E a Lei da Res pon sa bi li da de Fis cal, que veio
para re sol ver em pro fun di da de a cri se da dí vi da? Te -
nho em mão a vo ta ção da Lei da Res pon sa bi li da de
Fis cal. Não há um voto do PT a fa vor des sa lei, quan -
do a vo ta mos, cer ca de três anos atrás, se me não
equi vo co. Hoje, o PT, nas suas de cla ra ções, de fen de
a res pon sa bi li da de fis cal. E os au men tos de fun ci o na-
lis mo sem con tra par ti da na ren da, exi gên cia da Lei de 
Res pon sa bi li da de Fis cal? Fo ram anos e anos, aqui, a
de fen der o au men to do fun ci o na lis mo, qual quer for -
ma de au men to, exa ta men te para que o Go ver no se
an ta go ni zas se – como con se gui ram, em par te – com
essa ca te go ria fun ci o nal da vida bra si le i ra.

Ora, quem está de fora e in ves te aqui, olhan do
esse qua dro, o que faz? Diz: ”Nes se país, meu di nhe i-
ro não vai ser mais in ves ti do, não vou em pres tar-lhe
di nhe i ro“. Essa é a ló gi ca, que i ra mos ou não, do mer -
ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal. Fora dela, são idéi as
mu i to bo ni tas. Isso quer di zer que o País é do mi na do
pelo mer ca do, como dis se S. Exª? Não, quer di zer que 
o País re co nhe ce o mer ca do e sabe das suas ca rac-
te rís ti cas in ter na ci o na li zan tes. Ora, que re rá o in ves ti-
dor co lo car aqui aqui lo que o País pre ci sa na sua ro -
da gem anu al em ma té ria de in ves ti men to? O País
pre ci sa do in ves ti men to para o cres ci men to, pre ci sa
do cres ci men to para o em pre go, pre ci sa do em pre go
para a me lho ria das con di ções so ci a is.

Então, Sr. Pre si den te, quan do lá de fora vêm es -
sas vo zes, não cabe jo gar o re cla mo de las so bre a
cam pa nha do Par ti do ad ver sá rio, que so mos nós.
Esta mos ape nas a cons ta tar algo, e, nes se sen ti do, o
dis cur so do Se na dor Ge ral do Melo foi ab so lu to, pre ci-
so, lu mi no so, prin ci pes co, eu di ria, como, aliás, é o es -
ti lo de S. Exª. Du ran te anos, vi mos uma pre ga ção que
se cho ca di re ta men te com essa re a li da de do mer ca-
do fi nan ce i ro in ter na ci o nal. As agên ci as fi nan ce i ras
in ter na ci o na is olham o qua dro bra si le i ro – que foi
ape nas ti ra do do caos com o es for ço enor me do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e de sua equi pe
de go ver no, dos Par ti dos que lhe de ram base de apo -
io –, mas o olhar não caiu no me lhor dos mun dos.
Esta mos ape nas sa in do do caos, or de nan do a Casa,
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le van do anos de in cú ria ad mi nis tra ti va a um pou co de
ló gi ca e de ra ci o na li da de. Mas nun ca – e até so nhá va-
mos – ti ve mos o en ten di men to do PT nes se es for ço.
Sem pre o en ten di men to do PT foi con trá rio, foi a idéia
de jo gar o Pre si den te Fer nan do Hen ri que como se
es ti ves se nos bra ços da Di re i ta, en tre gue aos ca pi ta is
in ter na ci o na is e le van do o que é a so be ra nia e a in de-
pen dên cia do Bra sil para uma idéia de que bra.

Não, Sr. Pre si den te, o PT ago ra vai ou vir e
agüen tar essa ver da de, da qui até o fim da cam pa nha:
ou é ver da de o que pre gou até ago ra, ou, como dis se
o Se na dor Ge ral do Melo, a ma qui a gem está fe i ta. O
Lula de fen deu, com o seu Par ti do, uma sé rie de al te-
ra ções; o PT sem pre ado tou, te nha mos isso bem cla -
ro, duas es tra té gi as: no mo vi men to so ci al, jo gou na
es tra té gia li mí tro fe da in sur re i ção; e, no mo vi men to
le gal, den tro da de mo cra cia re pre sen ta ti va, com a im -
pla ca bi li da de de uma Opo si ção que ja ma is com pre-
en deu as sin gu la ri da des do pro ces so bra si le i ro e do
pro ces so in ter na ci o nal.

Ago ra é a hora de fi car cla ro para a Na ção: qual
é o PT que dis pu ta a Pre si dên cia da Re pú bli ca? Nós
va mos en ten der, por que até con si de ra mos o PT o ad -
ver sá rio ide al nes sa cam pa nha – é um Par ti do de se -
ri e da de em mu i tos de seus qua dros, nem sem pre em
to das as suas pos tu ras. Quem vai con cor rer? Isso,
para nós, pode fi car cla ro, por que te mos res pe i to por
Lula, por sua dig ni da de, sua his tó ria. Mas como ex pli-
car isso para quem está lá fora e in ves te aqui? Quem
tem que ex pli car é o PT. Tal vez, por isso, o ex-Go ver-
na dor Cris to vam Bu ar que es te ja pro cu ran do, se gun-
do os jor na is de hoje, o Sr. So ros para con ver sar. Mu i-
to bem! Já é um prin cí pio de en ten di men to. Mas lá
fora, com eles. Aqui den tro, es ta mos na ex pec ta ti va.
Qu e re mos sa ber se é Lula lá ou se é Duda lá. Se é
Duda lá, o PT está à di re i ta e terá que man ter essa
po si ção. Se é Lula lá, es pe ra mos que Lula se de fi na
como sem pre o fez: ho mem de uma es quer da es ta ti-
zan te – a meu ju í zo, uma es quer da sin ce ra, bem-in -
ten ci o na da, jus ti ce i ra, mas his to ri ca men te equi vo ca-
da. E dis so o PT não se li ber ta rá, por que está na his -
tó ria. Isso vem ca mi nhan do. São anos de pre ga ção.
Não es ta mos in ven tan do.

Quem so mos nós, da cam pa nha que apóia o Sr.
José Ser ra, para ter tal for ça in ter na ci o nal de con ven-
cer es sas pes so as? Que se con ven çam es sas pes so-
as lá! E, se tem o PT a cer te za de que vai mu dar a
eco no mia, como, na sex ta-fe i ra pas sa da, em uma en -
tre vis ta, dis se o Pre si den te José Dir ceu, co lo can do
pa nos quen tes na ques tão, que o PT diga como vai
mu dar. O País quer ou vir e sa ber. Quer a ver da de,

quer o pro gra ma. Não quer du pli ci da de de po si ções e
de opi niões.

Por isso, Sr. Pre si den te, agra de cen do a V. Exª a
to le rân cia, por que ul tra pas sei um pou co os cin co mi -
nu tos, de i xo es tas pa la vras para a re fle xão dos Srs.
Se na do res, dos que nos acom pa nham pela TV Se na-
do, com a cer te za de que con ti nuo cada vez ma i or ad -
mi ra dor do Se na dor José Edu ar do Du tra, por que S.
Exª con se gue, com seu ta len to, com sua se ri e da de,
com sua his tó ria, fa zer um dis cur so de de fe sa da mais 
di fí cil das ca u sas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, ape -
nas para um es cla re ci men to, sem que rer ser im per ti-
nen te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Em meu
dis cur so, por di ver sas ve zes, re fe ri-me ao pro nun ci a-
men to do Se na dor Ge ral do Melo. Não o ci tei de for ma
ofen si va. S. Exª pe diu a pa la vra por ter sido ci ta do. De -
po is, fui ci ta do pe los Se na do res Ge ral do Melo e Artur
da Tá vo la, tam bém não de for ma ofen si va. Qu e ro sa -
ber se te nho di re i to a uma ex pli ca ção pes so al, por ter
sido ci ta do da mes ma for ma que o Se na dor Ge ral do
Melo o foi por mim. 

Nes se caso, so li ci to a pa la vra para uma ex pli ca-
ção pes so al, logo após a in ter ven ção do Se na dor
Edu ar do Su plicy, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, le rei o art. 14 do Re gi men to
Inter no:

Art. 14. O Se na dor po de rá fa zer uso da pa la vra:

VI – para ex pli ca ção pes so al, em qual -
quer fase da ses são, por cin co mi nu tos, se
no mi nal men te ci ta do na oca sião, para es cla-
re ci men to de ato ou fato que lhe te nha sido
atri bu í do...“

O Se na dor Artur da Tá vo la men ci o na o fato de
ter sido ci ta do por V. Exª. Por tan to, S. Exª es ta va no
seu di re i to re gi men tal, mas o Se na dor Artur da Tá vo la
fa lou como Lí der, e o Se na dor Ge ral do Melo uti li-
zou-se do dis po si ti vo do art. 14.

Se na dor Edu ar do Su plicy, o seu Par ti do, o Blo -
co, já se uti li zou da pa la vra quan do fa lou o Se na dor
Tião Vi a na, por cin co mi nu tos, no iní cio des ta ses são,
e o Re gi men to afir ma que o Lí der pode fa lar ape nas
uma vez. Por ou tro lado, afir ma tam bém o Re gi men to
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que a Ordem do Dia co me ça rá às 15 ho ras e 45 mi nu-
tos, sal vo se pror ro ga da a Hora do Expe di en te por 15
mi nu tos para co mu ni ca ções. Por tan to, já ul tra pas sa-
mos o pra zo, além do fato de ou tro Lí der do Blo co já
ter já usa do da pa la vra. To da via, por uma li be ra li da de
es pe ci al, e que isto não se tor ne uma re gra, va mos
ad mi tir a pa la vra de V. Exª, por cin co mi nu tos.
Peço-lhe ape nas que seja bre ve.

Em se gui da, ini ci a re mos a Ordem do Dia. 
O SR. PRESIDENTE (Edi sin Lo bão) – Com a

pa la vra o Se nhor Edu ar do Su plicy, como Lí der.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT. Como

Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, nes te dia em que o Se na do com ple ta
111 anos, é da ma i or re le vân cia que co lo que mos em
prá ti ca a tra di ção des ta Casa de de ba ter os pro ble-
mas cen tra is que afli gem a Na ção bra si le i ra.

O Se na dor Artur da Tá vo la, con ti nu an do os ar -
gu men tos do Se na dor Ge ral do Melo, re pe tiu com im -
pre ci são al gu mas das pro po si ções de Luiz Iná cio
Lula da Sil va, que li de ra as pes qui sas de opi nião para
su ce der o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
por ra zões só li das.

Lula, atu al men te, re pre sen ta as as pi ra ções de
re a li za ção de jus ti ça, que, após sete anos e meio, não 
fo ram re a li za das por Fer nan do Hen ri que Car do so.
Sua Exce lên cia, en tão Se na dor, dis se, aqui, ao se
des pe dir do Se na do, em de zem bro de 1994, que ”o
Bra sil ti nha pres sa de re a li zar jus ti ça“.

Por que não con se guiu fazê-lo? Por que, mu i tas
ve zes, uti li zou-se dos ins tru men tos do Po der Pú bli co,
da má qui na do Esta do para des ti nar os re cur sos, que
são es cas sos, so bre tu do para aque les seg men tos
que, em ver da de, con tri bu í ram ain da mais para a per -
ma nên cia da má dis tri bu i ção de ren da, da con cen tra-
ção de ren da.

Haja vis ta ain da hoje: o BNDES anun cia que,
para o se tor elé tri co, se rão des ti na dos R$7 bi lhões.
Há pou co mais de duas se ma nas, o Pre si den te da-
que le ban co, Eli a zar de Car va lho, pe ran te a Co mis-
são de Assun tos So ci a is des ta Casa, ao res pon der a
per gun ta so bre qual o vo lu me de re cur sos que se ri am
des ti na dos pelo BNDES para mi cro cré di to, dis se que, 
nes te ano, se ria em tor no de R$61 mi lhões, o que sig -
ni fi ca me nos de 1% do que será des ti na do ao se tor
elé tri co –– só para dar um exem plo.

O que Lula pre ten de não é a uti li za ção do Esta -
do má xi mo, na com pre en são do que quer di zer o Se -
na dor Artur da Tá vo la; na com pre en são, di ga mos, do
que foi a ex pe riên cia dos pa í ses so ci a lis tas. Nós, des -
de o iní cio da his tó ria do PT, olha mos de for ma crí ti ca

essa pro pos ta, in clu si ve por que o Par ti do dos Tra ba-
lha do res sem pre quis cri ar uma na ção mais jus ta e
so li dá ria uti li zan do-se dos ins tru men tos ra ci o na is da
po lí ti ca eco nô mi ca. O Par ti do in clu si ve com pre en de o 
fun ci o na men to do sis te ma de mer ca do, mas ja ma is
abriu mão da que les ins tru men tos que, por ve zes, fo -
ram uti li za dos pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so sem a de vi da im por tân cia e ên fa se. Por isso, o
Go ver no fica tão aquém dos ob je ti vos que, mu i tas ve -
zes, tra ça.

É im por tan te res sal tar que Lula nun ca che gou a
pro por um rom pi men to com o FMI nos ter mos abor da-
dos pe los Se na do res Ge ral do Melo ou Artur da Tá vo la.
Quem, em ver da de, fez um rom pi men to his tó ri co com o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal foi um Pre si den te da
Re pú bli ca cujo cen te ná rio de nas ci men to vem sen do
sa u da do e que tem ser vi do de sím bo lo da cam pa nha de 
Fer nan do Col lor de Mel lo e de Fer nan do Hen ri que Car -
do so, que foi o Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek. O pró -
prio eco no mis ta Cel so Fur ta do tem res sal ta do que
aque le rom pi men to fez o FMI, mu i tas ve zes, até mu dar
de ati tu de em re la ção aos pa í ses em de sen vol vi men to.

Tam bém não foi a pa la vra de Lula que iria pro vo-
car a mo ra tó ria da dí vi da ex ter na. Le va do pe las cir -
cuns tân ci as dá épo ca, quem não teve ou tra al ter na ti-
va se não de de cre tá-la foi, por exem plo, o Pre si den te
José Sar ney, cuja es ta tu ra de es ta dis ta não está aqui
em ques tão.

Eu gos ta ria de lem brar que, no diá lo go cap ta do
pelo mi cro fo ne, em Ma drid, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, di a lo gan do com o Pre si den te Vi -
cen te Fox Qu e sa da, do Mé xi co, ob ser vou que o Bra -
sil, a Amé ri ca La ti na es ta va se su bor di nan do às po lí ti-
cas dos Esta dos Uni dos. É mu i to im por tan te que ou -
vís se mos do Lí der do Go ver no, Artur da Tá vo la, um
pro tes to di an te das afir ma ções do me ga in ves ti dor
Ge or ge So ros, que, no sá ba do úl ti mo, em en tre vis ta a 
Cló vis Ros si, men ci o nou a pro fe cia que se au to cum-
pri ria no Bra sil se Lula vi es se a ser ele i to: ha ve ria uma 
si tu a ção de des con tro le que aca ba ria nos le van do ao
caos. O que vai ocor rer, sim, é o que efe ti va men te tem 
ocor ri do nas ad mi nis tra ções do PT, seja em Por to
Ale gre, em São Pa u lo, em Re ci fe, em Ara ca ju, em
Mato Gros so do Sul, no Acre, no Rio Gran de do Sul,
no Rio de Ja ne i ro, no Ama pá ou em ou tras ci da des
onde o Par ti do dos Tra ba lha do res tem de mons tra do
for ça e res pe i to jun to à po pu la ção. Exa ta men te em
fun ção des se re co nhe ci men to é que se está for ta le-
cen do a can di da tu ra de Lula, pelo re co nhe ci men to
dos mé ri tos dos pro gra mas so ci a is e da ma ne i ra
como vem sen do ad mi nis tra da a co i sa pú bli ca.

Se na dor Artur da Tá vo la, para com ple men tar, V. 
Exª dis se que o PT não dá de mons tra ções de boa
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von ta de nes ta Casa. Ain da hoje –– V. Exª está cons ci-
en te dis so –-, vo ta re mos a CPMF como um ato de
boa von ta de para com o Go ver no. Por tan to, não é cor -
re ta a sua afir ma ção no sen ti do de que o PT está
agin do da ma ne i ra como qua li fi cou V. Exª.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Peço a pa la vra por uma ques tão de or dem, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ques -
tão de or dem é re fe ren te a quê, Se na do ra? Te mos
que vo tar a Ordem do Dia.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – É
uma ques tão de or dem so bre o art. 14. Não vou fa lar
de mar ke ting ele i to ral, não se pre o cu pe, Sr. Pre si-
den te! De po is que o PSDB es co lheu a De pu ta da Rita
Ca ma ta  para Vice– Pre si den te, per deu toda a au to ri-
da de para fa lar em mar ke ting ele i to ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Para 
uma ques tão de or dem. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, a Mesa há pou co, ain da sob a Pre si-
dên cia do Se na dor Edi son Lo bão, im pe diu o Se na dor
José Edu ar do Du tra de fa zer uso da pa la vra con for me
o art. 14. Assim, es tou fa zen do uma ques tão de or -
dem no sen ti do de que pos sa mos es cla re cer o caso
para ques tões fu tu ras.

O Se na dor José Edu ar do Du tra, no seu pro nun-
ci a men to, ci tou, não de for ma ofen si va, o Se na dor
Ge ral do Melo. O Se na dor Ge ral do Melo, com base no
art. 14, in ci so VI, so li ci tou a pa la vra para uma ex pli ca-
ção pes so al por que se sen tiu no mi nal men te ci ta do
pelo Se na dor José Edu ar do Du tra, e teve os cin co mi -
nu tos que a Mesa lhe ga ran tiu. Pou cos mi nu tos de po-
is, em seu dis cur so, o Se na dor Artur da Tá vo la fa lou
do Se na dor José Edu ar do Du tra, não de for ma ofen si-
va tam bém. O Se na dor José Edu ar do Du tra, so li ci tan-
do a pa la vra, da mes ma for ma que o Se na dor Ge ral-
do Melo fez, não teve di re i to a ela. Por tan to, ques ti o no
V. Exª so bre por que não foi dada a pa la vra a S. Exª. 

O art. 14 diz:

VI – para ex pli ca ção pes so al, em qual -
quer fase da ses são, por cin co mi nu tos, se
no mi nal men te ci ta do na oca sião, para es cla-
re ci men to de ato ou fato que lhe te nha sido
atri bu í do em dis cur so ou apar te, não sen do
a pa la vra dada, com essa fi na li da de, a mais
de dois ora do res na mes ma ses são;

O Se na dor Artur da Tá vo la atri bu iu ao Se na dor
Du tra, em seu dis cur so como Lí der do Go ver no, algo

que S. Exª não ha via, de fato, fa la do. Por tan to, S. Exª
se sen tiu no di re i to de ter aces so à pa la vra.

O in ci so VI tam bém diz que a pa la vra não pode
ser dada com essa fi na li da de a dois ora do res, mas
ape nas um ora dor fa lou. Por tan to, so li ci to o es cla re ci-
men to des sa ques tão a V. Exª.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do-

ra He lo í sa He le na, vou fi car lhe de ven do essa ex pli ca-
ção por que quem es ta va pre si din do os tra ba lhos era
o Vice-Pre si den te. Embo ra eu es te ja sen do in for ma-
do pelo Se cre tá rio da ma ne i ra como o epi só dio ocor -
reu, pre fi ro re ser var-me para, quan do sur gir ou tro
fato, eu mes mo dar a in ter pre ta ção so bre o in ci so VI
do art. 14 do nos so Re gi men to Inter no, até por que a
ma té ria pa re ce-me já es tar ul tra pas sa da.

Está le van ta da a ques tão de or dem de V. Exª e
peço-lhe es cu sa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te

Ofí cio Gab. Sen. Osmar Dias/2002

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2002.

Sr. Pre si den te,
So li ci to a V. Exa. pro vi dên ci as no sen ti do de re -

pu bli car o avul so re fe ren te ao Re que ri men to nº 114,
de 2002, de mi nha au to ria, a fim de cor ri gir erro da ti lo-
grá fi co con ti do no mes mo.

Tra ta-se de um re que ri men to de en vio de apla u-
so à Rá dio Clu be Pa ra na en se B2, cuja re da ção do re -
que ri men to acres cen tou um “5”, re sul tan do em B52.

Enca mi nho em ane xo có pia do Re que ri men to nº 
114 de vi da men te cor ri gi do.

Cor di al men te, – Osmar Dias.
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 ofí cio lido e de -
ter mi na a re pu bli ca ção do Re que ri men to nº 114, de
2002.

É o se guin te o re que ri men to que se re -
pu bli ca:

* REQUERIMENTO Nº 114, de 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos nos ter mos do Arti go 222 do Re gi-

men to Inter no do Se na do Fe de ral que seja en vi a do
voto de apla u so à Rá dio Clu be Pa ra na en se B2, a
mais an ti ga do Pa ra ná e a ter ce i ra do Bra sil, que com -
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ple ta dia 27 de ju nho do cor ren te ano 78 anos de
pres ta ção de ser vi ços a co mu ni da de.

Jus ti fi ca ção

A Rá dio Clu be Pa ra na en se, fun da da em 27 de
ju nho de 1924, por pes qui sa do res que des de 1909,
se apro fun da ram no as sun to, fa zen do as pri me i ras
ex pe riên ci as de trans mis são de sons. E a emis so ra
mais an ti ga do Pa ra ná e a 3ª do Bra sil, ten do acom pa-
nha do a his tó ria do Pa ra ná.

Em 1930, a Rá dio Clu be exe cu ta gran de even to: a 
pri me i ra trans mis são de uma par ti da de fu te bol no Pa -
ra ná, um ATLETIBA re a li za do no es tá dio do Atlé ti co.

Em 1933, dá ou tro im por tan te pas so: per mi te
que três in te lec tu a is pa ra na en ses, Cor re ia Jr., He i tor
Stock ler de Fran ça e Otá vio de Sá Bar re to, re a li zem a
in ter pre ta ção da peça “A Ceia dos Car de a is” de Jú lio
Dan tas, pos si vel men te a pri me i ra ex pe riên cia de ra di-
o te a tro no Bra sil.

Re ce be nes se mes mo ano seu pri me i ro pre fi xo:
PRAN, mas é em 1935, com a ina u gu ra ção de no vos
equi pa men tos, no bel ve de re do Alto de São Fran cis-
co, em Cu ri ti ba, que a Rá dio re ce be o pre fi xo que fi ca-
ria fa mo so em todo o Bra sil: PRB-2.

Antes do ad ven to da te le vi são, ca bia ao rá dio as
gran des pro mo ções ar tís ti cas, e foi nes sa li nha que a
Clu be man te ve por mu i tos anos o seu au di tó rio na
Rua Ba rão do Rio Bran co. Ali, des fi la ram os gran des
no mes da mú si ca na ci o nal como Vi cen te Ce les ti no,
Mar le ne e Car los Ga lhar do e al guns in ter na ci o na is
como Schi pa, Orques tra Cas si no de Se vi lha e Pe dro
Var gas, vo zes que en can ta ram o pú bli co cu ri ti ba no.

* Re pu bli ca do a pe di do do au tor, nos ter mos do Ofí cio da ta do de
5-6-2002.

Em Se tem bro de 1973, pas sa por uma gran de
trans for ma ção. A Arqui di o ce se de Cu ri ti ba, gra ças ao
tra ba lho exa us ti vo do Mon se nhor Vi cen te Ví to la e o
apo io de Dom Pe dro Fe dal to, cri am a Fun da ção Nos -
sa Se nho ra do Ro cio e ad qui rem a Rá dio Clu be Pa ra-
na en se. Des de en tão, a pro gra ma ção a cada dia tem
sido apri mo ra da, acres cen tan do-se às me tas de di-
ver tir e edu car e a de evan ge li zar o povo bra si le i ro.

Em 10 de no vem bro de 1978, a Rá dio Clu be
con quis ta um novo es pa ço, ob ten do per mis são para
sua emis so ra de FM, com a qual até os tem pos atu a-
is, trans mi te mú si cas de ex ce len te qua li da de.

O pro gres so foi rá pi do, re sul ta do de uma se-
qüên cia inin ter rup ta de con tri bu i ções de to dos aque -
les que di re ta ou in di re ta men te, na sua for ma mais

sim ples, lu ta ram pela sua evo lu ção. A Rá dio Clu be
Pa ra na en se faz par te de nos sas vi das a par tir do mo -
men to em que en tra em nos sos la res, le van do a nos -
sos fa mi li a res uma ba ga gem cul tu ral por meio de pro -
gra mas edu ca ci o na is e re cre a ti vos, no ti ciá ri os e in for-
ma ções di ver sas.

Sala das Ses sões, – Osmar Dias, Se na dor

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

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 051/02—PRESIDÊNCIA/CCJ.

Bra sí lia, em 29 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 228, de 2001, de au to ria
do Se na dor Edi son Lo bão, que “Alte ra a Lei nº 9.503,
de 23 de se tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, para de fi nir como in fra ção o trans -
por te de be bi das al coó li cas na, con di ção que es pe cí-
fi ca”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos, de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, _ Se na dor Be nar do Ca bral, Pre -
si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção,’Jus ti ça e Ci da-
da nia.

Ofí cio nº 052/02—PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, em 29 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em, Re u nião Ordi ná ria re a li za da
nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 241, de 2001, de au to-
ria do Se na dor Edi son Lo bão, que “Re vo ga dis po si ti-
vos da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que
‘Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro’, para eli mi nar
a in ci dên cia de fa tor mul ti pli ca dor so bre, o va lor das
mul tas es ta be le ci das”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, _ Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção,’ Jus ti ça e
Ci da da nia.
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Ofí cio nº 056/02—PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, em 29 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 13, de 2002, de au to ria
do Se na dor Osmar Dias, que “Mo di fi ca a re da ção do
ar ti go 5º da Lei nº 10.256, de 09 de ju lho de 2001, que 
tra ta da Se gu ri da de So ci al”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

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

Ofí cio nº 57/02–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de maio de 2002.

Sr. Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a V.Exa.
que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes ta data, esta
Co mis são de li be rou pela apro va ção do Pro je to de Lei
do Se na do nº 161, de 2001, de au to ria do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, que “acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti-
gos 33 e 34 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, que ‘es ta be le ce nor mas para as ele i ções e dá
ou tras pro vi dên ci as’”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te,
Ber nar do Ca bral, Pre si den te da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

OF./CAE/32/02

Bra sí lia, 4 de ju nho de 2002

Sr. Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são apro-
vou, nos ter mos da Emen da nº 1–CE–CAE (subs ti tu-
ti vo), o Pro je to de Lei do Se na do nº 85, de 2001, que
“dis põe so bre a re gu la men ta ção do Fun do Na ci o nal
de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co –
FNDCT, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em re u nião re a li-
za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Lú cio Alcân ta ra, Pre si den-
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia aos ex pe di en tes li dos an te ri or men te, a Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§3º a 5º do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra -
zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so,
por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que os
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 85, 161, 228 e 241, de
2001, e 13, de 2002, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2002

Dis põe so bre a pro du ção e im por ta-
ção de soro an ti o fí di co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Pelo me nos cin qüen ta por cen to das do -

ses de soro an ti o fí di co para uso hu ma no, pro du zi das
e im por ta das por la bo ra tó ri os e em pre sas se di a das
no País, de ve rão es tar sob a for ma li o fi li za da.

Pa rá gra fo úni co. A co mer ci a li za ção de soro an ti-
o fí di co se fará, obri ga to ri a men te, em con jun tos con -
ten do me di ca men to anti -his ta mí ni co e bula com ori -
en ta ções em des ta que so bre a apli ca ção e a con ser-
va ção de am bos os pro du tos.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de dois
anos a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os aci den tes ofí di cos cons ti tu em um pro ble ma
de sa ú de pú bli ca ne gli gen ci a do em nos so País. A
cada ano re gis tram-se cer ca de vin te mil ca sos de
aci den tes por pi ca da de co bra e des tes 110 evo lu em
para óbi to. Os tra ba lha do res ru ra is são as prin ci pa is
ví ti mas.

Os in di ví du os mais afe ta dos são ho mens jo-
vens, atin gi dos prin ci pal men te em seus pés, per nas,
mãos e an te bra ços. A va ri a ção sa zo nal da in ci dên cia,
nas di ver sas re giões do País, mos tra que a ocor rên-
cia de aci den tes ofí di cos está as so ci a da à ati vi da de
agrí co la e aos tra ba lhos em cam po e flo res ta.

A le ta li da de é ba i xa, em tor no de 1,5%, o que
faz com que a mor ta li da de seja tam bém ba i xa. De ve-
ria, no en tan to, ser zero. Ve ri fi ca-se que cer ca de 60% 
dos ca sos de óbi to ocor ri dos por pi ca da de co bra nos
úl ti mos anos no Bra sil fo ram de pa ci en tes que re ce-
be ram aten di men to mé di co tar di a men te.
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Se a le ta li da de, ain da as sim é pe que na, não o é, 
no en tan to, a pro por ção de por ta do res de de fi ciên cia
que se ob ser va en tre os so bre vi ven tes. Qu an do a so -
ro te ra pia é tar dia ou a quan ti da de de soro ad mi nis tra-
da in su fi ci en te para ne u tra li zar o ve ne no cir cu lan te,
as le sões e da nos po dem ser mu i to gra ves.

Uma úni ca pro vi dên cia po de ria re du zir dras ti ca-
men te esse qua dro: a dis po ni bi li da de de soro an ti o fí-
di co mais pró xi ma de onde ocor rem os aci den tes.

A so ro te ra pia an ti o fí di ca, hoje, é gra tu i ta para
to dos os que dela ne ces si tem no âm bi to do Sis te ma
Úni co de Sa ú de, em cen tros de aten di men to cre den-
ci a dos. O soro an ti o fí di co pro du zi do no Bra sil por três
la bo ra tó ri os es ta ta is é de ex ce len te qua li da de, mas
em pre ga tec no lo gia que exi ge sua con ser va ção sob
re fri ge ra ção. E aqui está o pro ble ma: como dito an te ri-
or men te, a ma i or par te dos aci den tes ofí di cos ocor -
rem na roça e no mato, lon ge de ser vi ços de sa ú de e
de re fri ge ra do res.

Por re co nhe cer essa li mi ta ção, em 1981 a Orga -
ni za ção Mun di al da Sa ú de já re co men da va a seus es -
ta dos-mem bros lo ca li za dos ”nos tró pi cos“ que pas-
sas sem a uti li zar a for ma li o fi li za da do soro ao in vés
da for ma lí qui da – até hoje ado ta da no Bra sil. A for ma
li o fi li za da dis pen sa o uso de ge la de i ra para sua con -
ser va ção e man tém a efi cá cia por dez a quin ze anos.

Des de 1979, os es pe ci a lis tas na ci o na is vêm de -
fen den do, jun to às au to ri da des sa ni tá ri as do País e
aos la bo ra tó ri os pro du to res, a subs ti tu i ção da nos sa
tec no lo gia de pro du ção de soro an ti o fí di co, sem su -
ces so.

A mu dan ça não exi ge in ves ti men tos vul to sos
em equi pa men tos e ins ta la ções: é pos sí vel que qui -
nhen tos mil dó la res per mi tam equi par os três la bo ra-
tó ri os pro du to res na ci o na is.

Cabe re co nhe cer que o cus to de pro du ção do
soro sob a for ma li o fi li za da é, em ver da de, mais caro
en tre vin te e vin te e cin co por cen to. Os in ves ti men tos
e cus tos, no en tan to, tra ri am um be ne fí cio com pen sa-
dor, tan to em ter mos de vi das pou pa das e de fi ciên ci-
as sa na das como em ter mos eco nô mi cos, ao pro pi ci-
ar a re du ção da mor ta li da de e do tem po mé dio de in -
ter na ção das pes so as afe ta das – de qua tro a sete
dias nos ca sos não-com pli ca dos e de pelo me nos o
do bro nos com pli ca do. Ade ma is, ter-se-ia tam bém a
re du ção do nú me ro de por ta do res de de fi ciên cia, por
con se guin te, dos gas tos com pre vi dên cia e as sis tên-
cia so ci al pú bli cas e dos cus tos de lo gís ti ca de trans -
por te e ar ma ze na men to.

Esta é a ra zão que me move a apre sen tar esta
pro po si ção, para qual es pe ro con tar com o apo io dos
de ma is Se na do res.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Tião Vi a na, PT – AC.

(À Co mis são de as sun tos So ci a is, em
de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 171, DE 2002 COMPLEMENTAR

Mo di fi ca a Lei Com ple men tar nº 110, 
de 29 de ju nho de 2001, para per mi tir
com pen sa ção fi nan ce i ra dos cré di tos de
com ple men tos de atu a li za ção mo ne tá ria
em con tas vin cu la das do Fun do de Ga-
ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS nas
con di ções que men ci o na e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica acres ci do ao art. 6º da Lei Com ple-

men tar nº 110, de 29 de ju nho de 2001 o se guin te pa -
rá gra fo:

Art. 6º ...................................................
“§ 8º O ti tu lar da con ta vin cu la da que

faz jus a cré di to de que tra ta este ar ti go, se
mu tuá rio do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta-
ção – SFH, po de rá, ao fir mar o Ter mo de
Ade são de que tra ta esta Lei Com ple men-
tar, op tar por com pen sa ção fi nan ce i ra que
vise à li qui da ção ou amor ti za ção de sal do
de ve dor de fi nan ci a men to imo bi liá rio, nas
con di ções de fi ni das em Re gu la men to.“ (AC)

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

Jus ti fi ca ção

A Lei Com ple men tar nº 110, de 29 de ju nho de
2001, que au to ri za cré di tos de com ple men tos de atu -
a li za ção mo ne tá ria em con tas vin cu la das do Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS não pre vê a 
uti li za ção des sas par ce las em ope ra ção de com pen-
sa ção fi nan ce i ra, se o ti tu lar da con ta vin cu la da for
mu tuá rio do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção – SFH.

Como se sabe, a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, em seu art. 20, au to ri za a mo vi men ta ção da
con ta vin cu la da do FGTS para pa ga men to de pres ta-
ções, amor ti za ção ou li qui da ção de obri ga ção pe cu-
niá ria de cor ren te do con tra to de mú tuo re la ci o na do à
aqui si ção de mo ra dia. Como os cré di tos de com ple-
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men tos de atu a li za ção mo ne tá ria in te gram o mon tan-
te do FGTS, em con ta vin cu la da, nos ter mos da Lei
Com ple men tar nº 110, de 29 de ju nho de 2001, mera
e des bu ro cra ti za da ope ra ção con tá bil po de ria ser le-
va da a efe i to para o fim de li qui da ção ou amor ti za ção,
sem qual quer tipo de pre ju í zo para a Ca i xa Eco nô mi-
ca Fe de ral, en quan to ente cen tra li za dor do FGTS e
com van ta gens para o mu tuá rio, que se ve ria li be ra do
de, que ren do, so li ci tar a com pen sa ção fi nan ce i ra aqui 
des cri ta.

Vale re gis trar que a pro po si ção trans fe re ao Po -
der Exe cu ti vo a de fi ni ção, em re gu la men to das con di-
ções, tais como pra zo e for ma da op ção do ti tu lar da
con ta vin cu la da.

Por ser me di da de re le van te cu nho so ci al, sem
im pac tos fi nan ce i ros para a CEF, con fi a mos no aco -
lhi men to da pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2002. –  Se -
na dor José Edu ar do Du tra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 110,
DE 29 DE JUNHO DE 2001

Insti tui con tri bu i ções so ci a is, au to ri-
za cré di tos de com ple men tos de atu a li za-
ção mo ne tá ria em con tas vin cu la das do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
– FGTS e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º O Ter mo de Ade são a que se re fe re o in ci-

so I do art. 4º, a ser fir ma do no pra zo e na for ma de fi-
ni dos em Re gu la men to, con te rá:

I – a ex pres sa con cor dân cia do ti tu lar da con ta
vin cu la da com a re du ção do com ple men to de que tra -
ta o art. 4º, acres ci do da re mu ne ra ção pre vis ta no ca-
put do art. 5º, nas se guin tes pro por ções:
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Atu a li za do em 9-11-01 úl ti ma atu a li-
za ção – MPV 2.197-43, 24-8-2001, MPV
2.216-37, 31-8-01, 2.196-3, 24-8-01,
2.164-41, 24-8-01 e 2.223, 4-9-01 Lei nº
10.097, de 19-12-00

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

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

Art. 20. A con ta vin cu la da do tra ba lha dor no
FGTS po de rá ser mo vi men ta da nas se guin tes si tu a-
ções:

I – des pe di da sem jus ta ca u sa, in clu si ve a in di-
re ta, de cul pa re cí pro ca e de for ça ma i or; (Inclu í do
pela MPV 2.197-43, de 24-8-2001)

II – ex tin ção to tal da em pre sa, fe cha men to de
qua is quer de seus es ta be le ci men tos fi li a is ou agên ci-
as, su pres são de par te de suas ati vi da des, de cla ra-
ção de nu li da de do con tra to de tra ba lho nas con di-
ções do art. 19-A, ou ain da fa le ci men to do em pre ga-
dor in di vi du al sem pre que qual quer des sas ocor rên ci-
as im pli que res ci são de con tra to de tra ba lho, com pro-
va da por de cla ra ção es cri ta da em pre sa, su pri da,
quan do for o caso, por de ci são ju di ci al tran si ta da em
jul ga do; (Re da ção dada pela MPV 2.164-41, de
24-8-2001)

III – apo sen ta do ria con ce di da pela Pre vi dên cia
So ci al;

IV – fa le ci men to do tra ba lha dor, sen do o sal do
pago a seus de pen den tes, para esse fim ha bi li ta dos
pe ran te a Pre vi dên cia So ci al, se gun do o cri té rio ado -
ta do para a con ces são de pen sões por mor te. Na fal ta
de de pen den tes, fa rão jus ao re ce bi men to do sal do
da con ta vin cu la da os seus su ces so res pre vis tos na
lei ci vil, in di ca dos em al va rá ju di ci al, ex pe di do a re-
que ri men to do in te res sa do, in de pen den te de in ven tá-
rio ou ar ro la men to;

V – pa ga men to de par te das pres ta ções de cor-
ren tes de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal con ce di do no
âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção (SFH),
des de que:

a) o mu tuá rio con te com o mí ni mo de 3 (três)
anos de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na mes ma
em pre sa ou em em pre sas di fe ren tes;

b) o va lor blo que a do seja uti li za do, no mí ni mo,
du ran te o pra zo de 12 (doze) me ses;

c) o va lor do aba ti men to atin ja, no má xi mo, 80
(oi ten ta) por cen to do mon tan te da pres ta ção;

VI – li qui da ção ou amor ti za ção ex tra or di ná ria do 
sal do de ve dor de fi nan ci a men to imo bi liá rio, ob ser va-
das as con di ções es ta be le ci das pelo Con se lho Cu ra-
dor, den tre elas a de que o fi nan ci a men to seja con ce-
di do no âm bi to do SFH e haja in ters tí cio mí ni mo de 2
(dois) anos para cada mo vi men ta ção;

VII – pa ga men to to tal ou par ci al do pre ço da
aqui si ção de mo ra dia pró pria, ob ser va das as se guin-
tes con di ções:

a) o mu tuá rio de ve rá con tar com o mí ni mo de 3
(três) anos de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na
mes ma em pre sa ou em pre sas di fe ren tes;

b) seja a ope ra ção fi nan ciá vel nas con di ções vi -
gen tes para o SFH;
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VIII – quan do o tra ba lha dor per ma ne cer três
anos inin ter rup tos, a par tir de 1º de ju nho de 1990,
fora do re gi me do FGTS, po den do o sa que, nes te
caso, ser efe tu a do a par tir do mês de ani ver sá rio do ti -
tu lar da con ta. (Re da ção dada pela Lei nº 8.678, de
13-7-93)

IX – ex tin ção nor mal do con tra to a ter mo, in clu-
si ve o dos tra ba lha do res tem po rá ri os re gi dos pela Lei
nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974;

X – sus pen são to tal do tra ba lho avul so por pe -
río do igual ou su pe ri or a 90 (no ven ta) dias, com pro va-
da por de cla ra ção do sin di ca to re pre sen ta ti vo da ca -
te go ria pro fis si o nal.

XI – quan do o tra ba lha dor ou qual quer de seus
de pen den tes for aco me ti do de ne o pla sia ma lig na.
(Inclu í do pela Lei nº 8.922, de 25-7-94)

XII – apli ca ção em quo tas de Fun dos Mú tu os de
Pri va ti za ção, re gi dos pela Lei nº 6.385, de 7-12-76,
per mi ti da a uti li za ção má xi ma de 50% (cin qüen ta por
cen to) do sal do exis ten te e dis po ní vel em sua con ta
vin cu la da do fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço,
na data em que exer cer a op ção. (Inclu í do pela Lei nº
9.491, de 9-9-97)

XIII – quan do o tra ba lha dor ou qual quer de seus
de pen den tes for por ta dor do ví rus HIV; (Inclu í do pela
MPV 2.164-41, de 24-8-2001)

XIV – quan do o tra ba lha dor ou qual quer de seus 
de pen den tes es ti ver em es tá gio ter mi nal, em ra zão
de do en ça gra ve, nos ter mos do re gu la men to; (Inclu í-
do pela MPV 2.164-41, de 24-8-2001)

XV – quan do o tra ba lha dor ti ver ida de igual ou
su pe ri or a se ten ta anos. (Inclu í do pela MPV 2.164-41, 
de 24-8-2001)

§ 1º A re gu la men ta ção das si tu a ções pre vis tas
nos in ci sos I e II as se gu rar que a re ti ra da a que faz jus 
o tra ba lha dor cor res pon da aos de pó si tos efe tu a dos
na con ta vin cu la da du ran te o pe río do de vi gên cia do
úl ti mo con tra to de tra ba lho, acres ci da de ju ros e atu a-
li za ção mo ne tá ria, de du zi dos os sa ques.

§ 2º O Con se lho Cu ra dor dis ci pli na rá o dis pos to
no in ci so V, vi san do be ne fi ci ar os tra ba lha do res de
ba i xa ren da e pre ser var o equi lí brio fi nan ce i ro do
FGTS.

§ 3º O di re i to de ad qui rir mo ra dia com re cur sos
do FGTS, pelo tra ba lha dor, só po de rá ser exer ci do
para um úni co imó vel.

§ 4º O imó vel ob je to de uti li za ção do FGTS so -
men te po de rá ser ob je to de ou tra tran sa ção com re -
cur sos do fun do, na for ma que vier a ser re gu la men ta-
da pelo Con se lho Cu ra dor.

§ 5º O pa ga men to da re ti ra da após o pe río do
pre vis to em re gu la men to, im pli ca rá atu a li za ção mo-
ne tá ria dos va lo res de vi dos.

§ 6º Os re cur sos apli ca dos em quo tas de Fun -
dos Mú tu os de Pri va ti za ção, re fe ri dos no in ci so XII,

se rão des ti na dos, nas con di ções apro va das pelo
CND, as aqui si ções de va lo res mo bi liá ri os, no âm bi to
do Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, de que tra -
ta a Lei nº 9.491, de 1997, e de pro gra mas es ta du a is
de de ses ta ti za ção, des de que, em am bos os ca sos,
tais des ti na ções se jam apro va das pelo CND. (Inclu í do
pela Lei nº 9.491, de 9-9-97) e (Re da ção dada pela
Lei nº 9.635, de 29-4-98)

§ 7º Res sal va das as ali e na ções de cor ren tes
das hi pó te ses de que tra ta o § 8º, os va lo res mo bi liá ri-
os a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or só po de rão ser
in te gral men te ven di dos, pe los res pec ti vos Fun dos,
seis me ses após sua aqui si ção, po den do ser ali e na da
em pra zo in fe ri or par ce la equi va len te a 10% (dez por
cen to) do va lor ad qui ri do, au to ri za da a li vre apli ca ção
do pro du to des sa ali e na ção, nos ter mos da Lei nº
6.385, de 7 de de zem bro de 1976. (Inclu í do pela Lei
nº 9.491, de 9-9-97) e (Re da ção dada pela Lei nº
9.635, de 29-4-98)

§ 8º As apli ca ções em Fun dos Mú tu os de Pri va-
ti za ção são no mi na ti vas im pe nho rá ve is e, sal vo as hi -
pó te ses pre vis tas nos in ci sos I a IV e VI a XI des te ar-
ti go e o dis pos to na Lei nº 7.670, de 8-9-1988, in dis-
po ní ve is por seus ti tu la res. (Inclu í do pela Lei nº 9.491, 
de 9-9-97)

§ 9º De cor ri do o pra zo mí ni mo de dos me ses,
con ta dos da efe ti va trans fe rên cia das quo tas para os
Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção, os ti tu la res po de rão
op tar pelo re tor no para sua con ta vin cu la da no Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. (Inclu í do pela Lei
nº 9.491, de 9-9-97)

§ 10. A cada pe río do de seis me ses, os ti tu la res
das apli ca ções em Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção
po de rão trans fe ri-las para ou tro fun do de mes ma na -
tu re za. (Inclu í do pela Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 11. O mon tan te das apli ca ções de que tra ta o § 
6º des te ar ti go fi ca rá li mi ta do ao va lor dos cré di tos
con tra o Te sou ro Na ci o nal de que seja ti tu lar o Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. (Inclu í do pela Lei
nº 9.491, de 9-9-97)

§ 12. Des de que pre ser va da a par ti ci pa ção in di-
vi du al dos quo tis tas, será per mi ti da a cons ti tu i ção de
clu bes de in ves ti men to, vi san do a apli ca ção em quo -
tas de Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção. (Inclu í do pela
Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 13. A ga ran tia a que alu de o § 4º do art. 13 des ta
lei não com pre en de as apli ca ções a que se re fe re o in ci-
so XII des te ar ti go.(Inclu í do pela Lei nº 9.491, de 99.97)

§ 14. O Impos to de Ren da in ci di rá ex clu si va men te
so bre os ga nhos dos Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção
que ex ce de rem a re mu ne ra ção das con tas vin cu la das
do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço, no mes mo
pe río do. (Inclu í do pela Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 15. Os re cur sos au to ma ti ca men te trans fe ri dos
da con ta do ti tu lar no Fun do de Ga ran tia do Tem po de
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Ser vi ço em ra zão da aqui si ção de ações não afe ta rão
a base de cál cu lo da mul ta res ci só ria de que tra tam os 
§§ 1º e 2º do art. 18 des ta lei. (Inclu í do pela Lei nº
9.491, de 9-9-97)

§ 16. Os clu bes de in ves ti men to a que se re fe re
o § 12 po de rão res ga tar, du ran te os seis pri me i ros
me ses da sua cons ti tu i ção, par ce la equi va len te a 5%
(cin co por cen to) das co tas ad qui ri das, para aten di-
men to de seus de sem bol sos, au to ri za da a li vre apli -
ca ção do pro du to des sa ven da, nos ter mos da Lei nº
6.385, de 7 de de zem bro de 1976. (Inclu í do pela Lei
nº 9.635, de 29-4-98)

§ 17. Fica ve da da a mo vi men ta ção da con ta vin -
cu la da do FGTS nas mo da li da des pre vis tas nos in ci-
sos V, VI e VII des te ar ti go, nas ope ra ções fir ma das, a 
par tir de 25 de ju nho de 1998, no caso em que o ad -
qui ren te já seja pro pri e tá rio ou pro mi ten te com pra dor
de imó vel lo ca li za do no mu ni cí pio onde re si da, bem
como no caso em que o ad qui ren te já de te nha, em
qual quer par te do País, pelo me nos um fi nan ci a men-

to nas con di ções do SFH. (Inclu í do pela MPV
2.197-43, de 24-8-2001)

§ 18. É in dis pen sá vel o com pa re ci men to pes so-
al do ti tu lar da con ta vin cu la da para o pa ga men to da
re ti ra da nas hi pó te ses pre vis tas nos in ci sos I, II, III,
VIII, IX e X des te ar ti go, sal vo em caso de gra ve mo -
lés tia com pro va da por pe rí cia mé di ca, quan do será
paga a pro cu ra dor es pe ci al men te cons ti tu í do para
esse fim. (Inclu í do pela MPV 2.197-43, de 24-8-2001)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je-
tos 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.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001, do
Con gres so Na ci o nal, a Pre si dên cia es ta be le ce o se -
guin te ca len dá rio para a tra mi ta ção dos pro je tos:
Até 17-6   Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 25-6   Pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen -
das;
Até 30-6   Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das
emen das;
Até 10-8  Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à Mesa
do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, in di ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

INDICAÇÃO Nº 4 DE 2002

Su ge re que seja ob je to de es tu do
pela Co mis são de Edu ca ção do Se na do
Fe de ral a cri a ção da uni ver si da de fe de ral
na re gião do Vale do Ca ri ri, no Esta do do
Ce a rá.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 224, do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, su gi ro seja ob je to de es tu do pela
Co mis são de Edu ca ção, a cri a ção de uni ver si da de fe -
de ral na re gião do Vale do Ca ri ri, no Esta do do Ce a rá.

Jus ti fi ca ção

Em to das as uni da des da fe de ra ção, a União
man tém ins ti tu i ções de en si no su pe ri or que ofe re cem
à po pu la ção en si no de ex ce lên cia, além do fo men to
da pes qui sa ci en tí fi ca e das in ter ven ções re sul tan tes
das es tra té gi as de ex ten são, tão im por tan tes para o
de sen vol vi men to das co mu ni da des. Em al guns es ta-
dos, re co nhe cen do as ne ces si da des de aten di men to,
a União man tém vá ri as ins ti tu i ções.

O Esta do do Ce a rá, como é de co nhe ci men to
ge ral, cons ti tui hoje um dos en tes fe de ra dos de ma i or
di na mis mo e de sen vol vi men to eco nô mi co, cuja sus-
ten ta bi li da de re pou sa so bre di ver sos fa to res, den tre
os qua is um dos mais im por tan tes é a edu ca ção. E o
de sen vol vi men to dos se to res mo der nos da eco no mia
se re la ci o na, com cer te za, di re ta men te com a so li dez
do en si no su pe ri or ins ta la do.

O de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al equi li-
bra do, que al can ça a to dos os re can tos do es ta do, su -
põe que as opor tu ni da des de aces so à edu ca ção su pe-

ri or de qua li da de es te jam ade qua da men te dis tri bu í das
em seu ter ri tó rio. Isto não ocor re nó Ce a rá. A úni ca uni -
ver si da de fe de ral en con tra-se na ca pi tal, For ta le za. As
uni ver si da des man ti das pelo es ta do en con tram li mi ta-
ções para sua ex pan são e não têm con di ções de ab sor-
ver a toda a de man da. As ins ti tu i ções par ti cu la res são
em nú me ro re du zi do e tam pou co aten dem a um con tin-
gen te sig ni fi ca ti vo de es tu dan tes.

As ne ces si da des de ex pan são da ofer ta de edu -
ca ção su pe ri or no es ta do são cla ras. O nú me ro anu al
de con clu in tes do en si no mé dio vem cres cen do ace -
le ra da men te, ten do mais do que do bra do no pe río do
de 1995 a 2001, pas san do de 30.642 para 65.516
egres sos com cur so com ple to, se gun do da dos do
cen so da edu ca ção bá si ca. Já o nú me ro de ma trí cu-
las na edu ca ção su pe ri or, em ní vel de gra du a ção, é
in fe ri or a 57.000, das qua is ape nas cer ca de 13.600
no in te ri or do es ta do. Em 2000, as va gas ofe re ci das
para cur sos de gra du a ção fo ram tão so men te em nú -
me ro de 14.565, para 99.360 can di da tos. A re la ção
can di da to/vaga nes se ano foi, pois, de 6,82, bem
mais ele va da do que a da re gião Nor des te, igual a
4,98, e mais de duas ve zes ma i or do que a mé dia do
País, em tor no de 3,32.

Estes da dos evi den ci am a ur gen te ne ces si da de
de am pli a ção das opor tu ni da des de en si no su pe ri or
no Ce a rá, re co men dan do a cri a ção de ins ti tu i ção que
aten da à de man da mais dis tan ci a da da ca pi tal.

A re gião do Vale do Ca ri ri está si tu a da no ex tre-
mo sul do es ta do, a uma dis tân cia de, apro xi ma da-
men te, 560 km de For ta le za. Re ú ne 30 mu ni cí pi os
cuja po pu la ção atin ge, de acor do com o úl ti mo Cen so,
a mais de 850 mil ha bi tan tes. Sua ati vi da de eco nô mi-
ca apre sen ta-se em ple no cres ci men to, tan to no que
diz res pe i to à agri cul tu ra, vol ta da prin ci pal men te para 
pro du tos tro pi ca is e à pe cuá ria, como à in dús tria de
trans for ma ção, ci tan do-se os exem plos dos Mu ni cí pi-
os do Cra to e de Ju a ze i ro do Nor te. Le van ta men to
efe tu a do pelo Ban co do Nor des te de mons trou que, já
em 1997, o PIB da re gião re pre sen ta va cer ca de
12,02% do PIB es ta du al.

Embo ra es tes nú me ros re ve lem a im por tân cia e
o pro gres so que a re gião vem al can çan do, ela ain da
está mu i to dis tan te do de sen vol vi men to de se já vel.
Con gre gan do cer ca de 16% dos mu ni cí pi os ce a ren-
ses, sua pro du ção re pre sen ta pou co mais de um dé -
ci mo da ri que za es ta du al. A mo di fi ca ção des se ce ná-
rio só se faz por meio de in ves ti men tos sig ni fi ca ti vos
em se to res bá si cos, den tre eles a edu ca ção. A ace le-
ra ção do de sen vol vi men to re quer a for ma ção de qua -
dros com pe ten tes, com ní vel su pe ri or. E, como de-
mons tra do, tal ne ces si da de só po de rá ser su pri da
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me di an te in ves ti men tos pú bli cos fe de ra is, ali cri an do
uma uni ver si da de man ti da pela União.

Estas as ra zões que me le va ram a pro por es tu-
dos para a cri a ção de uma uni ver si da de fe de ral na re -
gião.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Re gi nal do Du ar te.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

O SR. REGINALDO DUARTE (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para um es cla re-
ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. REGINALDO DUARTE (Blo co/PSDB –
CE. Para um es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, esse re que ri men to que aca ba de ser 
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio tra ta de uma ma té ria de re -
le van te im por tân cia para a re gião do Ca ri ri e para o
Esta do do Ce a rá: a cri a ção de uma Uni ver si da de Fe -
de ral na que la re gião, que tem um ín di ce po pu la ci o nal
mu i to gran de, que che ga a 1,2 mi lhão de ha bi tan tes, e 
fica eqüi dis tan te das ca pi ta is mais pró xi mas da re gião
de 550 qui lô me tros.

Por tan to, peço tam bém a V. Exª que so li ci te ou
au to ri ze a Mesa a en ca mi nhar có pia des sa in di ca ção
ao Sr. Mi nis tro da Edu ca ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A in di ca-

ção será pu bli ca da e re me ti da às Co mis sões com pe-
ten tes.

De ter mi no à Mesa que V. Exª seja aten di do no
sen ti do de que có pia da re fe ri da in di ca ção seja en vi a-
da ao Exmº Sr. Mi nis tro da Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca que re ce beu do Pre si den te do Tri bu-
nal de Con tas da União o Avi so nº 53, de 2002, do
Con gres so Na ci o nal (nº 1.467/2002, na ori gem), que
en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da De ci são
nº 597, 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 au di to ria re a li za do no Go ver no
do Esta do do Ma ra nhão (TC nº 005.263/2002-0).

O ex pe di en te 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 (Ra mez Te bet) – A Mesa
con vo ca as Srªs e os Srs. Se na do res que por aca so
não es te jam em ple ná rio para que ve nham a ele por -
que va mos co me çar a dis cu tir a emen da que vou
anun ci ar.

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

ORDEM DO DIA

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)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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 524, 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, ofe -
re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas em fase de dis cus são em
se gun do tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das que não en vol vam o mé ri to.

Esta é a ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são.
A Mesa re i te ra o con vi te a to dos os Srs. Se na do-

res para que ve nham ao ple ná rio e pede às Li de ran-
ças par ti dá ri as a gen ti le za de con vo car os seus li de-
ra dos para com pa re ce rem a esta ses são. A vo ta ção
exi ge ma i o ria qua li fi ca da do Se na do Fe de ral.

Em dis cus são a pro pos ta, em se gun do tur no.
(Pa u sa.)

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e S rs. Se na do res, ini ci al men te, re gis tro
que, na mi nha opi nião, a ques tão de or dem da Se na-
do ra He lo í sa He le na pro ce de. Eu ti nha o di re i to de fa -
lar, mas não in sis ti, por que ha ve ria esta dis cus são
ago ra, nes te mo men to re la ci o na do à con tes ta ção que 
eu pre ten dia fa zer ao pro nun ci a men to do Se na dor
Artur da Tá vo la.
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O fato de es tar mos vo tan do a CPMF an tes da
ele i ção, sem sa ber qual o can di da to que a ga nha rá,
de mons tra a nos sa res pon sa bi li da de para com o
País. Po de ría mos vo tar con tra, como o fi ze mos em
ou tras ve zes – ex ce to na pri me i ra vez, quan do vo ta-
mos a fa vor des se tipo de im pos to ins ti tu í do ain da no
Go ver no Ita mar Fran co; po de ría mos pen sar em vo tar
con tra, se guin do o se guin te ra ci o cí nio: ”Se ga nhar-
mos a ele i ção, apro ve i ta mos a po pu la ri da de com que
sem pre con ta o Pre si den te da Re pú bli ca em iní cio de
man da to e en ca mi nha mos uma emen da cons ti tu ci o-
nal re cri an do a CPMF.Se per der mos, de i xa mos o ‘pe -
pi no’ na mão do fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca“. Mas
essa não foi nos sa ati tu de. Ado ta mos a pos tu ra de
quem en ten de que, como não foi fe i ta a re for ma tri bu-
tá ria  por que o Go ver no não quis , é inad mis sí vel que,
em fi nal des te man da to pre si den ci al, de i xe mos o pró -
xi mo Pre si den te, seja ele quem for, sem dis por des -
ses re cur sos.

Esse é ape nas um dos exem plos a de mons trar
que o per fil tra ça do pelo Se na dor Artur da Tá vo la so -
bre o PT não cor res pon de à ver da de. Infe liz men te, S.
Exª não está pre sen te; mas o Se na dor le van tou al gu-
mas ques tões que são do ”tem po do onça“ em re la-
ção a ata que ao PT. Di zem que o PT tem uma ati tu de
an ti em pre sa ri al. Ora, nes se cam po, em bo ra res pe i te
a am bos, o Se na dor José Alen car, um dos ma i o res
em pre sá ri os do Bra sil, está mais aba li za do do que o
Se na dor Artur da Tá vo la para di zer se o PT tem ati tu-
des an ti em pre sa ri a is ou não. O Se na dor José Alen-
car, re pi to, é um dos ma i o res em pre sá ri os do Bra sil, já
dis se que apo i a rá Lula, in de pen den te men te de vir a
com por a cha pa – es ta mos tra ba lhan do para que S.
Exª ve nha a com pô-la. Isso já con tes ta a afir ma ção do 
Se na dor Artur da Tá vo la.

Além dis so, o Se na dor le van ta a ve lha his tó ria
da Ford no Rio Gran de do Sul, quan do duas mon ta do-
ras es ta vam em ne go ci a ção, ten do uma se ins ta la do
lá, que foi a Ge ne ral Mo tors, e a ou tra não, que foi a
Ford. Isso de mons tra tam bém que não se tra ta de
uma ati tu de an ti em pre sa ri al ou an ti mul ti na ci o nal. São 
ques tões ob je ti vas, por que a Ford que ria van ta gens
que o Go ver no do Rio Gran de do Sul con si de ra va
imo ra is con ce der, por se tra tar de uma em pre sa que
ha via tido um fa tu ra men to mun di al cor res pon den te à
me ta de do PIB do Bra sil. Por tan to, não era pos sí vel
que rer que o povo do Rio Gran de do Sul con ce des se
ain da mais in cen ti vos fis ca is.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, que ro me re fe rir ao
Se na dor Ge ral do Melo, que fa lou em ato res. Se na dor
Ge ral do Melo, V. Exª há de con vir que, se for mos para
esse cam po, o fil me zi nho da va ci na da cri an ça, com cer-
te za, da ria o Oscar de me lhor ator ao can di da to de V.Exª.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, a se gun da ins -
cri ta.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, o en cer ra men to hoje des se
de ba te da CPMF, com cer te za, vai eli mi nar mais uma
das des cul pas do Go ver no.

Não sei se V. Exª sabe, Se na dor Ber nar do Ca -
bral, mas, há uma se ma na, ha ve ria um cam pe o na to
de pára-que dis mo, em que vá ri os pára-que dis tas do
Bra sil todo pre ten di am ba ter o re cor de bra si le i ro da
mo da li da de. E sabe por que não hou ve? Por cul pa do
Se na do e da CPMF. Já ima gi nou? Até um cam pe o na-
to de pára-que dis mo foi pa ra li sa do, por que se ri am uti -
li za dos aviões Hér cu les. Hou ve até um co mu ni ca do
ofi ci al.

Os com pa nhe i ros que es tão em ple ná rio para
ver a vo ta ção da Me di da Pro vi só ria nº 2.175 tam bém
es tão di zen do que essa ma té ria não pode ser vo ta da
por ca u sa da CPMF. Os ser vi do res da Jus ti ça tam-
bém es tão ten tan do apro var o Pla no de Car gos e Sa -
lá ri os, mas a CPMF não de i xa. A CPMF está pa ra li-
san do a vo ta ção de to dos os pro je tos. Cri ou-se, no
País, a idéia de que essa con tri bu i ção não está sen do
co bra da.

Se na dor Ber nar do Ca bral, o re la tó rio de V. Exª
con tém mu i tos pon tos in te res san tes, pois mos tra,
com cla re za es ta tís ti ca, o abis mo que sem pre exis tiu
en tre o dis cur so de Go ver no na ges tão das con tas pú -
bli cas e a apli ca bi li da de des ses re cur sos. Não es tou
fa lan do so bre as man che tes dos jor na is, que, atu al-
men te, no ti ci am um ver da de i ro bal cão de ne gó ci os
su jos para li be rar emen das con for me os vo tos for mu-
la dos. Não me re fi ro a esse bal cão de ne gó ci os, que
gera um qua dro de sep ti ce mia do Go ver no – onde se
apal pa sai se cre ção pu ru len ta.

Aliás, con cor do com um po si ci o na men to ame ri-
ca no – o que é in crí vel. Evi den te men te, há mu i tos
ame ri ca nos do bem. O Se cre tá rio do Te sou ro dos
Esta dos Uni dos, Paul O’Neill, no en con tro com o Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e as ins ti tu i ções mul ti la te-
ra is de fi nan ci a men to, dis se que o ris co era re al men te
a cor rup ção. Com isso eu con cor do. Cor rup ção é ris -
co para um País! A de ge ne ra ção éti ca de um Go ver no
re al men te é ris co!

Vol tan do ao tema, gos ta ria de de i xar re gis tra do
na Casa, uma vez que a CPMF será vo ta da sem a no -
ven te na, algo mu i to in te res san te so bre um de ba te ju -
rí di co tra va do na Ale ma nha, no iní cio da dé ca da de
trin ta. Re fi ro-me àque la épo ca em que o chan ce ler,
isto é, o che fe do go ver no par la men ta ris ta, pas sou a
acu mu lar as fun ções de che fe de es ta do, de vi do à
mor te do Pre si den te Ma re chal Hin dem burg , e, uma
vez su fra ga do nes sa ma no bra por re fe ren do po pu lar,
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le gi ti ma va-se como ver da de i ro in tér pre te da von ta de
da Na ção, tor nan do-se o úni co in tér pre te da Cons ti tu-
i ção. Ele se tor na va quem? O Füh rer .

Para tan to, fo ram fun da men ta das al gu mas te-
ses, por exem plo por Carl Schmidt, o di le to cons ti tu ci-
o na lis ta de Adolf Hi tler, que par ti ci pou de vá ri os de ba-
tes em que to dos eram con tra ele e a fa vor de um tri -
bu nal cons ti tu ci o nal in de pen den te como guar dião da
Cons ti tu i ção. Isso é o que de ba te mos mu i to di an te da
fra u de mon ta da para, por uma emen da su pres si va,
fra u dar a Cons ti tu i ção em re la ção à no ven te na.

Cer ta vez, numa so le ni da de, Adolf Hi tler sa u dou
seu di le to cons ti tu ci o na lis ta com a se guin te fra se:
”Que te ría mos fe i to sem os ju ris tas ale mães? Des de
1923, per cor ri na le ga li da de, le al men te, a lon ga via
que leva ao po der, co ber to ju ri di ca men te. Mas o fu tu-
ro te ria de se re a li zar. E foi um ju ris ta ger mâ ni co, ho -
nes to, che io de cons ciên cia, um es cru pu lo so uni ver-
si tá rio ci da dão que aca bou o tra ba lho de me le ga li zar,
fa zen do a tri a gem das mi nhas idéi as“. Con ti nua Hi tler:
”Ele cri ou para mim uma lei, se gun do o meu gos to, e a 
ela me ati ve. Suas leis fun da ram mi nhas ações no Di -
re i to“. É exa ta men te o que es ta mos fa zen do, di fe ren te
de qual quer so ci e da de mo der na e ci vi li za da, que tem
a Cons ti tu i ção como mar co fun da men tal para de fen-
der o ci da dão e o con tri bu in te do in te res se to ta li tá rio
do Esta do, es pe ci al men te na área tri bu tá ria.

Não vou re pe tir todo o de ba te re a li za do em re la-
ção à Cons ti tu i ção do nos so País nem como a ma no-
bra fra u du len ta do Go ver no re fe ren te à no ven te na
está sen do fe i ta nes ta Casa. Tudo isso, in fe liz men te,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é pura de so la-
ção. Espe ra mos, um dia, con vi ver numa so ci e da de
mo der na, em que re al men te a Cons ti tu i ção não seja
um es pe lho do in te res se mo men tâ neo de um go ver-
no, em que ela não seja al te ra da con for me o flu xo de
ca i xa de uma de ter mi na da ad mi nis tra ção, mas que
ela fun ci o ne como aqui lo que é a sua ra zão de exis tir
em qual quer so ci e da de mo der na e ci vi li za da.

Sr. Pre si den te, eu não po de ria de i xar de re gis-
trar na Casa, mais uma vez, que é abo mi ná vel es tar-
mos vo tan do isso no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, se me per gun tas sem um dia qual pro je to
de lei que du ran te mais tem po to mou a mi nha aten ção
e foi alvo do meu in te res se, sem dú vi da al gu ma, eu di -
ria que foi jus ta men te esse re fe ren te à CPMF.

Impres si o nou-me mu i to a luta diá ria, a per ti nên-
cia, a in sis tên cia com que o vul to ím par do Mi nis tro
Adib Ja te ne de fen deu nes ta Casa, du ran te tan to tem -
po, nas co mis sões, em ma ni fes ta ções e em es cla re ci-
men tos par ti cu la res, com ar dor, com des te mor, a

CPMF. Na que la oca sião, eu sa bia que es ta va cor ren-
do um ris co mu i to gran de, por ser o Bra sil um país
sub me ti do a uma car ga tri bu tá ria das ma i o res do
mun do – en tre 32% e 34% do PIB –, cor ro í do por uma
dis tri bu i ção de ren da cam peã no pó dio da des gra ça
hu ma na, a pior do mun do.

Sa bia eu há al gu mas dé ca das que os im pos tos
nes ta nos sa so ci e da de, como em ou tras so ci e da des
ca pi ta lis tas, tem o dom ma lig no da re per cus são. Qu -
an do se tri bu ta, quan do se au men ta a car ga tri bu tá ria
de uma clas se so ci al que ocu pa um pos to alto na pi râ-
mi de da dis tri bu i ção da ren da, essa clas se so ci al pas -
sa a tri bu ta ção, pas sa o ônus, pas sa a car ga tri bu tá ria
para ou tras. Como di zem tan tos au to res, des de Adam 
Smith, a úni ca clas se so ci al que paga a dí vi da é a dos
tra ba lha do res. Só os tra ba lha do res pa gam a dí vi da.
Até o Mi nis tro Del fim Net to sabe dis so. Por que só os
tra ba lha do res, diz o Mi nis tro Del fim Net to, pro du zem
re al men te a ri que za. É so bre eles que pesa, fi nal men-
te, por meio de au men to de pre ço, para fa zer re per cu-
tir so bre ou trem o ônus do au men to da car ga tri bu tá-
ria, ou por meio de al gum ou tro ar ti fí cio qual quer. O
fato é que o sis te ma é con cen tra dor de ren da. O sis te-
ma pos sui até hoje, nos Esta dos Uni dos, os me ca nis-
mos de de fen der os mais ri cos da im po si ção tri bu tá ria
e do pa ga men to de im pos tos.

Qu an do o Mi nis tro Adib Ja te ne pro pôs e de fen-
deu como um mou ro, com sua in te li gên cia, com sua
ca pa ci da de de des per tar a con fi an ça e a em pa tia de
to dos nós, a cri a ção da CPMF, da con tri bu i ção que
pe sa ria so bre as ope ra ções fi nan ce i ras, pen sei e re -
al men te vo tei a fa vor da que la me di da, a fa vor de um
au men to da car ga tri bu tá ria, sa ben do de to dos os ris -
cos que cor ria, mas sa ben do, por ou tro lado, que
aque les re cur sos que ad vi ri am – na que la oca sião
R$4 bi lhões – iri am para as mãos pro bas, ho nes tas e
efi ci en tes do Mi nis tro Adib Ja te ne.

Na que la oca sião e du ran te mu i to tem po e mu i-
tas ou tras ve zes, co men tei com co le gas que o Mi nis-
tro Adib Ja te ne, se ti ves se con se gui do re al men te
che gar até o fim com a sua em pre i ta da, po de ria fa zer
uma re vo lu ção no sis te ma de sa ú de bra si le i ro.Não te -
nho dú vi da al gu ma de que Adib Ja te ne po de ria trans -
for mar-se em um novo lí der, in de pen den te men te de
par ti do, su pra par ti dá rio, um nome para pre en cher a
la cu na des ta dis pu ta pre si den ci al.

Na que la oca sião, per ce bi que ali se da vam os
in gre di en tes para que uma nova li de ran ça, que cor -
res se fora dos par ti dos po lí ti cos, su pra par ti dá ria re al-
men te, pu des se ter os seus re cur sos e re a li zar sua
em pre i ta da.

Entre tan to, logo de iní cio, in ven ta ram uma dí vi-
da para com o FAT, esse FAT san gra do, as sal ta do a
todo mo men to, não pe los tra ba lha do res que o fi ze-
ram, mas por aque les que dele se apro ve i tam. Sic
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vos non vo bis: tra ba lhai, mas não para vós; fa zei um
FAT, mas não para vós; fa zei uma Pre vi, mas não para 
vós; tra ba lhai, mas não para vós.

Mais uma vez, pe ga ram R$2 bi lhões e os to ma-
ram de Adib Ja te ne, que dis se: ”Quem mata não é o
co ra ção, é a ra i va“. Até o cal mo Mi nis tro Adib Ja te ne,
ci en tis ta ad mi rá vel e mé di co fan tás ti co, per deu a cal -
ma na que le mo men to, como Cris to tam bém per deu
uma vez e ex pul sou os ven di lhões do tem plo.

E o FAT, mo des to na que la oca sião, tem hoje
R$20 bi lhões de re ce i ta. Aqui lo que era pro vi só rio se
tor nou ne ces sá rio para man ter a gas tan ça de pou cos
e a mi sé ria de mu i tos.

Por isso ar re pen do-me de ter vo ta do a fa vor da
CPMF, por que sua re ce i ta foi re ti ra da das mãos de
Adib Ja te ne e co lo ca da nas mãos do can di da to a Pre -
si den te da Re pú bli ca. Falo da que le can di da to in pec -
to re, da que le can di da to ami go. Adib Ja te ne, de po is
de sua vi tó ria, foi pos to de es can te io. Ago ra, ve mos à
sa ú de de quem ser ve a CPMF.Obvi a men te, não ser -
ve à sa ú de do povo, como de iní cio foi dito. Ser ve à sa -
ú de dos ban que i ros, da es pe cu la ção, dos fo ros na ci o-
na is e in ter na ci o na is.

De modo que, en tão, aqui, fala um ar re pen di do.
Antes a CPMF não ti ves se exis ti do; an tes es ses re -
cur sos ti ves sem per ma ne ci do no bol so dos con tri bu-
in tes, que fo ram ain da mais en xu ga dos para o en gor-
du ra men to dos gor dos de sem pre, dos pro te gi dos de
sem pre, dos ”pro e ri za dos“ de sem pre.

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, que ro di zer que,
des ta vez, não pos so co me ter um bis in idem. Não
pos so er rar de novo, não pos so con fi ar de novo. Eu
sa bia, na que la oca sião, que Adib Ja te ne não iria du -
rar para sem pre e que eu po de ria me ar re pen der, um
dia, de ter vo ta do aque le au men to da car ga tri bu tá ria.

Hoje, voto con tra. Hoje, não mais acre di to que
os re cur sos ar re ca da dos em nome da sa ú de não se -
jam des ti na dos à sa ú de de ban que i ros sa u dá ve is e
es pe cu la do res que es tão es pou can do a sua vi ta li da-
de, ri que za e po der, que se rão ain da mais agra ci a dos
com a con ti nu i da de de um im pos to que se tor nou um
im pos to in sa lu bre e que, há mu i to tem po, se des ti na à
sa ú de de ban que i ros e es pe cu la do res.

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

pa la vra o ilus tre Se na dor Jef fer son Pé res.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, hoje, o Se na do apro va rá, de fi ni ti va-
men te, em se gun do tur no, a pror ro ga ção da CPMF,
da qual vo tei a fa vor, num ges to mu i to res pon sá vel de
mi nha par te, ape sar de ser da Opo si ção. Mas, in fe liz-
men te, o Se na do apro va rá tam bém, ra ti fi ca rá sua de -

ci são de su pri mir a no ven te na, o que me pa re ce, cla ra
e fla gran te men te, in cons ti tu ci o nal.

Há pou co, um jor na lis ta de uma emis so ra de te -
le vi são me per gun ta va se eu, como anun cia o meu
Par ti do, PDT, con cor da ria em in gres sar com uma
Adin, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Res pon di-lhe
que, em face do agra va men to da si tu a ção do País nos 
úl ti mos dias, eu não fa ria isso.

O dó lar hoje ba teu em R$2,80. O ban co de in -
ves ti men tos ame ri ca no Gold man Sachs, fa zen do ter -
ro ris mo ele i to ral, apli cou um mo de lo ma te má ti co e
pre viu que, se o Lula ga nhar, em ou tu bro o dó lar che -
ga rá a R$3,00. Acho que an tes de ou tu bro o dó lar
che ga a esse va lor. Se o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
con ce des se uma li mi nar, ele che ga ria a R$3,00, em
um mês, Sr. Pre si den te. Estou côns cio dis so.

Sr. Pre si den te, che ga mos à tris te si tu a ção de re -
fém do mer ca do. Onde es tão os fun da men tos só li dos
da eco no mia, de po is de oito anos de Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so? Fun da men tos só li dos, Se -
na do ra He lo í sa He le na, que, se o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral der uma li mi nar a res pe i to da no ven te na, o
País so fre um ter re mo to fi nan ce i ro.

Hoje, o ex-Go ver na dor Cris to vam Bu ar que, num 
ar ti go no Cor re io Bra zi li en se, Sras e Srs. Se na do res,
di zia que o Ru bi nho Bar ri chel lo cho cou o País quan do
pi sou no fre io e de i xou o Schu ma cher ga nhar. Ele fez
isso, um ges to an ti des por ti vo, mas es ta va cum prin do
con tra to com a em pre sa. Só, Se na do ra He lo í sa He le na,
que que rem que o povo bra si le i ro pise no fre io, não vote
em quem de se ja, por que os in ves ti do res es tran ge i ros
as sim es tão que ren do. Che ga mos a essa tris tís si ma si -
tu a ção. O Bra sil pode che gar a isso: vo tar e es co lher um 
Pre si den te da Re pú bli ca não pro cu ran do o me lhor, mas 
por que ele i to res bra si le i ros, in ti mi da dos por in ves ti do-
res es tran ge i ros, vão vo tar em al guém para evi tar o
caos. A isso che ga mos!

E eu di zia à Fo lha de S.Pa u lo: ”O que vai pre va-
le cer? A es pe ran ça de dias me lho res com o Lula ou o
medo do caos para vo tar na que le que o povo bra si le i-
ro não con si de ra ser o me lhor can di da to?“

Sr. Pre si den te, não vou in gres sar na Jus ti ça
nem com um Man da do de Se gu ran ça, como con tri bu-
in te, com o que, pe ran te um juiz sin gu lar, po de ria con -
se guir uma li mi nar que be ne fi ci a ria ape nas a mim.
Mas co me ça ria o pro ces so de ações mul ti pli ca das
que não sei onde iria pa rar. Vou de i xar pas sar em
bran co essa fla gran te in cons ti tu ci o na li da de.

Eu gos ta ria tam bém que o Go ver no não ti ves se
li be ra do on tem R$25 mi lhões para emen das par la-
men ta res. Não acre di to que De pu ta dos e Se na do res
te nham vo ta do por isso. Não acre di to mes mo. Cre io
que o Go ver no, por ter os re cur sos ga ran ti dos, co me-
çou a li be rar emen das. Mas a im pres são que se pas -
sa é de que há uma re la ção de ca u sa e efe i to, no sen -
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ti do de que Par la men ta res vo ta ram para que suas
emen das fos sem li be ra das.

Se es ta mos vo tan do hoje a pror ro ga ção da
CPMF e ou tros, a ma i o ria está vo tan do a su pres são
da no ven te na em nome do equi lí brio das con tas pú bli-
cas, va mos le var até o fim o nos so es pí ri to pú bli co.
Va mos pas sar a se guin te men sa gem para o mer ca do:
da re mos mais al guns bi lhões para o su pe rá vit pri má-
rio re nun ci an do às nos sas emen das.

Te nho emen das in di vi du a is e de ban ca da. Vou
ao Mi nis té rio pro cu rar a li be ra ção das emen das, e
isso me dará vo tos, que i ra eu ou não. Embo ra eu não
os peça, isso me dará vo tos. Mas, se me trou xe rem
uma de cla ra ção, en de re ça da ao Mi nis tro do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, de que re nun ci a mos às
nos sas emen das em nome do equi lí brio das con tas
pú bli cas, se rei o pri me i ro a as si nar. Não que ro li be ra-
ção de um tos tão para as mi nhas emen das. E o Se na-
do pas sa ria uma be lís si ma men sa gem à so ci e da de
bra si le i ra.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra, para dis cu tir, o Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, co la bo ran do com a Mesa, re ser vo-me o
di re i to de fa lar du ran te o en ca mi nha men to. Eu pe di-
ria, in clu si ve, que os ou tros Se na do res tam bém agis -
sem da mes ma ma ne i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para dis cu tir, o ilus tre Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, en ten do a ur gên cia, de modo que não
gas ta rei mais que dois mi nu tos.

Como re pre sen tan te de um Esta do fe de ra do, eu 
gos ta ria de cha mar a aten ção para dois pro ble mas,
em bo ra to dos já co nhe çam a mi nha po si ção fa vo rá vel
à pror ro ga ção, so bre tu do em vir tu de dos pro ble mas
re la ci o na dos às con tas do Go ver no.

Esta mos, hoje, apro van do mais um im pos to não 
com par ti lha do com o Esta do. A par tir da Cons ti tu i ção
de 1988, o Go ver no Fe de ral con se guiu re cu pe rar os
seus re cur sos por meio de con tri bu i ções que não são
com par ti lha das com os Esta dos, que, a par tir de en -
tão, não ti ve ram ne nhu ma pos si bi li da de de au men tar
as suas re ce i tas, a não ser por in ter mé dio do ICMS,
que é pra ti ca men te a sua úni ca re ce i ta.

Esse é um re gis tro que con si de ro im por tan te,
por que os Esta dos es tão fa zen do um gran de es for ço
e não é pos sí vel con ti nu ar cor tan do mais. Já fi ze ram – 
eu di ria – o má xi mo de cor te, mas não têm ob ti do ne -
nhu ma for ma de au men to me di an te es sas con tri bu i-
ções que o Go ver no Fe de ral tem ar re ca da do.

Ou tro pon to que con si de ro im por tan te. Se na do-
res e De pu ta dos vin cu la mos re cur sos dos Esta dos e

dos Mu ni cí pi os – co i sa que nun ca con si de rei le gí ti ma,
mas me cur vei ante a gran de ma i o ria do Se na do Fe -
de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos. E ain da des vin cu-
la mos re cur sos na área fe de ral; vo ta mos aqui o fa mo-
so DRU – Des vin cu la ção dos Re cur sos da União.
Quer di zer, vin cu la mos os re cur sos es ta du a is, não fo -
mos ab so lu ta men te com pla cen tes com os Esta dos,
e, ao mes mo tem po, des vin cu la mos os re cur sos da
União, pos si bi li tan do – e acre di to até que o Go ver no
Fe de ral ao pe dir isso es ta va cer to – um ajus te me lhor
da União em re la ção aos Esta dos.

São es ses os dois re gis tros que de se ja va fa zer
por que pen so que, como re pre sen tan tes dos Esta-
dos, te mos a obri ga ção de ze lar pe los in te res ses das
Uni da des Fe de ra das. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pre ten do tam bém co la bo rar, sin te ti zan do
uma po si ção que pre ci sa ser ex pli ci ta da em res pe i to
a to dos os bra si le i ros.

Dis cu ti mos este tema por que o Go ver no não
teve com pe tên cia nem boa von ta de para pro du zir um
mo de lo tri bu tá rio com pa tí vel com a re a li da de e as as -
pi ra ções des ta Na ção. Na ver da de, o Go ver no não re -
a li zou a re for ma tri bu tá ria de li be ra da men te com re ce-
io de re du zir a re ce i ta pú bli ca da União. Cer ta men te,
des cum priu um dos com pro mis sos fun da men ta is, o
de pro mo ver mais cor re ta, eqüi ta ti va e jus ta dis tri bu i-
ção de ren da no País. O mo de lo tri bu tá rio é ins tru-
men to pre ci o so na ta re fa de dis tri bu ir jus ta men te a ri -
que za na ci o nal. O Bra sil é hoje, la men ta vel men te, um 
dos pa í ses que os ten tam pior dis tri bu i ção de ren da.
Assim é que os que re pre sen tam 1% dos mais ri cos
os ten tam ren da equi va len te a 95% da que les que re -
pre sen tam os 50% mais po bres. Te mos que con vir
que essa enor me di fe ren ça en tre os mais ri cos e os
mais po bres é ver da de i ra hu mi lha ção na ci o nal.

De ou tro lado, o mo de lo tri bu tá rio bra si le i ro é
me ca nis mo para a ge ra ção de em pre gos e é tam bém
ini bi dor do cres ci men to eco nô mi co. As ta xas de cres -
ci men to eco nô mi co do nos so País es tão re du zi das à
in sig ni fi cân cia di an te das po ten ci a li da des eco nô mi-
cas. Obvi a men te essa in jus ti ça fis cal, esse im pe di ti vo
ao cres ci men to eco nô mi co é res pon sá vel pelo de-
sem pre go ma i or que cam pe ia em nos so País. O Bra -
sil, é bom fri sar, é o se gun do país em de sem pre ga-
dos. Qu e ro crer que os ten tar essa po si ção no ran-
king mun di al não va lo ri za go ver no ne nhum. La men-
ta vel men te, em duas ges tões, o Pre si den te da Re pú-
bli ca não sou be co man dar o pro ces so para a pro mo-
ção de uma re for ma tri bu tá ria com pa tí vel com as as -
pi ra ções na ci o na is. Pode até ser que o mo de lo tri bu-
tá rio vi gen te não os ten te a ma i or car ga tri bu tá ria do
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mun do, mas cer ta men te é uma das mais in jus tas do
mun do. Há aque les que pa gam ex ces si va men te, há
aque les que nada pa gam e há aque les que pa gam
mu i to pou co. Esta be le ce-se des sa for ma uma com pe-
ti ção de si gual no exa cer ba do mer ca do glo ba li za do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
nos so voto con trá rio à pror ro ga ção da CPMF nun ca
teve a pre ten são de re je i tar a pro pos ta do Go ver no,
por que sa be mos do seu po der no Con gres so Na ci o-
nal, sem pre com ma i o ria es ma ga do ra; po der que não
foi uti li za do para a pro mo ção de uma re for ma tri bu tá-
ria com pe ten te. De qual quer for ma, re gis tro o voto, Sr. 
Pre si den te.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, o Par ti do dos Tra ba lha do-
res vo ta rá a fa vor da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção n.º 18, de 2002, 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 do Ato das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Con for me há pou co nos pro nun ci a mos di an te
da fala do Se na dor Artur da Tá vo la, o Par ti do dos Tra -
ba lha do res, con si de ran do a ne ces si da de de ar re ca-
da ção em tor no de R$20 bi lhões para o equi lí brio das
fi nan ças pú bli cas; con si de ran do que nos anos 2003 e
2004 ha ve rá a ne ces si da de da Con tri bu i ção Pro vi só-
ria so bre a Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra – por que, de ou -
tra for ma, te ría mos mu i ta di fi cul da de –, e até com o
sen ti do de co la bo rar com o in te res se pú bli co, es ta-
mos vo tan do a fa vor des ta ma té ria em que pese a
nos sa ava li a ção crí ti ca da for ma de in ci dên cia em
cas ca ta da CPMF. Enten de mos que a sua co la bo ra-
ção no sen ti do de evi tar fra u des na con tri bu i ção do
Impos to de Ren da e para que não haja so ne ga ção de
ou tros im pos tos pode ser dada com um va lor me nor
do que aque le que está sen do vo ta do.

Sr. Pre si den te, como não hou ve até ago ra a re -
for ma tri bu tá ria que al me ja mos, o Par ti do dos Tra ba-
lha do res tem mu i ta von ta de de co la bo rar para que
haja a ne ces sá ria re for ma tri bu tá ria. Mas, por que não
hou ve a dis po si ção de re a li zá-la para va ler – ain da
que te nha mos dado a nos sa con tri bu i ção des de 1995 
– é que per ce be mos a ca rên cia e a ne ces si da de, por-
tan to, de vo tar ago ra a CPMF.

So mos crí ti cos quan to à ma ne i ra como o Go ver-
no está evi tan do a no ven te na. Te mos uma re u nião da
Exe cu ti va Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha do res,
mar ca da para o pró xi mo dia 28, quan do ire mos es tu-
dar o que fa zer em re la ção à pro po si tu ra de al gu ma
ação jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral re la ti va men-
te a este as sun to.

E gos ta ría mos de di zer que há al guns itens im -
por tan tes como o pre vis to no art. 88, no que tan ge à
alí quo ta mí ni ma de 2%, ex ce to para os ser vi ços a que 
se re fe rem os itens de nºs 32, 33 e 34 da lis ta de ser vi-
ços ane xos ao De cre to-Lei n.º 406, de 31 de de zem-
bro de 1968. Mas o que está de fi ni do no art. 88 é que
o ISS será de, pelo me nos, 2%, o que con tri bui para
que haja um li mi te à ver da de i ra guer ra fis cal que se
trava hoje nas re giões me tro po li ta nas de di ver sos Mu -
ni cí pi os bra si le i ros, in clu si ve em tor no de São Pa u lo.

Essa é uma su ges tão im por tan te que con ta com 
o apo io da Asso ci a ção dos Se cre tá ri os de Fi nan ças
dos di ver sos Mu ni cí pi os, in clu si ve do Se cre tá rio de
Fi nan ças e De sen vol vi men to Eco nô mi co João Sa yad,
que es te ve em Bra sí lia com ou tros Se cre tá ri os de Fi -
nan ças de fen den do essa pro po si ção.

No que diz res pe i to à isen ção da CPMF para as
ope ra ções de com pra e ven da de ações em bol sas, na
úl ti ma vo ta ção, em pri me i ro tur no, o Par ti do dos Tra ba-
lha do res apre sen tou um des ta que em re la ção a essa
me di da, mas não é a nos sa in ten ção pro ce der da mes -
ma for ma hoje, uma vez que a ma té ria já está pra ti ca-
men te de fi ni da pela von ta de da ma i o ria dos Se na do res.

Ava li a mos que, se hou ver, no fu tu ro, a co bran ça
de uma CPMF mo des ta, não ha ve rá essa pre o cu pa-
ção.Ao con trá rio, po de ria a mo des ta CPMF ter aque -
le pro pó si to de co lo car al guns grãos de are ia na ex -
pres são do emi nen te Prê mio No bel de Eco no mia, Ja -
mes To bin, ao pro por uma taxa mo des ta e pe que na
so bre as tran sa ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is. Não é 
essa a in ten ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, en ca mi nho o voto do
Par ti do dos Tra ba lha do res fa vo rá vel a essa Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs.Se na do res, não ha ven do mais quem peça a pa la-
vra, de cla ro en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra, para en ca mi nha men to de

vo ta ção, ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já tive opor tu ni da-
de de di zer que não é com mu i ta ale gria que vo ta re-
mos fa vo ra vel men te a ma té ria.

Espe ra va-se que se fi zes se a re for ma tri bu tá ria
e, até a pre sen te data, ela não foi re a li za da. Atu al-
men te, a CPMF faz par te do Orça men to da União e
não há como de i xar de vo tar a ma té ria até por que te -
mos ame a ça de cor tes subs tan ci a is no Orça men to
ge ral da União. Por tan to, te mos de vo tar.

Essa CPMF será co bra da na alí quo ta de 0,38% do
ano atu al, 2002 e em 2003. No ano de 2004, será tão-so -
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men te 0,08% e to dos os re cur sos dela irão para o Fun do
de Erra di ca ção da Po bre za, o que é uma boa no tí cia.

Espe ra mos que não haja con tes ta ção pe ran te o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com re la ção à no ven te na.
Se es ta mos vo tan do a CPMF é por que o Bra sil está
pre ci san do dela. Enten do que o Con gres so Na ci o nal
tem a prer ro ga ti va de vo tar aqui lo que é me lhor para o 
País. De se jo tam bém que o pró xi mo Pre si den te não
pe re ni ze a CPMF, como tem ocor ri do des de o nas ce-
dou ro dela.

Assim, o PTB en ca mi nha o voto fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB

en ca mi nha fa vo ra vel men te.
O ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy, ao dis cu tir a

ma té ria, pelo Blo co da Opo si ção, já en ca mi nhou o
voto fa vo ra vel men te, con for me suas ex pres sas de cla-
ra ções.

Assim, não ha ven do mais ora do res ins cri tos
para o en ca mi nha men to da vo ta ção, con vi do os de -
ma is Lí de res a ori en ta rem as suas Ban ca das.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no so li ci ta e en -
ca mi nha o voto “sim”, pela im por tân cia que essa ma -
té ria tem para o País.

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

pa la vra o Se na dor José Agri pi no, pelo PFL.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL,

co e ren te men te com o voto que deu no pri me i ro tur no,
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
re co men da o voto “sim”.

Com a pa la vra o Se na dor Na bor Jú ni or, do
PMDB.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O
PMDB, Sr. Pre si den te, re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
tam bém re co men da o voto “sim”.

Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo, pelo
Blo co PSDB/PPB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Agra de cen do a V. Exª, o Blo co PSDB/PPB en ca mi nha
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na-
dor Ge ral do Melo, de quem não me es que ço, está en -
ca mi nhan do, pelo Blo co PSDB/PPB, o voto “sim”.

Apro ve i to para con vi dar o PDT a se ma ni fes tar,
por meio de seu Lí der, Se bas tião Ro cha, ou quem as
suas ve zes fi zer. So li ci to aos Srs. Se na do res que não

se en con tram em ple ná rio que ve nham ao mes mo,
por que a ma té ria exi ge quo rum qua li fi ca do.

Com a pa la vra o Se na dor Jef fer son Pé res.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – O

PDT en ca mi nha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PDT

en ca mi nhan do o voto “sim”, pela pa la vra do Se na dor
Jef fer son Pé res.

Como vota o PSB? (Pa u sa)
Como vota o PL? (Pa u sa)
Já foi fe i to o en ca mi nha men to da vo ta ção por to -

dos os Lí de res par ti dá ri os que qui se ram fazê-lo.
Mais uma vez con vo co to dos os Se na do res que

não se en con tram no ple ná rio para que ve nham vo tar.
Além des sa ma té ria, há ou tras que exi gem quo rum
qua li fi ca do.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem exer cer o
di re i to de voto.

(Pro ce de-se à vo ta ção)
Con vo co os Se na do res Iris Re zen de, Ma gui to

Vi le la e Edi son Lo bão ao voto.
A Mesa re i te ra o ape lo às Srªs e aos Srs. Se na-

do res que não se en con tram em ple ná rio, para que
ve nham exer ci tar o di re i to de voto. A ma té ria exi ge
quo rum qua li fi ca do. (Pa u sa.)

Se na dor Artur da Tá vo la, es ta mos aguar dan do
o voto de V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB.– RJ)
Sr. Pre si den te, como a apro va ção da ma té ria exi ge
quo rum qua li fi ca do faço um ape lo aos Se na do res da
base de sus ten ta ção do Go ver no e aos de ma is, por -
que a ma té ria é co mum à Casa, que com pa re çam, o
mais bre ve pos sí vel ao ple ná rio para a vo ta ção da
CPMF.

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

re i te ra o pe di do para que os Srs. Se na do res ve nham
ao ple ná rio a fim de exer ci ta rem o seu di re i to de voto.
(Pa u sa.)

A Mesa es cla re ce ao Ple ná rio que ain da ha ve rá
ou tras vo ta ções e por isso pede às Srªs e aos Srs. Se -
na do res que per ma ne çam no ple ná rio. (Pa u sa.)

Srªs e Srs. Se na do res, a Mesa já ape lou para to -
dos os Srs. Se na do res, deu tem po su fi ci en te e as Li -
de ran ças es tão me ace nan do que pos so de cla rar en -
cer ra da a vo ta ção.

Então, de cla ro en cer ra da a vo ta ção.
Va mos ao re sul ta do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 58 Se na do res; e NÃO 7.

Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 67 vo tos.

Apro va da a emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia, de ven do uma res pos ta ao Ple ná rio, es pe ci al-
men te aos emi nen tes Se na do res Car los Pa tro cí nio e
José Fo ga ça, quan to aos des ta ques, es cla re ce que a
se gun da Casa a exa mi nar uma pro pos ta de emen da
à Cons ti tu i ção  nes te mo men to, o Se na do Fe de ral
pode, sim, su pri mir uma par te do tex to apro va do na
Casa ini ci a do ra, sem que a ma té ria a esta ne ces si te
re tor nar, des de que a par te su pri mi da se cons ti tua em 
re gra au tô no ma e in de pen den te em re la ção ao res to
da pro po si ção.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estou
com a pa la vra, Se na dor.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Qu an do
V. Exª ter mi nar, en tão, que ria for mu lar uma ques tão
de or dem, por gen ti le za.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
ma té ria?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sim,
so bre a ma té ria. Eu gos ta ria de fa zer uma re ti fi ca ção.
O meu voto é ”sim“, mas er rei e cons ta abs ten ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está cer -
to, Se na dor.

A Cons ti tu i ção, no § 2º do art. 60, es ta be le ce:

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta-
da em cada Casa do Con gres so Na ci o nal,
em dois tur nos, con si de ran do-se apro va da
se ob ti ver, em am bos, três quin tos dos vo tos
dos res pec ti vos mem bros.

A su pres são é pos sí vel – sem o re tor no da pro -
po si ção à Casa ini ci a do ra, re i te ro – por que o tex to re -

sul tan te da vo ta ção nas duas Ca sas, em dois tur nos em 
cada uma de las, será ri go ro sa men te o mes mo, ex clu í da
a par te su pri mi da.

Esse en ten di men to foi in tro du zi do nos tra ba lhos do
Se na do Fe de ral em 10 de mar ço de 1993, quan do a Casa 
re a li zou a vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de 1993, que al te ra va dis po-
si ti vos cons ti tu ci o na is so bre ma té ri as tri bu tá ri as e pre vi-
den ciá ri as e cri a va no vas mo da li da des de ações ju di ci a is,
e que re sul tou na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 1993.

Na que la oca sião, foi ex clu í do do tex to o dis po si ti vo
que cri a va a ”ação di re ta de in ter pre ta ção do Dis tri to Fe -
de ral“, cuja com pe tên cia para o jul ga men to se ria do Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. A su pres são de cor reu de des -
ta que para a vo ta ção em se pa ra do de au to ria do ilus tre
ju ris ta e en tão Se na dor, o sa u do so, Jo sap hat Ma ri nho.

Pos te ri or men te, esse en ten di men to foi ob je to de
ques ti o na men to no ple ná rio do Se na do Fe de ral e, por
es ma ga do ra ma i o ria, a Casa o ra ti fi cou.

Isso ocor reu em 8 de ou tu bro de 1997, quan do o
Se na do Fe de ral apre ci ou, em se gun do tur no, Subs ti tu ti-
vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 33, de 1996,
que ”mo di fi ca o sis te ma de Pre vi dên cia So ci al, es ta be le-
ce nor mas de tran si ção e dá ou tras pro vi dên ci as“, e que
re sul tou na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998.

Na opor tu ni da de, o en tão Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães apre sen tou des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do da ex pres são ”no que cou ber“, con ti da no in ci so VI
do art. 93 da Cons ti tu i ção Fe de ral, na re da ção da pro-
pos ta O Se na dor Ro nal do Cu nha Lima for mu lou ques tão
de or dem in da gan do se se ria pos sí vel a apre sen ta ção
da que le des ta que. Como a Pre si dên cia, ao res pon der a
ques tão, ad mi tiu o re ce bi men to do re fe ri do des ta que e
ob te ve a apro va ção do Ple ná rio. Esse en ten di men to e a
prá ti ca da apre sen ta ção de des ta que para vo ta ção em
se pa ra do, quan do da apre sen ta ção de Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção, se re pe ti ram pos te ri or men te em
ou tras opor tu ni da des.

So bre esse tema do des ta que, um caso cha ma a
ten ção, por ha ver en se ja do o pro nun ci a men to do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral e tam bém por ver sar so bre o tema
CPMF: tra ta-se da pro po si ção que re sul tou na Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 21, de 1998, que ”pror ro ga, al te ran do a
alí quo ta, a con tri bu i ção pro vi só ria so bre mo vi men ta ção
ou trans mis são de va lo res e de cré di tos e de di re i tos de
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na tu re za fi nan ce i ra“ a que se re fe re o art. 74 do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

A Câ ma ra dos De pu ta dos, ao vo tar o tex to en ca mi-
nha do pelo Se na do, efe tu ou su pres sões par ci a is em dois 
dis po si ti vos.

Ao jul gar a Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de nº
2.031, for mu la da pelo Par ti do dos Tra ba lha do res, o Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral de ci diu que su pri mir era com pa tí-
vel com a re gra cons ti tu ci o nal, des de que o dis po si ti vo
fos se au tô no mo. Assim, jul gou cons ti tu ci o nal uma das
su pres sões, mas en ten deu que a ou tra su pres são de ve-
ria ter sido re e xa mi na da pelo Se na do Fe de ral.

Tra duz cla ra men te essa de ci são do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral a se guin te pas sa gem de au to ria do
emi nen te Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce:

...A su pres são, em prin cí pio, é pos sí-
vel, des de que re ca ia so bre uma nor ma au -
tô no ma [nor ma, eu dis se, e não dis po si ti vo,
que pode con ter vá ri as nor mas)]...

...Na emen da cons ti tu ci o nal, o que há é
a ne ces si da de de ab so lu ta con so nân cia na
apro va ção de to das as nor mas cons tan tes da
pro pos ta pe las duas Ca sas, em dois tur nos
de vo ta ção de cada uma. Se a nor ma é au tô-
no ma, pode a Câ ma ra apro var uma e re je i tar
a ou tra, su ge ri da pelo tex to do Se na do.

Por tan to, a Cor te Su pre ma, guar diã da Cons ti-
tu i ção, ao de ci dir esse caso, res pal dou o en ten di-
men to e a prá ti ca das duas Ca sas do Po der Le gis la-
ti vo de que é pos sí vel a su pres são.

No caso em ques tão, a Pre si dên cia con si de ra
que o des ta que da par te fi nal do ca put do art. 84 é
pro ce di men to com pa tí vel com esse en ten di men to
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – de que a ”nor ma“ a
ser des ta ca da de ver ser au tô no ma –, pois essa par -
te do dis po si ti vo tra ta ex clu si va men te do iní cio da vi -
gên cia da ar re ca da ção da CPMF, sem im pli ca ções
em ou tros as pec tos da pro po si ção.

Por ou tro lado, en ten do ain da que se tra ta de
ma té ria de pror ro ga ção, sem ma jo ra ção de alí quo ta.

Por tan to, tam bém con so an te com o en ten di-
men to que man ti ve com a Câ ma ra dos De pu ta dos e 
de po is de ter ou vi do a ma i o ria dos mem bros do Se -
na do Fe de ral, ain da que in for mal men te, de ci do que
não há ne ces si da de do re tor no à Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

Assim, a ma té ria foi apro va da e vai à pro mul ga ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos 
De pu ta dos.´

É a se guin te a pro pos ta apro va da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que -
ro em pri me i ro lu gar, lou var V. Exª. V. Exª aca ba de
pro du zir um des pa cho den so, com for ma bi li da de
cons ti tu ci o nal ab so lu ta men te cor re ta e ir res pon dí vel
ar gu men ta ção re gi men tal.

Em ver da de, não há por que se des ta car a nor ma
au tô no ma para que ela so fra a su pres são, uma vez que

nada te ria a ver com a ma té ria que V. Exª tão bem ex -
pôs. Isso ser ve – e que ro des ta car – para uma cir cuns-
tân cia opor tu na. É que aca bo de re ce ber, en ca mi nha do
por V. Exª, o meu pa re cer da re for ma ju di ciá ria, que tem
430 pá gi nas, no qual co mun go da idéia que V. Exª, ju ri-
di ca men te – V. Exª não é ne nhum je ju no na ma té ria, é
um pro fis si o nal da área –, aca ba de apre ci ar.

Estou fa zen do al guns des ta ques su pres si vos, que 
não vol ta rão à Câ ma ra dos De pu ta dos. Eu po de ria ter
apre sen ta do um Subs ti tu ti vo, que le va ria o meu nome e 
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eu fi ca ria con sa gra do. Pre fe ri hu mil de men te apre sen tar
emen das, tal qual V. Exª aca ba de fa zer, dan do um ro-
te i ro, apon tan do um ca mi nho e in di can do so lu ções.
Por tan to, não te nho au to ri da de para di zer, mas que ro
con fir mar que V. Exª está ri go ro sa men te cer to nes ta
de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ou vin do a
pa la vra de V. Exª., a Pre si dên cia se tran qüi li za ain da mais.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a V.
Ex.ª que au to ri ze o re gis tro, nos Ana is do Se na do Fe de-
ral, do meu voto fa vo rá vel, por que eu es ta va pre si din do
uma mesa re don da no se mi ná rio so bre clo na gem e não
pude che gar a tem po para vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Taqui gra-
fia e os Ana is do Se na do re gis tra rão a po si ção de V. Exª.

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 326, 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, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 19, de 2002 (nº 289/2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta o
art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó ri as, in cor po ran do os Po li ci a is
Mi li ta res do ex tin to Ter ri tó rio Fe de ral de
Ron dô nia aos Qu a dros da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te três
ses sões de li be ra ti vas, em fase de dis cus são em se -
gun do tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das emen-
das que não en vol vam o mé ri to.

Em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 288, in ci-
so II, do Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para
a sua apro va ção, do voto fa vo rá vel de três quin tos da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co.

Te nho o pra zer de con vi dar os Srs. Lí de res para
ori en tar suas Ban ca das.

Como vota a Li de ran ça do Go ver no?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto ”sim“, a fa vor da emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a Li de ran ça do PMDB en ca mi nha igual -
men te o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PDT?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, o PDT vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, o PFL vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, o PTB vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co de Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor Ge -
ral do Melo, como vota o Blo co PSDB/PPB? (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
con vo ca as Sras. e os Srs. Se na do res que não se en -
con tram em ple ná rio para que ve nham vo tar, pois a
ma té ria exi ge quo rum qua li fi ca do, e es cla re ce que
ain da há ou tra vo ta ção no mi nal. (Pa u sa.)

Con si de ran do que a vo ta ção em pri me i ro tur no
foi unâ ni me, a Mesa con sul ta os Srs. Lí de res se po de-
mos en cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)

To dos os Srs. Lí de res con cor da ram.
De cla ro en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.
Pas sa mos ao re sul ta do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 63 Srs. Se na do res. Não hou ve vo tos NÃO. 

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 64 vo tos.
O pa i nel con fir ma a fala da Pre si dên cia.

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos

De pu ta dos.

É a se guin te a pro pos ta apro va da:

11766 Qu in ta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2002

    401JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia
por acor do das Li de ran ças)

(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, 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 527, 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, ofe -
re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu ti-la, de cla ro

en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
Srs. Lí de res, te nham a bon da de de fa zer o uso

da pa la vra.
O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –

Peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -

ca mi nhar a vo ta ção, tem a pa la vra V. Exª.
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, cum pre-me co mu ni car à Casa que,
na úl ti ma pro po si ção apre sen ta da nes ta Casa, este
Se na dor, o Se na dor Car los Wil son e ou tro Se na dor,
de quem não me lem bro o nome, vo ta mos con tra, no
pres su pos to de que aque la pro po si ção era inu si ta da.
Eu não co nhe cia ne nhum mu ni cí pio bra si le i ro que co -
bras se aque la taxa.

De po is, as co i sas fo ram es cla re ci das; o pro je to
foi apre sen ta do. Hoje, não se tra ta mais de taxa, e sim 
de con tri bu i ção. Assim sen do, pelo PFL, vo ta re mos
in te gral men te a fa vor da pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
en ca mi nha o voto ”sim“. 

Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, peço a V. Exª,
que se en con tra na Li de ran ça do PMDB, que ori en te
a Ban ca da.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– A Li de ran ça do PMDB ori en ta o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de-
ran ça do PMDB en ca mi nha o voto ”Sim“.

Se na dor Ge ral do Melo, como vota o Blo co
PSDB/PPB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
A Li de ran ça do Blo co PSDB/PPB en ca mi nha o voto
”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci to
que abram o pa i nel de vo ta ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, para en ca mi-
nhar.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, o PDT en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son, pelo PTB, para
en ca mi nhar.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, con for me o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
des ta cou, na pri me i ra vo ta ção, vo ta mos con tra até
por que não tí nha mos sido de vi da men te in for ma dos
de que não se tra ta va de mais um au men to de um im -
pos to, e sim de uma con tri bu i ção, que, na ver da de,
aten de a to dos os mu ni cí pi os bra si le i ros. Então, so li ci-
tei ao Lí der do PTB, Se na dor Car los Pa tro cí nio, que
me li be ras se para en ca mi nhar, como Lí der do PTB, a
fa vor in te gral men te da con tri bu i ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Con sul to como vota o Blo co de Opo si ção, na
pa la vra do Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, vo ta mos fa vo ra vel men te à Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção re la ti va à ta ri fa de ilu mi na-
ção pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – S. Exª
en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la para en ca mi-
nhar.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de pe -
dir que cons te dos Ana is que, na vo ta ção an te ri or, o
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meu voto foi ”sim“. Qu an to a essa, o Go ver no acom -
pa nha o que é a ten dên cia ge ral da Casa, en ca mi-
nhan do o voto ”sim“.

Mu i to obri ga do.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, para en ca mi-
nhar.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a re co men da ção do PMDB é o voto ”sim“, 
por tan to, fa vo rá vel à apro va ção da emen da.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, para en ca mi-
nhar.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, como em
to das as ve zes, vo tou ”sim“ a esta emen da. Por tan to,
re gis tro o voto da nos sa Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  O PSB
vota ”sim“.

A Pre si dên cia con vo ca as Srªs e os Srs. Se na-
do res para que ve nham vo tar. Tra ta-se de ma té ria
cons ti tu ci o nal que exi ge quo rum qua li fi ca do. (Pa u-
sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, gos ta ría mos de pe dir a V. Exª que con -
vo cas se no va men te as Srªs e os Se na do res que se
en con tram nos ga bi ne tes, já que a quo ta de pre sen ça
está ba i xa e pre ci sa mos ter uma vo ta ção mais ex-
pres si va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
está per ce ben do que o quo rum caiu um pou co. Con -
vi do as Srªs. e os Srs. Se na do res a vi rem ao ple ná rio
para vo tar essa úl ti ma ma té ria cons ti tu ci o nal. De po is,
te re mos vo ta ção se cre ta.

Está mar ca da re u nião do Con gres so Na ci o nal
para pro mul ga ção de to das as emen das cons ti tu ci o-
na is apro va das hoje, às 19 ho ras e 30 mi nu tos, aqui
no ple ná rio do Se na do.

Estou fa zen do isso a pe di do de vá ri os Se na do-
res e De pu ta dos Fe de ra is que vi e ram até a mi nha
pes soa para ver se ha via a pos si bi li da de de pro mul-
gar mos as emen das hoje. Eu que ria fazê-lo ama nhã,
mas há in sis ten tes pe di dos para que fa ça mos hoje.
Acre di to que seja me lhor para toda a Casa que isso
acon te ça. Hoje, por tan to, às 19 ho ras e 30 mi nu tos,
ha ve rá re u nião do Con gres so Na ci o nal aqui, no Se -
na do. A Mesa já está co mu ni can do ao Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, o ilus tre De pu ta do Aé cio Ne -
ves, so bre a re u nião.

Vou en cer rar a vo ta ção, por que o pa i nel re gis tra
67 vo tos. Va mos ao re sul ta do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 67 Se na do res.

Não hou ve voto con trá rio.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 67 vo tos.
O pa i nel con fir ma rá a fala da Pre si dên cia, que já 

con si de ra, por tan to, a ma té ria apro va da e, em con se-
qüên cia, vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a pro pos ta apro va da:

(PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2002)

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  , DE 2002

Acres cen ta o art. 149-A a Cons ti tu i-
ção Fe de ral (ins ti tu in do con tri bu i ção
para cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção
pú bli ca nos Mu ni cí pi os e no Dis tri to Fe-
de ral).

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º, do art. 60 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º A Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar
acres ci da do se guin te art. 149-A:

”Art. 149-A. Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral
po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, na for ma das res pec ti-
vas leis, para o cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção pú bli-
ca, ob ser va do o dis pos to no art. 150, I e III.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da a co bran ça da con -
tri bu i ção a que se re fe re o ca put, na fa tu ra de con su-
mo de ener gia elé tri ca.“

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

MENSAGEM N.º 157, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
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 Ge ral do
Melo, so bre a Men sa gem n.º 157, de 2002
(nº 379/2002, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha do Se nhor Mar cus Ca -
ma cho de Vin cen zi, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções

Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i-
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Li ba ne sa.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, para a le i tu ra do
pa re cer.

PARECER Nº 556, DE 2002– CRE

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, a in di ca ção do
nome do Sr. Mar cus Ca ma cho de Vin cen zi ob te ve a
apro va ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de
De fe sa Na ci o nal com 13 vo tos fa vo rá ve is e ne nhum
voto con trá rio; por tan to, apro va do por una ni mi da de,
na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PARECER Nº 536, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia – art. 281 do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 358, de 2002)

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra,
Re la tor: Se na dor José Jor ge, so bre a Men -
sa gem n.º 148, de 2002 (nº 321/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli-
ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es -
co lha do Sr. New ton Reis Mon te i ro para
exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci-
o nal do Pe tró leo – ANP, na vaga do Sr. Eloi
Fer nán dez Y Fer nán dez.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

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

Em vo ta ção o pa re cer.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car tas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, com mu i ta ale gria, a Pre si dên cia re -
gis tra a pre sen ça do nos so De pu ta do Fe de ral,
ex-Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Mi chel Te -
mer.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, é pos sí vel usar a pa la vra pela or dem nes te ins tan-
te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esta mos
em pro ces so de vo ta ção. Mas é rá pi do?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – É bem rá pi-
do, tra ta-se de uma su ges tão a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re ce bi ago ra
um co mu ni ca do da FAO no sen ti do de que ama nhã,
às 11 ho ras, no ho rá rio da Itá lia, será a en tre vis ta co -
le ti va do Pri me i ro Mi nis tro da Itá lia, Sil vio Ber lus co ni,
e do Di re tor-Ge ral da FAO, Jac ques Di ouf, que vão fa -
lar aos jor na lis tas do mun do in te i ro so bre os re sul ta-
dos da re u nião da Cú pu la Mun di al da Ali men ta ção,
que se en cer ra ama nhã, em Roma.

Sr. Pre si den te, como é as sun to de in te res se
mun di al, pois tra ta de pro pos ta para com ba te à po-
bre za e à fome, su gi ro que a TV Se na do di vul gue
essa en tre vis ta co le ti va, se pos sí vel, evi den te men te,
den tro do seu ho rá rio, pois bas ta ria aces sar a in ter net
para ela es tar dis po ní vel. Se ria mu i to im por tan te que
a TV Se na do trans mi tis se essa en tre vis ta, que dará
os re sul ta dos da Cú pu la Mun di al da Ali men ta ção. É a
su ges tão que faço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Su ges-
tão ano ta da para pos te ri or de li be ra ção. Agra de ço a V.
Exª.

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Tem V.
Exª a pa la vra. Lem bro que es ta mos em pro ces so de
vo ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
que ro jus ta men te, se me per mi te V. Exª, apro ve i tar o
pro ces so de vo ta ção.

Há enor me in te res se da par te de tan tos au di to-
res fis ca is, mem bros da Una fis co e de en ti da des que
es tão vi si tan do o Con gres so Na ci o nal, em sa ber de
nós, Se na do res, a res pe i to da ses são do Con gres so

Na ci o nal que vai exa mi nar a Me di da Pro vi só ria nº
2.175, ob je to do Pro je to de Lei de Con ver são nº 15,
do De pu ta do Ro ber to Pes soa.

O Pre si den te Ra mez Te bet in for mou que con vo-
ca rá, pro va vel men te para a pró xi ma quar ta-fe i ra, ses -
são do Con gres so Na ci o nal para o exa me des ta ma -
té ria; S. Exª con ver sou com o Lí der Arnal do Ma de i ra e 
tam bém com o De pu ta do Ro ber to Pes soa para mar -
car para a pró xi ma ter ça-fe i ra, pela ma nhã, uma re u-
nião com o Mi nis tro da Casa Ci vil, Pe dro Pa ren te, a
fim de ul ti ma rem os en ten di men tos com res pe i to a
este pro je to, que é de gran de in te res se. Cer ca de mil
pes so as de todo o Bra sil vi e ram a Bra sí lia.

Era a in for ma ção que eu de se ja va trans mi tir, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Emi nen-
te Se na dor Edu ar do Su plicy, o in te res se de V. Exª é
tam bém o da Mesa, tan to que re co men da mos aos in -
te res sa dos, os au di to res, que pro cu ras sem as Li de-
ran ças dos Par ti dos, para que elas, num acor do, so li-
ci tas sem da Mesa do Se na do a con vo ca ção de ses -
são do Con gres so Na ci o nal. Por tan to, a so li ci ta ção de 
V. Exª de ve rá ser aten di da, pois exis te por par te das
Li de ran ças, ma jo ri ta ri a men te, no Con gres so Na ci o-
nal, o in te res se de con vo car a ses são.

Sen do essa a po si ção do De pu ta do Arnal do
Ma de i ra, já na pró xi ma se ma na, com cer te za, es ta re-
mos ha bi li ta dos a in se rir na pa u ta de vo ta ção a pre -
sen te ma té ria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son)  A Mesa
en cer ra rá a vo ta ção.

Eu gos ta ria de con vi dar o Se na dor Be ní cio
Sam pa io e tam bém o nos so 3º Se cre tá rio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, para co o pe ra rem com a Mesa,
ser vin do de es cru ti na do res das duas ur nas  um Se -
na dor em cada urna.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pas sa-
mos ao re sul ta do da vo ta ção re fe ren te à in di ca ção,
pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, do Sr. Mar-
cus Ca ma cho de Vin cen zi, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca Li ba ne sa.

Vo ta ram SIM 52 Srs. Se na do res; e NÃO 6 Srs.
Se na do res.

Hou ve 2 abs ten ções.
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To tal: 60 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pas sa-
mos ao re sul ta do da vo ta ção re fe ren te à in di ca ção,
pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, do Se nhor
New ton Reis Mon te i ro para exer cer o car go de Di re tor
da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP, na vaga do
Se nhor Eloi Fer nán dez Y Fer nán dez, ten do como Re -
la tor, na Co mis são, o Se na dor José Jor ge.

Vo ta ram SIM 51 Srs. Se na do res; e NÃO 6 Srs.
Se na do res.

Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 61 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 371, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 371, de 2002, dos Lí de res Se na-
do res Ney Su as su na e Fran ce li no Pe re i ra,
so li ci tan do, nos ter mos do art. 336, III, do
Re gi men to Inter no, ur gên cia para as Emen -
das da Câ ma ra ao Pro je to de De cre to Le-
gis la ti vo nº 1, de 1997, que sus ta os efe i tos
da apro va ção do Pre si den te da Re pú bli ca à
Nota Con jur/Min fa 24 de 1992, atra vés da
Expo si ção de Mo ti vos nº 19/92, do Mi nis tro
de Esta do da Infra-Estru tu ra, pu bli ca da em
24 de mar ço de 1992.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra 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.

As emen das da Câ ma ra ao Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 1, de 1997, se rão in clu í das em Ordem
do Dia, na ses são de li be ra ti va or di ná ria do pró xi mo
dia 19, para a apre sen ta ção do pa re cer.

Fica pre ju di ca do o Re que ri men to nº 361, de
2002, que so li ci ta a in clu são da ma té ria na Ordem do
Dia.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men-
to nº 376, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 106, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

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

Apro va do.

A ma té ria a que se re fe re o re que ri men to fi gu ra-
rá na Ordem do Dia da 2ª ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, nos ter mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 377, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
A or ga ni za ção não-go ver na men tal “Pas to ral da

Cri an ça” foi in di ca da, pelo se gun do ano con se cu ti vo,
pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, para con cor rer
ao Prê mio No bel da Paz. Em car ta di ri gi da ao Co mi tê
No bel, na No ru e ga, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca, em ja ne i ro de 2002 en ca mi nhou um dos siê so bre
a Orga ni za ção, apre sen tan do-a ofi ci al men te, em
nome do Bra sil, à re fe ri da a can di da tu ra.

Em De cre to as si na do pelo Pre si den te, em 13 de 
de zem bro de 2001, foi ins ti tu í da uma Co mis são Na ci-
o nal, pre si di da pelo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Sa -
ú de, com a mis são de pre pa rar o dos siê que de ve rá
ser en tre gue àque la Co mis são.

A in di ca ção de cor re dos re co nhe ci dos mé ri tos
da “Pas to ral da Cri an ça” e do re co nhe ci men to ob je ti-
vo dos tra ba lhos que ela vem de sen vol ven do, por
mais de uma dé ca da.

O va lo ro so tra ba lho da “Pas to ral da Cri an ça”,
co or de na do pela Srª Zil da Arns Ne u man, é de enor -
me re le vân cia para os pro gra mas so ci a is do Go ver no,
es pe ci al men te na área da sa ú de pú bli ca, pois atua di -
re ta men te, por exem plo, na que da dos ín di ces de
mor ta li da de in fan til, no au men to dos ín di ces de ale i ta-
men to ma ter no ex clu si vo e na am pli a ção da co ber tu-
ra va ci nal. A “Pas to ral da Cri an ça” está pre sen te,
hoje, em to das as 261 Di o ce ses do Bra sil, em 5.149
Pa ró qui as, re pre sen tan do 63% des se to tal, e em
3.403 dos 5.507 Mu ni cí pi os bra si le i ros, per fa zen do
62% das uni da des mu ni ci pa is. Con ta, ain da, com um
to tal de 132.195 lí de res co mu ni tá ri os e 6.510 equi pes
de co or de na ção, ca pa ci ta ção e de acom pa nha men to,
que tra ba lham vo lun ta ri a men te, sem qual quer re mu-
ne ra ção. Esses mais de 135 mil vo lun tá ri os da “Pas to-
ral da Cri an ça” cu i dam, men sal men te, de mais de 1,6
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mi lhão de cri an ças com me nos de seis anos de ida de,
além de acom pa nhar mais de 77 mil ges tan tes.

O re co nhe ci men to in ter na ci o nal que vi ria com o
me re ci men to do Prê mio No bel da Paz da ria novo
alen to aos in can sá ve is es for ços da Pas to ral, ao tem -
po em que en fa ti za ria a im por tân cia do apo io do Go -
ver no bra si le i ro àque la Orga ni za ção e aos pro gra mas
que ela de sen vol ve. O Go ver no Fe de ral, por in ter mé-
dio do Mi nis té rio da Sa ú de, é nor mal men te res pon sá-
vel por mais de 80% do or ça men to da “Pas to ral da
Cri an ça” que, no ano de 2001, to ta li zou qua se R$20
mi lhões.

Ten do em vis ta com por-se o Co mi tê No bel da
Paz de cin co ci da dãos es co lhi dos pelo Par la men to da 
No ru e ga, o Se na do Fe de ral da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, em sua una ni mi da de, vem ma ni fes tar ao
Pri me i ro-Mi nis tro Kjell Mag ne Bon de vik, Pre si den te
do Par la men to da No ru e ga, ir res tri to apo io e re co nhe-
ci men to ao pro fi ci en te tra ba lho re a li za do pela “Pas to-
ral da Cri an ça” em prol da so ci e da de bra si le i ra, com
vis tas a con cor rer ao Prê mio No bel da Paz.

Bra sí lia/Bra sil, 12 de ju nho de 2002. – Se na dor
Ra mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral; Se na-
dor Artur da Tá vo la, Lí der do Go ver no no Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) –  Em vo -
ta ção.

Para en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Se na-
dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, tive a hon ra e o pra zer de co ad ju var
o Pre si den te da Casa, Se na dor Ra mez Te bet, na
apre sen ta ção des te re que ri men to.

Ele nas ce de um ato de pro fun da jus ti ça a quem, 
na Pas to ral da Cri an ça, tem de sen vol vi do os tra ba-
lhos so ci a is mais sig ni fi ca ti vos no Bra sil.

O Pre si den te da Re pú bli ca, em 13 de de zem bro
de 2001, ins ti tu í ra a Co mis são Na ci o nal, pre si di da
pelo en tão Mi nis tro de Esta do da Sa ú de José Ser ra,
com a mis são de pre pa rar o dos siê que será en tre gue
àque la Co mis são.

Ao en ca mi nhar fa vo ra vel men te este re que ri-
men to, faço vo tos de que o Bra sil seja re co nhe ci do
pelo Prê mio No bel como um dos pa í ses que mais es -
for ços fa zem para a er ra di ca ção da mi sé ria, do anal -
fa be tis mo, da in fân cia des va li da, do tra ba lho in fan til,
um tra ba lho her cú leo de vá ri as ge ra ções que este
Go ver no sou be in cen ti var.

Fico mu i to fe liz de co ad ju var o Pre si den te da
Casa, Se na dor Ra mez Te bet, que as si na mais como

Se na dor do que como Pre si den te da Casa, em bo ra
não se pos sa se pa rar uma fi gu ra ju rí di ca da ou tra, o
que nos hon ra so bre ma ne i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como

au tor do re que ri men to, con ce do a pa la vra ao Pre si-
den te da Casa, Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. 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 Bra sil pre ci sa de uma
opor tu ni da de de ser re co nhe ci do no Prê mio No bel da
Paz. Tal re co nhe ci men to será fe i to por meio da Pas to-
ral da Cri an ça, de tão re le van tes ser vi ços pres ta dos
às cri an ças do nos so País. A es ta tís ti ca que cons ta no 
re que ri men to de mons tra o tra ba lho hu ma ni tá rio e de
con te ú do cris tão re a li za do pela Pas to ral da Cri an ça.

O re que ri men to fala por si só, e é re al men te com 
pra zer que o as si nei. Espe ro vê-lo apro va do pela
Casa e en vi a do ao Par la men te no ru e guês, para que
seja re co nhe ci do o es for ço da Pas to ral da Cri an ça do
Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Em vo ta-

ção o Re que ri men to nº 377, 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.
A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -

ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Encer -

rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
às se guin tes ma té ri as:

Pro je to de Lei do Se na do nº 141, de 1999, de
au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, que acres cen ta o
in ci so XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73 – CPC, dis pon-
do da im pe nho ra bi li da de das má qui nas, equi pa men-
tos e im ple men tos agrí co las; e

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2002 (nº
4.326/2001, na Casa de ori gem), que con fe re ao Go -
ver na dor Má rio Co vas a de sig na ção de ”Pa tro no do
Tu ris mo Na ci o nal“.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O Se na-
dor Osmar Dias en vi ou à Mesa pro po si ção que, em
face do dis pos to no art. 235, in ci so III, a, do Re gi men-
to Inter no, será lida na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Os Se -
na do res Sér gio Ma cha do, Ro me ro Jucá, Mo za ril do
Ca val can ti e Car los Be zer ra en vi a ram dis cur sos à
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Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no iní cio do mês,
co me mo ra mos o trans cur so de 114 anos da Abo li ção
da Escra va tu ra no Bra sil, que mar ca tam bém im por-
tan tes avan ços em prol da ver da de i ra al for ria de al -
guns seg men tos de nos sa so ci e da de.

Tais seg men tos, par ci al men te pri va dos do ple no
gozo de seus di re i tos, ví ti mas da dis cri mi na ção e do
pre con ce i to que ain da re ma nes cem em nos sa cul tu-
ra, vêm sen do o prin ci pal foco de aten ção de inú me-
ras po lí ti cas com pen sa tó ri as ul ti ma men te for mu la das
pelo Go ver no Fe de ral.

Com o anún cio an te on tem, se gun da-fe i ra, do
Pla no Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos, a ado ção ime -
di a ta de me di das con cre tas di na mi za e ins tru men ta li-
za es tru tu ras fun da men ta is no cam po da de fe sa e
pro mo ção des ses di re i tos.

Ao pres tar su por te a sig ni fi ca ti vas par ce las da
po pu la ção bra si le i ra, hoje des pro vi das do aces so in -
te gral à ci da da nia, as es tru tu ras re cém-cri a das ou re -
or ga ni za das têm por fi na li da de su pe rar obs tá cu los e
abrir ca mi nhos que pos sam ga ran tir a efe ti va in clu são
so ci al de um vas to con tin gen te de ci da dãos ain da
mar gi na li za dos.

Den tre o am plo elen co das ini ci a ti vas go ver na-
men ta is que ca rac te ri za ram este 13 de maio, pa u ta do
por 518 pro pos tas na área de di re i tos hu ma nos, que
in clu em po lí ti cas vol ta das para mi no ri as, ví ti mas de
vi o lên cia do més ti ca e de tra ba lhos for ça dos, além de
ou tras, des ta cam-se a cri a ção de con se lhos para pro -
te ger os ido sos e ga ran tir a ali men ta ção de todo ci da-
dão; a de cla ra ção de apo io à par ce ria ci vil en tre pes -
so as do mes mo sexo, e a de cre ta ção da re ser va de
20% das va gas do ser vi ço pú bli co para mu lhe res, ne -
gros e por ta do res de de fi ciên cia.

Mu i to es pe ci al men te, con tu do, me re ce des ta-
que nes te con tex to o lan ça men to da Cam pa nha Edu -
ca ti va so bre Ações Po si ti vas na Área da Pes soa Por -
ta do ra de De fi ciên cia, cu jos spots e ví de os co me ça-
rão a ser ve i cu la dos até o pró xi mo se mes tre, em rá dio
e te le vi são, no ob je ti vo de rom per com o es tig ma de
que por ta do res de de fi ciên cia são ina de qua dos para
o mer ca do de tra ba lho.

De fato, exis te um mito, mes cla do de de sin for-
ma ção e car re ga do de boa dose de pre con ce i to, se -
gun do o qual a pes soa por ta do ra de de fi ciên cia deve
fi car iso la da, pre ser va da, de cer ta for ma ex clu í da,

como se não ti ves se ne nhu ma con tri bu i ção a dar à
so ci e da de.

Exis te tam bém a idéia de que o por ta dor de de fi-
ciên cia, mu i tas ve zes por ne ces si tar au xí lio de ter ce i-
ros ou de equi pa men to es pe ci al para de sen vol ver
cer tas ati vi da des mo to ras, não pode se ex por nem se
ma ni fes tar por si pró prio, ha ven do sem pre a ne ces si-
da de da in ter me di a ção, o que nu tre a fal sa no ção de
uma de pen dên cia ex ces si va no tra to de tudo aqui lo
que lhes con cer ne.

Isso leva fa tal men te a um con ce i to er rô neo de
sua auto-su fi ciên cia. Con duz a gra ves dis tor ções na
in ter pre ta ção de suas li mi ta ções e ca rên ci as, à fal ta
de com pre en são quan to a sua real ca pa ci da de de tra -
ba lho e, con se qüen te men te, à pos tu ra tu te lar que su -
bes ti ma suas po ten ci a li da des.

E a pre tex to de uma bem in ten ci o na da pro te ção,
ali men ta-se às ve zes uma pos tu ra as sis ten ci a lis ta
que re sul ta na dis se mi na ção in vo lun tá ria de um olhar
de pre ci a ti vo, dis cri mi na tó rio e, não raro, ex clu den te.

Assim, pa drões pre con ce bi dos de es té ti ca e
pro du ti vi da de ge ram na so ci e da de ex pec ta ti vas ir re a-
is de um mo de lo fun ci o nal es te re o ti pa do, ide al, ir re al
e su pe res ti ma do. Esse es te reó ti po utó pi co de um ser
hu ma no li vre de res tri ções fun ci o na is, efi ci en te, hi pe-
ro pe ra ti vo e so be ja men te ple no em suas ca pa ci da-
des, pro duz na que les cu jas li mi ta ções são mais apa -
ren tes um sen ti men to de in fe ri o ri da de e de in se gu-
ran ça que re tro a li men ta o pre con ce i to.

A cam pa nha pu bli ci tá ria que em bre ve aden tra-
rá nos sos la res de cer to fará com que essa si tu a ção
se mo di fi que, que nos sos olha res e nos sas cons ciên-
ci as apre en dam e com pre en dam a re a li da de di fe ren-
ci a da vi vi da por es ses nos sos con ci da dãos.

Se gun do da dos le van ta dos pelo úl ti mo cen so
do IBGE, 24 mi lhões de bra si le i ros – e isto che ga per-
to de 14,5% da po pu la ção – são por ta do res de al gu-
ma in ca pa ci da de.É pre ci so que se es cla re ça a so ci e-
da de, de modo a se har mo ni zar o con ví vio des tes ci -
da dãos com os de ma is e de for ma com que eles pos -
sam se in se rir ati va e ade qua da men te no mer ca do de 
tra ba lho.

So men te a to ma da de cons ciên cia, a so li da ri e-
da de, a to le rân cia e a ace i ta ção po de rão ven cer a de -
sin for ma ção e o pre con ce i to; so men te por meio do
es cla re ci men to se po de rá pro pi ci ar a mi ni mi za ção de
es tig mas para que se pro por ci o ne afi nal, para to dos,
sem dis tin ção, a igual da de de di re i tos e opor tu ni da-
des, con si de ran do-se a di fe ren ça e a di ver si da de ine -
ren tes ao ser hu ma no em ge ral e à pes soa por ta do ra
de de fi ciên cia em par ti cu lar.
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Em ter mos de le gis la ção, mu i to tem sido fe i to,
em bo ra es te ja mos con vic tos de que mu i to ain da há
por se fa zer.

A vi gên cia no Bra sil, des de 14 de se tem bro do
ano pas sa do, da Con ven ção Inte ra me ri ca na para a Eli -
mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção Con tra
as Pes so as Por ta do ras de De fi ciên cia é ape nas um
dos mais re cen tes es for ços de nos so go ver no, no pro -
ces so de apri mo ra men to dos me ca nis mos de am pa ro
le gal, rumo à in te gra ção so ci al em co men to.

Na ver da de, nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988, já em con so nân cia com as re co men da ções e
con ven ções da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba-
lho so bre a ma té ria e, mais in ci si va men te, no es te io
da De cla ra ção dos Di re i tos das Pes so as De fi ci en tes
apro va da pala Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das
em 1975, ex pres sa cla ra men te, em di ver sos de seus
ar ti gos, a bus ca pela ple na in clu são so ci al des ses
bra si le i ros.

Ape nas a tí tu lo exem pli fi ca ti vo, ocor re-nos ci tar
o ar ti go 7° que, em seu in ci so XXXI, es ta tui a “pro i bi-
ção de qual quer dis cri mi na ção no to can te a sa lá rio e
cri té ri os de ad mis são do tra ba lha dor por ta dor de de fi-
ciên cia”. Da mes ma ma ne i ra, po de mos men ci o nar os
ar ti gos 37, 203 e 227 (en tre ou tros) que ver sam, res -
pec ti va men te, so bre a ga ran tia do be ne fí cio pe cu niá-
rio mí ni mo men sal, a re ser va de car gos e em pre gos
pú bli cos, as sim como os cri té ri os para sua ad mis são,
e a pre ven ção e o aten di men to es pe ci a li za do, além
do tre i na men to do ado les cen te nes sa si tu a ção, para
o tra ba lho e a con vi vên cia, e a fa ci li ta ção do aces so
aos bens e ser vi ços co le ti vos, com a eli mi na ção de
pre con ce i tos e obs tá cu los ar qui te tô ni cos.

A le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal se guiu na pa vi-
men ta ção des ses ca mi nhos, es ta be le cen do nor mas
como, por exem plo, a obri ga to ri e da de de per cen tu a is
de va gas des ti na das a pes so as por ta do ras de de fi-
ciên cia nas em pre sas pri va das com mais de cem fun -
ci o ná ri os.

Di ver sas ins tân ci as nos pla nos de go ver no es ta-
du al e mu ni ci pal tam bém vêm apor tan do suas con tri-
bu i ções no sen ti do prá ti co de fa ci li tar a vida dos bra si-
le i ros que en fren tam res tri ções sen so ri a is ou li mi ta-
ções em sua lo co mo ção. É o caso dos dis po si ti vos le -
ga is que im põem obras de adap ta ção em es pa ços
pú bli cos, como a cons tru ção de ram pas es pe ci a is em
lo ca is com des ní vel acen tu a do, ou a ins ta la ção de ba -
nhe i ros ade qua dos, ou a de fi ni ção mí ni ma para a lar -
gu ra de por tas, ou ain da a co lo ca ção de bar ras de
apo io e de me i os que fa ci li tem a uti li za ção de ve í cu los
co le ti vos, afo ra a dis po ni bi li da de de ou tros re cur sos
fí si cos mais es pe cí fi cos, de pen den do do tipo de de fi-

ciên cia do usuá rio a que se des ti nem os ser vi ços em
ques tão.

Entre tan to, além da bar re i ra do pre con ce i to, dos 
obs tá cu los ar qui te tô ni cos e dos óbi ces para a ob ten-
ção de em pre gos, as pes so as por ta do ras de de fi ciên-
cia vêem-se por ve zes às vol tas com em pe ci lhos de
or dem fi nan ce i ra apa ren te men te in trans po ní ve is,
mes mo quan do be ne fi ci a das por re gras de ex cep ci o-
na li da de.

Tal sor te de em pe ci lho fi cou cla ra para mim por
oca sião de uma cir cuns tân cia na qual tive a hon ra de
atu ar em bus ca de uma so lu ção que se re ve lou fe liz-
men te exi to sa e que al guns den tre Vos sas Exce lên ci-
as hão de se lem brar. Tra ta-se da lei que ”dis põe so -
bre a isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li-
za dos na aqui si ção de au to mó ve is des ti na dos ao
trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros e ao uso de por-
ta do res de de fi ciên cia fí si ca e re duz o im pos to de im -
por ta ção para os ve í cu los semi-au to má ti cos“.

Essa lei, da ta da de 1995, que teve sua vi gên cia
res ta u ra da em 2000, ca rac te ri za va um mo de lo obri -
ga tó rio de au to mó vel para que os pos sí ve is be ne fi ciá-
ri os ob ti ves sem isen ção fis cal para a com pra de ve í-
cu los no vos semi-au to má ti cos. Entre as ca rac te rís ti-
cas exi gi das, ha via a ne ces si da de de que o com bus tí-
vel uti li za do fos se de ori gem re no vá vel, o ál co ol.
Ocor ria, no en tan to, que as mon ta do ras na ci o na is,
não fa bri ca vam mo de los de car ro com trans mis são
au to má ti ca mo vi dos a ál co ol. A lei tor na va-se, por tan-
to, inú til aos por ta do res de de fi ciên cia que ne ces si-
tas sem de ve í cu los de câm bio au to má ti co.

Di an te des sa cons ta ta ção, a pe di do de en ti da-
des re pre sen ta ti vas do seg men to, jul guei opor tu no
ple i te ar jun to ao Po der Exe cu ti vo as cor re ções ne ces-
sá ri as no tex to, de ma ne i ra a pos si bi li tar que o be ne fí-
cio se es ten des se aos com pra do res de to dos os ve í-
cu los no vos au to má ti cos, in de pen den te men te do
com bus tí vel uti li za do. O que de fato ocor reu, em se
cor ri gin do a im pro pri e da de apon ta da e se al can çan-
do, por con se qüên cia, um nú me ro mu i to ma i or de fa -
vo re ci dos.

Hoje, com a par ti ci pa ção mais ins ti tu ci o na li za da
dos gru pos di re ta men te in te res sa dos na for mu la ção
das po lí ti cas pú bli cas vol ta das à pes soa por ta do ra de
de fi ciên cia, es tou cer to de que um abran gen te pro-
ces so de in clu são so ci al ca mi nha rá a pas sos lar gos
para, em bre ve, su pe rar as atu a is ex pec ta ti vas dos
agen tes nele en vol vi dos.

A edu ca ção, a re a bi li ta ção e a qua li fi ca ção pro -
fis si o nal es pe cí fi cas; o es por te adap ta do; o aces so
pri vi le gi a do a no vas tec no lo gi as e mé to dos de in for-
ma ção e cap ta ção de co nhe ci men tos; a re es tru tu ra-
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ção am bi en tal; a me lho ria das con di ções de co mu ni-
ca ção e trans por te; a am pli a ção do mer ca do de tra ba-
lho, bem como as ações pon tu a is des ti na das a aper -
fe i ço ar o dia-a-dia des ses nos sos com pa tri o tas que
re que rem aten ção es pe ci al, cons ti tu em me tas hoje
mu i to mais pró xi mas que on tem.

Não te nho dú vi das, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, de que os vín cu los de in ter lo cu ção e me -
di a ção po lí ti ca, en tre Go ver no e so ci e da de, hoje se
acham for ta le ci dos com o apri mo rar dos ins tru men tos
de ga ran tia que aca bam de ser dis po ni bi li za dos.

Pos to que a en ge nha ria da igual da de pres su-
põe a cons tan te des co ber ta de no vos ru mos, quer
seja do as pec to in di vi du al, quer seja do co le ti vo,
cabe-nos a to dos in ven tar no vas for mas que nos per -
mi tam com pen sar de se qui lí bri os e pros se guir no de -
si de ra to do bem co mum.

Afi nal, ci da dão bra si le i ro por ta dor ou não de
qual quer tipo de de fi ciên cia, tem os mes mos de ve res
e de vem, por tan to, go zar dos mes mos di re i tos.

Por isso, a con quis ta e a ma nu ten ção dos di re i-
tos ci vis, po lí ti cos e so ci a is, con cer nen tes à sa ú de, à
se gu ran ça, à edu ca ção, ao tra ba lho, à cul tu ra e ao la -
zer, no que diz res pe i to não ape nas ao ci da dão bra si-
le i ro por ta dor de de fi ciên cia, mas tam bém a to dos
nós, re pou sa in du bi ta vel men te em nos sa obs ti na da
ca pa ci da de de re des co brir mos a De mo cra cia a cada
novo dia que nas ce.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi, com
gran de sa tis fa ção, um im por tan te do cu men to re la ci o-
na do com a in dús tria da cons tru ção ro do viá ria: o Re -
la tó rio 2001 da Asso ci a ção Na ci o nal das Empre sas
de Obras Ro do viá ri as (ANEOR).

A ANEOR é uma en ti da de que re pre sen ta as
em pre sas do se tor da cons tru ção ro do viá ria, de fen-
den do seus in te res ses com ações téc ni cas e po lí ti-
cas, que ob je ti vam a de fe sa do mer ca do na ci o nal de
obras da in dús tria de cons tru ção ro do viá ria.

A ex pan são da ma lha ro do viá ria bra si le i ra, a
con quis ta de no vos mer ca dos no cam po in ter na ci o-
nal, a me lho ria de téc ni cas e de pro ces sos uti li za dos
no se tor e a trans pa rên cia nas re la ções ins ti tu ci o na is
e fi nan ce i ras en tre as em pre sas e o se tor pú bli co são
pre o cu pa ções de mons tra das no Re la tó rio ANEOR
2001.

Gos ta ria de des ta car a pre o cu pa ção de mons-
tra da no Re la tó rio ANEOR 2001 com a ge ra ção de
em pre gos, com a me lho ria das nos sas es tra das, com

a pos si bi li da de de trans por te mais se gu ro e fre tes
mais ba ra tos.

O Re la tó rio ANEOR 2001 de mons tra a pre o cu-
pa ção des sa en ti da de em pre sa ri al com a éti ca e a
trans pa rên cia, no re la ci o na men to das em pre sas da
cons tru ção ro do viá ria com o se tor pú bli co, prin ci pal-
men te com os mem bros do Con gres so Na ci o nal e do
Po der Exe cu ti vo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos nós 
sa be mos que sem pre hou ve pro ble mas e di fi cul da-
des no re la ci o na men to en tre em pre sas de cons tru-
ção ro do viá ria e o Go ver no, em to dos os ní ve is.

A re gu la ri da de dos pa ga men tos do se tor pú bli-
co às em pre sas cons tru to ras, os ter mos e con di ções
es ta be le ci dos nos edi ta is de con cor rên cia, a pro gra-
ma ção de obras, a par ti ci pa ção das en ti da des re pre-
sen ta ti vas do se tor na dis cus são das po lí ti cas pú bli-
cas sem pre são fo cos de atri to, de dú vi das, de ques ti-
o na men tos.

Por isso mes mo, que re mos des ta car a for ma de
atu a ção da Asso ci a ção Na ci o nal das Empre sas de
Obras Ro do viá ri as, dan do am pla pu bli ci da de a suas
ações, de modo cla ro, ob je ti vo e trans pa ren te.

”Trans pa rên cia nas re la ções das em pre sas com 
o Esta do“ é um item ex plí ci to no con jun to de ob je ti vos
da ANEOR, e que se en con tra des ta ca do em sua pá -
gi na na rede mun di al de com pu ta do res, a Inter net.

Esse pon to me re ce des ta que, não ape nas do
pon to de vis ta da atu a ção éti ca das em pre sas re pre-
sen ta das pela Asso ci a ção Na ci o nal das Empre sas de 
Obras Ro do viá ri as, pois tam bém con tri bui para que o
se tor pú bli co pos sa cum prir o que es ta be le ce a Cons -
ti tu i ção Fe de ral, em ter mos de le ga li da de, im pes so a-
li da de e trans pa rên cia das ações go ver na men ta is.

O en tro sa men to, a con ver gên cia de ob je ti vos de 
in te res se pú bli co para a am pli a ção de mer ca dos,
para a ge ra ção de ren da e em pre gos são pon tos que
ca rac te ri zam o re la ci o na men to en tre em pre sas mo-
der nas e o se tor pú bli co nas eco no mi as mais de sen-
vol vi das.

As pro pos tas, su ges tões e re i vin di ca ções le gí ti-
mas de fen di das, com éti ca e trans pa rên cia, por em -
pre sas pri va das que têm res pon sa bi li da de so ci al mu i-
tas ve zes aju dam e com ple men tam o ob je ti vo pú bli co
e o in te res se da co le ti vi da de.

É esse o tra ba lho de mons tra do, apre sen ta do,
de sen vol vi do e pla ne ja do pela Asso ci a ção Na ci o nal
das Empre sas de Obras Ro do viá ri as, que me re ce o
nos so apo io e nos sa ma i or con si de ra ção, para que o
Bra sil pos sa re al men te dis por de um sis te ma de
trans por te mo der no, efi ci en te, com cus tos com pe ti ti-
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vos, per mi tin do o cres ci men to e o for ta le ci men to de
nos sa eco no mia.

Mu i to obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a
esta tri bu na para elo gi ar ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral
que tem como ob je ti vo a ins ti tu i ção de um Pla no Na ci-
o nal de Sa ú de no Sis te ma Pe ni ten ciá rio bra si le i ro.

No úl ti mo mês de abril, pela Por ta ria Inter mi nis-
te ri al n° 628, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União,
em 04/04/2002, os Mi nis té ri os da Sa ú de e da Jus ti ça
anun ci a ram as li nhas ge ra is para a im plan ta ção do
Pla no Na ci o nal de Sa ú de dos pre si diá ri os. A me di da
de ve rá be ne fi ci ar di re ta men te cer ca de 200 mil pre-
sos, que pas sa rão a re ce ber as sis tên cia mé di ca e te -
rão tam bém aces so a am bu la tó ri os com bons equi pa-
men tos, re mé di os, va ci nas e la bo ra tó ri os de exa mes.

Para as se gu rar o su ces so do pro je to, o Go ver no
de ci diu bus car a ver ba ne ces sá ria cri an do uma con -
tri bu i ção de 105 re a is per ca pi ta/ano, que de ve rá ser
as su mi da in te gral men te pe los dois Mi nis té ri os en vol-
vi dos. A Sa ú de de ve rá en trar com 75 re a is, e a Jus ti-
ça, com 30 re a is. Se gun do cál cu los já re a li za dos,
essa con tri bu i ção de ve rá ge rar re cur sos anu a is da or -
dem de 18 mi lhões de re a is. Na opi nião do Go ver no, o 
di nhe i ro ar re ca da do é su fi ci en te para man ter o Pla no
de Sa ú de em per fe i to fun ci o na men to. Além des sa
pro vi dên cia fi nan ce i ra, o Mi nis té rio da Jus ti ça pre ten-
de in ves tir 6,2 mi lhões de re a is em re for mas, com pra
de equi pa men tos e apa re lhos am bu la to ri a is.

Para fun ci o nar a con ten to, o Pla no de ve rá con -
tar com uma equi pe es pe ci a li za da em cada pre sí dio.
Para isto, o aten di men to aos de ten tos será pres ta do
por um mé di co, um en fer me i ro, um au xi li ar de en fer-
ma gem, um den tis ta, um au xi li ar de con sul tó rio odon -
to ló gi co, um psi có lo go e um as sis ten te so ci al. Cada
equi pe de ve rá tra ba lhar com qui nhen tos pre sos, e,
todo mês, o Mi nis té rio da Sa ú de se en car re ga rá de
ga ran tir a efi ciên cia do ser vi ço, for ne cen do os me di-
ca men tos mais usa dos pe los pre si diá ri os.

Ou tro as pec to dos mais in te res san tes é que o
pró prio pre so po de rá atu ar com a equi pe como um
agen te pro mo tor de sa ú de. Além de abrir essa pers -
pec ti va, o de ten to tam bém ga nha re mis são de pena
pelo tra ba lho pres ta do. Ou tra gran de van ta gem que a
co mu ni da de car ce rá ria tira des sa ini ci a ti va go ver na-
men tal é o aten di men to mé di co ime di a to e per ma nen-
te. Com isso, o pró prio Go ver no tam bém ga nha, por -
que di mi nu em as opor tu ni da des de fuga que, vez por
ou tra, acon te cem, quan do pre sos ne ces si tam de cu i-
da dos mé di cos e têm de ser le va dos para uni da des

de sa ú de fora dos pre sí di os. Por ou tro lado, exis te,
ain da, eco no mia de com bus tí vel, re du ção de gas tos
com es col tas e eco no mia de tem po, que pre ci sam ser 
le va dos em con si de ra ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fi nal men-
te o Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS) co lo ca-se ago ra
à dis po si ção de uma par te da po pu la ção bra si le i ra
que vi via to tal men te à mar gem dos seus be ne fí ci os.
La men ta vel men te, a de mo ra foi gran de para que esse 
ser vi ço che gas se aos pre sí di os do nos so País. Des de
a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988, que avan çou
de ma ne i ra im por tan te na ga ran tia dos di re i tos hu ma-
nos e so ci a is, qua tor ze anos fi ca ram para trás e só
ago ra a co mu ni da de car ce rá ria foi lem bra da para
usu fru ir des sa prer ro ga ti va, que é das mais im por tan-
tes.

O Pla no Na ci o nal de Sa ú de para o Sis te ma Pe -
ni ten ciá rio, ape sar de ser uma me di da elo giá vel em
to dos os seus as pec tos, não pode ser vis to como um
fa vor do Go ver no ou como um ges to de boa von ta de
em re la ção aos pre sos. Sem qual quer dis cus são,
deve ser en ca ra do  como um de ver do Esta do e como
um di re i to que já de via ter sido re co nhe ci do há mu i to
tem po.

Como já dis se mos an te ri or men te, essa as sis-
tên cia de sa ú de tar dou em ser de fi ni da, ape sar do co -
nhe ci men to das au to ri da des so bre os alar man tes ín -
di ces de do en ças con ta gi o sas exis ten tes nos pre sí di-
os. Não é di fí cil acre di tar que, se a co mu ni da de dos
pre sos ti ves se aces so cor re to ao Sis te ma de Sa ú de,
ao lon go de to dos es ses anos, mu i tas mor tes te ri am
sido evi ta das e mu i tas des sas en fer mi da des po de ri-
am ter sido con tro la das e cu ra das.

Para ter mos uma idéia da gra vi da de do qua dro
de sa ú de nos pre sí di os bra si le i ros, bas ta di zer que
cer ca de 20% da po pu la ção car ce rá ria está con ta mi-
na da pelo ví rus da AIDS e pela he pa ti te do tipo B.
Pelo me nos 10% têm sí fi lis e he pa ti te C, sem fa lar da
gran de in ci dên cia de han se nía se, tu ber cu lo se e pne -
u mo nia.

Ao não le var em con si de ra ção que a co mu ni da-
de pri si o nal ne ces si ta de as sis tên cia mé di ca ade qua-
da, o Esta do pas sa a ser o gran de res pon sá vel pela
alta ocor rên cia de do en ças in fec to-con ta gi o sas en tre
os pre sos e pe los óbi tos de cor ren tes des ses ma les.
Aliás, foi exa ta men te isso que acon te ceu até hoje. To-
da via, com o anún cio do Pla no Na ci o nal de Assis tên-
cia Mé di ca nas pe ni ten ciá ri as, acre di ta mos que as
con di ções de sa ú de de ve rão me lho rar con si de ra vel-
men te nes ses lu ga res e o Esta do con se gui rá res ga tar
essa imen sa dí vi da com a co mu ni da de car ce rá ria.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a su je i ra
das pri sões e o con fi na men to de mi lha res de pes so as
em es pa ços in su fi ci en tes para abri gar tan ta gen te de -
ter mi nam o alto grau de vul ne ra bi li da de des ses am bi-
en tes à pro li fe ra ção de do en ças trans mis sí ve is. A ma -
i o ria dos pre sos per ma ne ce de 4 a 8 anos nas pe ni-
ten ciá ri as e está em con ta to cons tan te com ou tros
pre sos, com os fa mi li a res, com vi si tan tes e ser vi do res
pri si o na is. Des sa ma ne i ra, em vir tu de das pre cá ri as
con di ções em que vive, o de ten to é ao mes mo tem po
trans mis sor e re cep tor de do en ças. Essa pre cá ria si -
tu a ção de exis tên cia, por si só, já é mais do que su fi ci-
en te para jus ti fi car um aten di men to de sa ú de mais efi-
ci en te e mais hu ma no ao pre so.

Entre tan to, para gran de par te da so ci e da de,
pre so não deve ter ne nhum di re i to, ne nhu ma re ga lia
cons ti tu ci o nal, ne nhum so cor ro e ne nhum pri vi lé gio.
Como po de mos ve ri fi car, a car ga de pre con ce i to é,
mu i tas ve zes, ma i or do que o mí ni mo re co nhe ci men to
dos di re i tos hu ma nos.

Se gun do o pon to de vis ta des sa par ce la da po -
pu la ção, um pre so não pode ser com pa ra do a um ci -
da dão li vre que, ao sen tir uma dor, tem a pos si bi li da-
de de bus car aten di men to pú bli co ou pri va do. Além
dis so, caso não se sin ta de vi da men te aten di do, ain da
pode re cor rer aos seus di re i tos cons ti tu ci o na is para
exi gir bom tra ta men to.

No caso do pre so, a vida real acon te ce exa ta-
men te como pen sa a ma i o ria da so ci e da de. Se um
pre so sen te uma dor, ele não tem o me nor di re i to de
abrir a cela e bus car aten di men to mé di co. Em pri me i-
ro lu gar, não exis te esse tipo de ser vi ço nas pri sões e, 
em se gun do lu gar, o seu so fri men to não sen si bi li za
qua se nin guém, por que ele é um de lin qüen te cum-
prin do pena e está sob a cus tó dia do Esta do.

Em con clu são, o ma i or mé ri to do Pla no Na ci o-
nal de Aten di men to Mé di co no Sis te ma Pri si o nal, ide -
a li za do pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, é
o re co nhe ci men to de que toda e qual quer pes soa
deve ser tra ta da com dig ni da de, in de pen den te men te
dos er ros que, por ven tu ra, te nha pra ti ca do con tra a
so ci e da de.

Em re co nhe ci men to a essa to ma da de po si ção,
gos ta ria de fi na li zar este pro nun ci a men to de se jan do
su ces so aos Mi nis tros da Sa ú de e da Jus ti ça pelo
pro je to ino va dor e pelo gran de pas so que de ram em
di re ção da hu ma ni za ção dos pre sí di os bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos nós que te -

mos pro fun das li ga ções com o se tor pro du ti vo pri má-
rio, que co nhe ce mos seu es for ço para con tri bu ir com
o de sen vol vi men to na ci o nal, que sa be mos das di fi-
cul da des co ti di a na men te en fren ta das pelo ho mem do 
cam po para ex tra ir do solo o fru to do seu tra ba lho re -
co nhe ce mos, tam bém, a im por tân cia do co o pe ra ti vis-
mo como for ma de or ga ni za ção ca paz de ga ran tir in -
ser ção mais van ta jo sa do pro du tor agrí co la no jogo
de for ças do mer ca do.

O se tor agrá rio bra si le i ro tem uma lar ga tra di ção
de co o pe ra ti vis mo. Re u ni das em tor no da Orga ni za-
ção das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras (OCB), es tão cer ca
de 1 mil e 500 co o pe ra ti vas agro pe cuá ri as es pa lha-
das por todo o País.

Nada obs tan te essa ex pres si va tra di ção, o co o-
pe ra ti vis mo agrí co la bra si le i ro vem en fren tan do se ve-
ras di fi cul da des, há já um bom tem po, por con ta, prin -
ci pal men te, das es tra tos fé ri cas ta xas de ju ros que há
anos in fer ni zam a vida de to dos aque les que, nos
mais di ver sos se to res, ar ris cam-se a em pre en der
nes te País. Apri si o na das pela ci ran da fi nan ce i ra, re -
féns do pa ga men to de ju ros al tos para ob ten ção de
ca pi tal de giro de cur to pra zo, a gran de ma i o ria das
co o pe ra ti vas agrí co las bra si le i ras viu-se em pur ra da
para uma si tu a ção de en di vi da men to in sus ten tá vel.
Algu mas de las apre sen tam vo lu me de dí vi das que
su pe ra em duas e até em três ve zes o seu pa tri mô nio
lí qui do.

Para que se faça uma idéia das di fi cul da des en -
fren ta das pelo se tor em seu con jun to, bas ta con sul tar
o ran king das 50 ma i o res co o pe ra ti vas do País anu -
al men te ela bo ra do pela Fun da ção Ge tú lio Var gas
(FGV). No le van ta men to de 2001, que toma como re -
fe rên cia os re sul ta dos do ano an te ri or, o grau de en di-
vi da men to mé dio su pe ra va em mais de uma vez e
meia o pa tri mô nio lí qui do das em pre sas.

Cons ci en te des sa re a li da de, o Go ver no Fe de ral
ado tou al gu mas ini ci a ti vas vol ta das para a re es tru tu-
ra ção das co o pe ra ti vas agro pe cuá ri as. No con tex to
des ses es for ços, a me di da de ma i or re le vo foi a ins ti-
tu i ção do Pro gra ma de Re vi ta li za ção de Co o pe ra ti vas
de Pro du ção Agrí co la (Re co op).

Cri a do em 1998, esse pro gra ma pre via a des ti-
na ção de re cur sos da or dem de 2 bi lhões e 100 mi -
lhões de re a is para a mo der ni za ção do se tor. No en -
tan to, quan do fal ta vam cer ca de dois me ses para ex -
pi rar o pra zo de con ces são dos fi nan ci a men tos, pre-
vis to para o dia 30 do cor ren te mês, o Re co op ha via
cus te a do ape nas uma quar ta par te des se mon tan te.
Para ser mais pre ci so, o úl ti mo le van ta men to da
Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras in di ca va
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que ape nas 540 mi lhões de re a is ha vi am sido ne go ci-
a dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o lan ça-
men to do Pro gra ma de Re vi ta li za ção de Co o pe ra ti vas
de Pro du ção Agrí co la (Re co op) re pre sen tou a aber tu-
ra de uma por ta, o sur gi men to de uma es pe ran ça de
me lho res tem pos para o co o pe ra ti vis mo agrí co la bra si-
le i ro, a bra ços com tre men das di fi cul da des.

No en tan to, as des me di das exi gên ci as do se tor
ban cá rio, seus ex ces si vos cri té ri os bu ro crá ti cos, jun -
ta men te com as ain da ele va das ta xas de ju ros, vin cu-
la das à va ri a ção da in fla ção, têm afu gen ta do as co o-
pe ra ti vas da con tra ta ção dos re cur sos do pro gra ma.
Como afir ma um as ses sor téc ni co da OCB, ”A com -
ple xi da de do pro gra ma obri gou o se tor a pas sar pelo
cri vo do sis te ma ban cá rio, que exi ge ga ran ti as de vi a-
bi li da de e do re tor no do pro je to apre sen ta do“.

Com efe i to, as co o pe ra ti vas agro pe cuá ri as têm
en con tra do gran des di fi cul da des para se adap ta rem
às nor mas do Re co op. Em tro ca da con ces são de re -
cur sos, o pro je to exi ge am plo pro gra ma de ajus tes
por par te das co o pe ra ti vas, o qual in clui des de con tro-
le de gas tos e di mi nu i ção do pa ter na lis mo na ges tão,
até o aban do no de ne gó ci os não es tra té gi cos para as
en ti da des, como su per mer ca dos e pos tos de com-
bus tí ve is.

O re sul ta do des se ex ces so de exi gên ci as é que
os re pas ses aca ba ram con cen tra dos em re giões
onde o se tor co o pe ra ti vis ta é mais or ga ni za do e apre -
sen ta ma i or ca pa ci da de para se ajus tar ao pro gra ma.
Até o pre sen te, a Re gião Sul vem li de ran do a cap ta-
ção dos re cur sos. O Esta do do Pa ra ná foi des ti na tá rio
de uma ex pres si va ma i o ria, de nada me nos que 48%,
ten do re ce bi do qua se 262 mi lhões de re a is. Em se-
gui da, apa re cem os Esta dos do Rio Gran de do Sul,
com cer ca de 90 mi lhões de re a is, e de San ta Ca ta ri-
na, com 87 mi lhões de re a is.

Des se modo, con clui-se que os Esta dos da Re -
gião Sul, em seu con jun to, re ce be ram re pas ses de
cer ca de 440 mi lhões de re a is, de um to tal de 540 mi -
lhões de re a is até en tão li be ra dos pelo Pro gra ma de
Re vi ta li za ção de Co o pe ra ti vas de Pro du ção Agrí co la
(Re co op). Isso cor res pon de a mais de 80% do to tal de 
re cur sos li be ra dos.

O Ban co do Bra sil é o prin ci pal agen te re pas sa-
dor dos re cur sos do pro gra ma. Dos 322 pro je tos apro -
va dos pelo co mi tê do Re co op, 270 fo ram en tre gues
para aná li se nes sa ins ti tu i ção. Nes sa me di da, so bres-
sai a res pon sa bi li da de do Ban co do Bra sil em sim pli fi-
car as nor mas, re du zir as exi gên ci as, de modo que
mais co o pe ra ti vas agro pe cuá ri as, es ta be le ci das nos

mais di ver sos pó los pro du ti vos do País, pos sam be -
ne fi ci ar-se dos re cur sos do Re co op.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um co o-
pe ra ti vis mo for te, pu jan te, bem es tru tu ra do é con di-
ção es sen ci al para o di na mis mo e o vi gor da eco no-
mia agrá ria do País. A su pe ra ção do atu al mo men to
de di fi cul da des vi vi do pelo co o pe ra ti vis mo bra si le i ro,
por seu tur no, de pen de da in te gral im ple men ta ção do
Pro gra ma de Re vi ta li za ção de Co o pe ra ti vas de Pro -
du ção Agrí co la (Re co op).

Por isso, de i xo aqui meu ape lo à di re ção do
Ban co do Bra sil, para que re ve ja os ex ces si vos cri té ri-
os bu ro crá ti cos que vêm em per ran do o ple no fun ci o-
na men to do pro gra ma. Pro ce di da essa re vi são, será
pos sí vel ga ran tir o rá pi do aten di men to às de man das
das co o pe ra ti vas, con tri bu in do, as sim, para o de sen-
vol vi men to ain da ma i or da eco no mia agrá ria do País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 10 ho ras, a se guin te
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PROJETO  DE RESOLUÇÃO Nº 31, 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 359, de 2002)

Dis cus são,  em tur no úni co do Pro je to de Re so-
lu ção nº 31, de 2002, de au to ria do Se na dor  Pa u lo
Sou to, que re no va  o pra zo fi xa do pelo ar ti go 4º da
Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de ral   (au to-
ri za ção para o Esta do da Ba hia re a li zar ope ra ção de
cré di to  – Pro gra ma de  Re cu pe ra ção da La vou ra Ca -
ca u e i ra), ten do

Pa re cer  sob nº 539, de 2002, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu ti-
vo), que ofe re ce.

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 33, 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 360, de 2002)
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Dis cus são,  em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 33, de 2002, de au to ria do Se na dor  Lú cio
Alcân ta ra, que au to ri za  a União a con ce der ga ran tia
aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e suas  en ti-
da des da ad mi nis tra ção in di re ta nas ope ra ções de
cré di to in ter no in clu í das  no âm bi to do Pro gra ma de
De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te
(PRODETUR), do  Pro gra ma de De sen vol vi men to do
Turis mo no Nor des te (PRODETUR/NE II) e do  Pro -
gra ma de Mo der ni za ção do Se tor de Sa ne a men to
(PMSS II) ,  ten do

Pa re cer  sob nº540, de 2002, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo  Sou to,
fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAE, que apre sen ta.

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.
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PROJETO  DE RESOLUÇÃO Nº 35, 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 369, de 2002)

Dis cus são,  em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 35, de 2002 (apre sen ta do como  con clu são
do Pa re cer nº 545, de 2002, da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos,  Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá),
que au to ri za  a União a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, no va lor to tal de qui nhen tos  mi lhões de dó la-
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, en tre Re pú bli ca
Fe de ra ti va  do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to (BID) .

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.
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PROJETO  DE RESOLUÇÃO Nº 36, 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 370, de 2002)

Dis cus são,  em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 36, de 2002 (apre sen ta do como  con clu são
do Pa re cer nº 546, de 2002, da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos,  Re la tor: Se na dor José Agri pi no),
que au to ri za  a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a ele -
var em dois bi lhões, no ven ta e sete  mi lhões, du zen-
tos e trin ta e três mil, no ve cen tos e cin qüen ta e um ie -
nes  ja po ne ses, a ope ra ção de cré di to ex ter no ce le-
bra da com o Ja pan Bank for  Inter na ti o nal Co o pe ra ti-
on (JBIC) e au to ri za da pela Re so lu ção nº 71, de 19
de  de zem bro de 2000, do Se na do Fe de ral .

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.
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PROJETO  DE RESOLUÇÃO Nº 37, 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 372, de 2002)

Dis cus são,  em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 37, de 2002, (apre sen ta do como  con clu são
do Pa re cer nº 547, de 2002, Re la tor: Se na dor Fre i tas
Neto), que au to ri za  a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
a ele var em três mi lhões, tre zen tos e  cin qüen ta e
qua tro mil, cen to e ses sen ta e nove eu ros e de zo i to
cen ta vos,  as ope ra ções de cré di to ce le bra das com o
Ban co Bil bao Viz ca ya Argen ta ria S/A  (BBVA) au to ri-
za das pela Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 73, de
2000 .

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.
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PROJETO  DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2002 
(Em  re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do 

Re gi men to Inter no,  nos  ter mos do 
Re que ri men to nº 373, de 2002)

Dis cus são,  em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 32, de 2002 (nº 4.326/2001, na  Casa
de ori gem), que con fe re  ao Go ver na dor Má rio Co -
vas a de sig na ção de “Pa tro no do Tu ris mo Na ci o nal”
,  ten do

Pa re cer  fa vo rá vel, sob 480, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro  Mi ran da.

 – 7 – 

SUBSTITUTIVO  AO 
PROJETO  DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção,  em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de  1999, de au -
to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra  o art. 43
da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ -
ni ca da Sa ú de),  pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si-
tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de  in ter na ções
hos pi ta la res,   ten do

Pa re ce res  sob nºs 732, de 2001, e 414, de
2002, das Co mis sões

–  Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do  ven ci do; e
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–  de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1 
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor  Ge ral do Althoff,
fa vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de su be-
men da que  apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.
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PROJETO  DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 2002

Dis cus são,  em tur no úni co, do 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 ,  ten do

Pa re cer  fa vo rá vel, sob nº 446, 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.
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PROJETO  DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 7, DE 2002

Dis cus são,  em tur no úni co, do 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 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 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 ,  ten do

Pa re cer  fa vo rá vel, sob nº 447, 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 Ber nar do Ca bral.
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PROJETO  DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 54, DE 2002 

Dis cus são,  em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 54, de 2002 (nº  1.118/2001, 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 Cul tu ra, La zer e
Co mu ni ca ção de  Pon tal a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pon tal,  Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer  fa vo rá vel, sob nº 394, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Chi co  Sar to ri.
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PROJETO  DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, DE 2002

Dis cus são,  em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 56, de 2002 (nº  1.154/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va  o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ven da Nova
do Imi gran te a  exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ven da Nova do  Imi gran te,
Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer  fa vo rá vel, sob nº 395, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor  Ger son
Ca ma ta.
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PROJETO  DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 57, DE 2002 

Dis cus são,  em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 57, de 2002 (nº  1.155/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va  o ato que au to-
ri za o Insti tu to de Ra di o di fu são de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio  de Co re aú  – IRC a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de  Co re aú, Esta -
do do Ce a rá, ten do

Pa re cer  fa vo rá vel, sob nº 396, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú cio
Alcân ta ra.
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PROJETO  DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 59, DE 2002

Dis cus são,  em tur no úni co, do 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,   ten do

Pa re cer  fa vo rá vel, sob nº 453, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor  Mo re i ra
Men des.

 – 14 – 

PARECER  Nº 525, DE 2002

Dis cus são,  em tur no úni co, do Pa re cer nº
525,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 Amir Lan do, so bre o re -
cur so ao Ple ná rio da  de ci são do Pre si den te do Se na-
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do que in de fe riu o Re que ri men to nº 715, de 2001,  da
Se na do ra Ma ri na Sil va, que so li ci ta a au diên cia da
Co mis são de Assun tos  So ci a is so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 1999, con clu in do
pela re je i ção do re cur so.

 – 15 – 

REQUERIMENTO  Nº 281, DE 2002

Vo ta ção,  em tur no úni co, do Re que ri men to nº
281, de 2002, do Se na dor Se bas tião Ro cha,  so li ci-
tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 167, de 2001,  com o nº 265, de 1999, que já
se en con tra apen sa do ao de nº 137, de 2001, por  re -
gu la rem a mes ma ma té ria.

 – 16 – 

REQUERIMENTO  Nº 282, DE 2002

Vo ta ção,  em tur no úni co, do Re que ri men to nº
282, de 2002, do Se na dor Ge ral do Melo,  so li ci tan do
a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, da Pro pos ta de
Emen da à  Cons ti tu i ção nº 21, de 2002.

 – 17 – 

REQUERIMENTO  Nº 289, DE 2002

Vo ta ção,  em tur no úni co, do Re que ri men to nº
289, de 2002, da Se na do ra Ma ria do Car mo  Alves,
so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 30, de  2002, com o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 9, de 2002, por re gu la rem a mes ma  ma té ria.

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 24 
mi nu tos.)

PARECER Nº 36, 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 o
Pro je to de Lei nº 6, de 2002 – CN, que “Abre 
ao Orça men to de Inves ti men to, para 2002,
em fa vor da Co mer ci a li za do ra Bra si le i ra de
Ener gia Emer gen ci al – CBEE, cré di to es pe-
ci al no va lor de R$1.700.000,00, para os fins 
que es pe ci fi ca.”

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do João Alme i da

I – Re la tó rio

Com base no art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en -
ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio da
Men sa gem nº 54, de 2002-CN (nº 197/2002, na ori -
gem), o Pro je to de Lei nº 6, que “Abre ao Orça men to
de Inves ti men to, para 2002, em fa vor da Co mer ci a li-
za do ra Bra si le i ra de Ener gia Emer gen ci al – CBEE,
cré di to es pe ci al no va lor de R$1.700.000,00, para os
fins que es pe cí fi ca.”

A Expo si ção de Mo ti vos, do Se nhor Mi nis tro do 
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, in for ma que o
cré di to no va lor de R$1.700.000,00 na pro gra ma ção
de tra ba lho da CBEE des ti na-se a aten der a des pe-
sas nas ações de Ma nu ten ção de Bens Imó ve is;
Ma nu ten ção e Ade qua ção de Bens Mó ve is, Ve í cu-
los, Má qui nas e Equi pa men tos e Ma nu ten ção e
Ade qua ção de Ati vos de Infor má ti ca, Infor ma ção e
Te le pro ces sa men to. Infor ma, ain da, que a ne ces si-
da de de cré di to es pe ci al de veu-se ao fato de que a
re fe ri da em pre sa so men te foi cri a da após a con clu-
são da ela bo ra ção da pro pos ta de lei de or ça men to
para 2002.

Os in ves ti men tos se rão cus te a dos com re ce i-
tas cor ren tes pro ve ni en tes de “Ge ra ção Pró pria” da
em pre sa.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Do exa me do pro je to, con clu í mos que a ini ci a ti-
va não con tra ria os dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e os
pre ce i tos le ga is per ti nen tes, em par ti cu lar no que
diz res pe i to à sua com pa ti bi li da de com o Pla no Plu -
ri a nu al 2000-2003 (Lei nº 9.989, de 21.7.2000), ou a 
sua re vi são (Lei nº 10.297, de 26.10.2001), com as
dis po si ções da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para 
o exer cí cio de 2002 (Lei nº 10.266, de 24.7.2001) e
com a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com ple-
men tar nº 101, de 4 de maio de 2000).

Qu an to ao mé ri to, lem bra mos que a em pre sa
foi cri a da pelo De cre to nº 3.900, de 29 de agos to de
2001, e ne ces si ta de es tru tu ra fí si ca ope ra ci o nal
para o de sem pe nho de suas ati vi da des.

Ante o ex pos to, não ten do o Pro je to de Lei re -
ce bi do emen das na Co mis são, e ten do em vis ta o
exa me da cons ti tu ci o na li da de e do mé ri to, so mos
pela apro va ção do Pro je to de Lei nº 6, de 2002,
como apre sen ta do pelo Po der Exe cu ti vo.

Sala da Co mis são, 7 de ju nho de 2002. – De-
pu ta do João Alme i da, Re la tor.
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Ata da 87ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 13 de ju nho 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
Se bas tião Ro cha, José Fo ga ça e Ca sil do Mal da ner

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

Alber to Sil va – Álva ro Dias – Amir Lan do – Ari
Stad ler – Arlin do Por to – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do
Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do
Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do
Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ri be i ro –
Fran ce li no Pe re i ra – Fran cis co Escór cio – Fre i tas
Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – He lo í sa He le na – Iris
Re zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
José Fo ga ça – José Jor ge – José Sar ney – José Ser -
ra – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar
Qu in ta ni lha – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Ma ria do
Car mo Alves – Mar lu ce Pin to – Mo re i ra Men des – Na -
bor Jú ni or – Osmar Dias – Pe dro Si mon – Ra mez Te -
bet – Re gi nal do Du ar te – Ri car do San tos – Ro ber to
Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro -
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima –
Se bas tião Ro cha – Te o to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na
– Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – A lis -
ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 54 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 Ro -
meu Tuma, 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 173, de 2002 (460/2002, na ori gem), de 11
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 113, de 2001 (nº 4.143/2001, na Casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que acres cen ta o Ca pí tu lo II-A ao Tí tu lo XI do De cre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal, e dis po si ti vo 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 ra 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,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.467, de 11 de 
ju nho de 2002.

PARECERES

PARECER Nº 557, 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 162, de
2002 (nº 1.249/2001, 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 e Cul tu ral
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Vale do Aço, para exe cu tar ser vi ço de ra-

di o di fu são de sons e ima gens na ci da de

de Ipa tin ga, 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 43, 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 9 de ja ne i ro de

2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti va
e Cul tu ral Vale do Aço 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 Ipa tin ga, 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 Oli ve i ra Fi lho, 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 e 
Cul tu ral Vale do Aço (cf. fl. 162):

• Pre si den te – Ro nal do de Sou za

• Vice-Pre si den te – Ulis ses do Nas ci men to

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de
ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob-
ser va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões
para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te -
le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la 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 162, de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de ju nho de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor.

11846 Sex ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

    419JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  14 11847

JUNHO 2002420    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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

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-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra-

sil, cu jos Esta tu tos não con tra ri em o có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções
de ve rão, com pro va da men te pos su ir re cur-
sos pró pri os para o em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi-
são edu ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção
do edi tal pre vis to no ar ti go 34 do Có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

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

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 558, 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 177, de
2002 (nº 1.485 de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor-
ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral e Edu -
ca ci o nal de Ita jaí, para exe cu tar ser vi ço
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de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ita jaí, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 992,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so
XII, com bi na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 5 de ju lho de
2001, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral e 
Edu ca ci o nal de Ita jaí para exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ita jaí,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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 Fran cis tô nio Pin to, 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
Cul tu ral e Edu ca ci o nal de Ita jaí (cf. fls.
122/123):

• Di re tor Su pe rin ten den te       – José Car los Fran ce li no

• Di re tor Admi nis tra ti vo  – San dra Ma ria Ba cu rau de Alen car

• Di re tor de Pro du ção e

Pro gra ma ção – Jane Mara Ber nar des Cu nha

• Di re tor Téc ni co – Anas tá cio Ber nar des

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 dação dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de
ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob-
ser va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões
para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te-
le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de-
pen de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di-
fu são edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se-
na do Fe de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for -
ma li da des e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de
ou tor ga e re no va ção de con ces são e per mis são
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca co es.

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 177, de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de ju nho de 2002.
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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;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin 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.
....................................................................................

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-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.112(*), de 22 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra-

sil, cu jos Esta tu tos não con tra ri em o Có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções
de ve rão, com pro va da men te pos su ir re cur-
sos pró pri os para o em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi-
são edu ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção
da edi tal pre vis to no ar ti go 34 do Có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 199G

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 559, 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 66, de
2002 (nº 1.542/2001, 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 Cris ti a no Va rel la,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Mu ri aé,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

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 § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
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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 Cris ti a no
Va rel la 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 Mu ri aé, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre-
to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro
de 1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri-
za ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li-
za da sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do 
Con gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do
art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cris ti a no
Va rel la (cf. fls. 169/170):

• Pre si den te – Mi sa el Artur Fer re i ra Va rel la

• Vice-Pre si den te – Ma ria da Gló ria Fer re i ra Va rel la

• Di re tor Exe cu ti vo – Lu ci a no Fer re i ra Va rel la

• Vice-Di re tor Exe cu ti vo – Antô nio Cel so Fer re i ra Va rel la

• Di re tor Cul tu ral – Lael Vi e i ra Va rel la Fi lho

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de
ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob-
ser va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões
para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te-
le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de-
pen de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di-
fu são edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se-
na do Fe de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for -
ma li da des e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de
ou tor ga e re no va ção de con ces são e per mis são
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens.”

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções.”

III – Voto

Lo ca li za do na Zona da Mata, a meia dis tân cia
de Belo Ho ri zon te (364 km) e do Rio de Ja ne i ro (304
km), Mu ri aé é um dos mais im por tan tes mu ni cí pi os de 
Mi nas Ge ra is. Com uma po pu la ção de qua se 100 mil
ha bi tan tes, dos qua is 35 mil com põem sua Po pu la ção
Eco no mi ca men te Ati va, o mu ni cí pio se des ta ca tan to
pela pro du ção in dus tri al, es pe ci al men te mi ne ral,
como agro pe cuá ria.

Os cur sos pro fis si o na li zan tes e su pe ri o res ofe -
re ci dos à sua ju ven tu de, ates tam a im por tân cia que
as li de ran ças de Mu ri aé dão à ca pa ci ta ção de sua po -
pu la ção, para en fren tar os de sa fi os do de sen vol vi-
men to.

Por ou tro lado, a exis tên cia de seis emis so ras de 
rá dio e três jor na is, não de i xam dú vi das quan to ao
apa ra to de cul tu ra e en tre te ni men to pos to à dis po si-
ção dos ha bi tan tes do mu ni cí pio, e que ago ra será re -
for ça do com a pre sen ça de uma emis so ra ex clu si va-
men te edu ca ti va.

Sem pre tive o ma i or ca ri nho por Mu ri aé e pe las
suas li de ran ças po lí ti cas, em pre sa ri a is, so ci a is e cul -
tu ra is. Sem pre acom pa nhei de per to o es for ço des -
sas li de ran ças em bus ca do pro gres so do mu ni cí pio.
É, por tan to, com o ma i or pra zer, que dou pa re cer fa -
vo rá vel à ins ta la ção de uma rá dio edu ca ti va em Mu ri-
aé.

Cris ti a no Va rel la, que dá o nome à fun da ção
que di ri gi rá a emis so ra, era fi lho do ca sal Ma ria da
Gló ria e Lael Va rel la, meus ami gos e ben fe i to res de
Mu ri aé e da re gião. O co nhe ci de mu i to per to, no con -
ví vio da fa mí lia, até a hora der ra de i ra. Esta ho me na-
gem é a me lhor for ma de per pe tu ar a sua me mó ria
viva.

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 66, de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
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. Ë da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca-

ra qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti-
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi-
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên-
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe -
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
ú na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele -
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu-
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa-
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.112(*), de 27 de agos to de 1862.

....................................................................................
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 so
pró pri os para o em pre en di men to
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§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi-
são edu ca ti va não de pen de ra da pu bli ca ção
ao edi tal pre vis to no ar ti go 34 do Có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu-
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si-
ções pos te ri o res.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O

Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que

será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 172, DE 2002

Alte ra os arts. 57 e 175 da Lei nº
9.279, de 1996, in clu in do o Insti tu to Na ci-
o nal de Pro pri e da de Indus tri al no pólo
pas si vo da re la ção pro ces su al, quan do o
mes mo não for au tor, na for ma dos arts.
56 e 173 da mes ma lei.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 57 da Lei nº 9.279, de 14 de maio

de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá-
gra fo:

Art. 57....................................................
§ 3º O INPI po de rá abs ter-se de con-

tes tar o pe di do, ou po de rá atu ar ao lado do
au tor, des de que isso se afi gu re útil ao in te-
res se pú bli co, a ju í zo do res pec ti vo re pre-
sen tan te le gal ou di ri gen te. (NR)

Art. 2º O art. 175 da Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin-
te pa rá gra fo:

Art. 175..................................................
..............................................................
§ 3º O INPI po de rá abs ter-se de con-

tes tar o pe di do, ou po de rá atu ar ao lado do
au tor, des de que isso se afi gu re útil ao in te-

res se pú bli co, a ju í zo do res pec ti vo re pre-
sen tan te le gal ou di ri gen te. (NR)

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

Jus tif ica ção

A Lei de Pro pri e da de Indus tri al de ter mi na, em
seu arts. 56 e 173, so bre pa ten tes e mar cas, res pec ti-
va men te, que a ação de nu li da de po de rá ser pro pos ta
a qual quer tem po de vi gên cia da pa ten te ou do re gis-
tro, pelo INPI ou por qual quer pes soa com le gí ti mo in -
te res se.

De ter mi na tam bém, em ar ti gos ime di a ta men te
sub se qüen tes aos ci ta dos aci ma, que a ação de nu li-
da de de pa ten te ou de re gis tro de mar ca será aju i za-
da no foro da Jus ti ça Fe de ral, e que o INPI, quan do
não for o au tor, in ter vi rá no fe i to.A fór mu la está as sim,
com esse ca rá ter mar ca da men te ge né ri co para essa
se gun da hi pó te se.

Ora, quan do de ter mi na que o INPI pode agir
como au tor em ações de nu li da de de pa ten te, a Lei
fica bas tan te cla ra quan to à po si ção pro ces su al do
Insti tu to. Po rém, di ver sa men te, quan do tra ta dos ca -
sos em que a ação não é pro pos ta pelo INPI, de i xa a
este a obri ga ção de in ter vir, sem es pe ci fi car em que
con sis ti ria essa in ter ven ção.

Por ou tro lado, ten do em vis ta que foi o pró prio
INPI que pra ti cou o ato im pug na do de nu li da de e
man te ve-se iner te, a al ter na ti va cor re ta é in cluí-lo no
pólo pas si vo, em face da ne ces si da de do li tis con sór-
cio de cor ren te da re la ção ju rí di ca de di re i to ma te ri al
pos ta em ju í zo.

Mu i tas ve zes, após o iní cio de uma ação ju di ci al
por ter ce i ros, o INPI ar gu men ta que re a li zou o re e xa-
me da ma té ria e ve ri fi cou que o au tor te ria ra zão, e
so li ci ta ao juiz uma al te ra ção no qua dro pro ces su al,
para que pas se a atu ar como as sis ten te do au tor.

De ou tra par te, há le gis la ções que ad mi tem ex pli-
ci ta men te essa trans po si ção, tal como a Lei nº 4.717,
de 1965, que re gu la a ação po pu lar. O § 3º do art. 6º
des sa lei é ex pres so no sen ti do de que a “pes soa ju rí-
di ca de di re i to pú bli co ou de di re i to pri va do, cujo ato
seja ob je to de im pug na ção, po de rá abs ter-se de con -
tes tar o pe di do, ou po de rá atu ar ao lado do au tor, des -
de que isso se afi gu re útil ao in te res se pú bli co, a ju í zo
do res pec ti vo re pre sen tan te le gal ou di ri gen te.”

É jus ta men te esse me ca nis mo que pro cu ra mos
im por tar da lei ci ta da aci ma, por con si de rar mos que
se apli ca com ade qua ção aos ca sos de nu li da de de
pa ten tes e de mar cas, e, as sim, pre en cher a la cu na
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re fe ri da aci ma, ve ri fi ca da nas hi pó te ses de nu li da de
ar güi das por ter ce i ros.

Acre di tan do que a pro po si ção aper fe i ço a rá nos -
so sis te ma ju rí di co de pro te ção à pro pri e da de in te lec-
tu al, es ta mos con fi an tes que a mes ma con ta rá com o
di li gen te e va li o so apo io dos ilus tres mem bros do
Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2002. – Car-
los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Re gu la di re i to e obri ga ções re la ti-
vos à pro pri e da de in dus tri al.

....................................................................................
Art. 56. A ação de nu li da de po de rá ser pro pos ta

a qual quer tem po da vi gên cia da pa ten te, pelo INPI
ou por qual quer pes soa com le gí ti mo in te res se.

§ 1º A nu li da de da pa ten te po de rá ser ar güi da, a
qual quer tem po, como ma té ria de de fe sa.

§ 2º O juiz po de rá, pre ven ti va ou in ci den tal men-
te, de ter mi nar a sus pen são dos efe i tos da pa ten te,
aten di dos os re qui si tos pro ces su a is pró pri os.

Art. 57. A ação de nu li da de de pa ten te será aju i-
za da no foro da Jus ti ça Fe de ral e o INPI, quan do não
for au tor, in ter vi rá no fe i to.

§ 1º O pra zo para res pos ta do réu ti tu lar da pa -
ten te será de 60 (ses sen ta) dias.

§ 2º Tran si ta da em jul ga do a de ci são da ação de 
nu li da de, o INPI pu bli ca rá ano ta ção, para ciên cia de
ter ce i ros.
....................................................................................

Art. 173. A ação de nu li da de po de rá ser pro pos-
ta pelo INPI ou por qual quer pes soa com le gí ti mo in -
te res se.

Pa rá gra fo úni co. O juiz po de rá, nos au tos da
ação de nu li da de, de ter mi nar li mi nar men te a sus pen-
são dos efe i tos do re gis tro e do uso da mar ca, aten di-
dos os re qui si tos pro ces su a is pró pri os.
....................................................................................

Art. 175. A ação de nu li da de do re gis tro será
aju i za da no foro da jus ti ça fe de ral e o INPI, quan do
não for au tor, in ter vi rá no fe i to.

§ 1º O pra zo para res pos ta do réu ti tu lar do re -
gis tro será de 60 (ses sen ta) dias.

§ 2º Tran si ta da em jul ga do a de ci são da ação de 
nu li da de, o INPI pu bli ca rá ano ta ção, para ciên cia de
ter ce i ros.
....................................................................................

LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965

Re gu la a ação po pu lar.

....................................................................................
Art. 6º A ação será pro pos ta con tra as pes so as

pú bli cas ou pri va das e as en ti da des re fe ri das no art.
1º, con tra as au to ri da des, fun ci o ná ri os ou ad mi nis tra-
do res que hou ve rem au to ri za do, apro va do, ra ti fi ca do
ou pra ti ca do o ato im pug na do, ou que, por omis sas, ti -
ve rem dado opor tu ni da de à le são, e con tra os be ne fi-
ciá ri os di re tos do mes mo.
....................................................................................

§ 3º A pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co ou de di -
re i to pri va do, cujo ato seja ob je to de im pug na ção, po -
de rá abs ter-se de con tes tar o pe di do, ou po de rá atu ar
ao lado do au tor, des de que isso se afi gu re útil ao in te-
res se pú bli co, a ju í zo do res pec ti vo re pre sen tan te le -
gal ou di ri gen te.
....................................................................................

(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 (Se bas tião Ro cha) – O
pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com -
pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 378, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos do art. 216 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, que seja so li ci ta do ao Po -
der Exe cu ti vo, Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, in -
for ma ções acer ca da re u nião da “Cú pu la Mun di al da
Ali men ta ção: 5 anos de po is” e dos com pro mis sos as -
su mi dos pelo Bra sil na que le im por tan te even to, re a li-
za do na ci da de de Roma, Itá lia, pela FAO no in tu i to de 
ex tin guir a fome, a fim de que esta Casa Le gis la ti va
acom pa nhe de per to o cum pri men to das me tas com -
pro mis sa das pelo Go ver no.

Jus ti fi ca ção

Ape sar do gran de avan ço tec no ló gi co, in clu si ve
na área da agri cul tu ra, a hu ma ni da de ain da car re ga
na sua cons ciên cia o es tig ma da fome em gran de es -
ca la. Os da dos for ne ci dos pela FAO de mons tram que
para o cum pri men to das me tas as su mi das na Cú pu la
Mun di al da Ali men ta ção em 1996, que pre vi am a di -
mi nu i ção des se qua dro hor ren do da fome mun di al,
para a me ta de até o ano de 2015, se ria ne ces sá rio ti -
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rar des se es ta do, 22 mi lhões de se res hu ma nos por
ano.

Entre tan to, de vi do tal vez à de sa ce le ra ção da
eco no mia mun di al como um todo, a meta con se gui da
até ago ra é de 6 mi lhões de pes so as por ano, o que é
de ve ras in sa tis fa tó rio para ex tin ção des te qua dro ve -
xa tó rio.

O Bra sil, es pe ci al men te, como País de gran de
vo ca ção e po ten ci al agrí co la tem a obri ga ção de es tar
na van guar da da luta con tra a fome, tan to na im ple-
men ta ção de pro gra mas so ci a is que bus quem sua er -
ra di ca ção, quan to de cri a ção e ma nu ten ção de pro-
gra mas de de sen vol vi men to de todo o seu po ten ci al
agrí co la.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2002. –
Osmar Dias.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – 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.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des
em per mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

V. Exª tem 20 mi nu tos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, subo à tri -
bu na do Se na do Fe de ral para re gis trar a re a li za ção
de um even to ocor ri do em Bra sí lia, en tre os úl ti mos
dias 6 e 9 de ju nho, que con si de ra mos de fun da men-
tal im por tân cia para a de mo cra cia e prin ci pal men te
para a for ma ção da nos sa ju ven tu de. Falo do VI
Encon tro Na ci o nal de Me ni nos e Me ni nas de Rua. O
en con tro, or ga ni za do pelo Mo vi men to Na ci o nal de
Me ni nos e Me ni nas de Rua, teve como ob je ti vo dis cu-
tir a tese con trá ria à re du ção da ida de pe nal, a par tir
do lema “Ado les cen te ci da dão não me re ce pri são e
sim edu ca ção”.

Nes te ano de 2002, mil me ni nas e me ni nos em
si tu a ção de ex clu são e vi o lên cia – es pe ci al men te os
com ex pe riên cia de vida na rua –, de to dos os Esta -
dos bra si le i ros, re u ni ram-se em Bra sí lia para par ti ci-
par, du ran te qua tro dias, de 25 ofi ci nas pe da gó gi cas,
de ba tes e ple ná ri as, além de ações po lí ti cas e mo-
men tos cul tu ra is e lú di cos.

O en con tro re u niu ain da edu ca do res e co la bo ra-
do res, re pre sen tan tes de or ga ni za ções não go ver na-
men ta is na ci o na is e in ter na ci o na is, au to ri da des go-

ver na men ta is, ar tis tas e jor na lis tas da im pren sa bra -
si le i ra e es tran ge i ra e re pre sen tan tes da clas se po lí ti-
ca. Nós tam bém par ti ci pa mos do even to.

No dia 6 de ju nho, no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, pres ti gi a mos a aber tu ra des se en con tro,
que foi a re u nião da Co mis são Ge ral so bre a Re du ção
da Ma i o ri da de Pe nal. Não pu de mos usar a pa la vra
por que se tra ta va de re u nião da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, mas pres ti gi a mos a re u nião com a nos sa pre sen-
ça jun ta men te com os me ni nos e me ni nas de rua e
po lí ti cos pre sen tes. Há um equí vo co mu i to gran de de
quem pen sa que, re du zin do a ida de para os nos sos
jo vens irem para a pri são, os pro ble mas des te País,
prin ci pal men te no que se re fe re à vi o lên cia, es ta rão
re sol vi dos.

Na que la opor tu ni da de, mais de 500 me ni nos e
me ni nas de rua, que ves ti am ca mi se tas es tam pan do
sua po si ção con trá ria à re du ção da ma i o ri da de pe nal,
ti ve ram a opor tu ni da de de usar da tri bu na para de i xar
re gis tra da sua men sa gem, a sua in dig na ção e suas
pro pos tas.

Para o even to, to dos os can di da tos à Pre si dên-
cia da Re pú bli ca fo ram con vi da dos, mas ape nas o re -
pre sen tan te do Par ti do dos Traba lha do res, Luiz Iná-
cio Lula da Sil va, com pa re ceu à Co mis são Ge ral para
ou vir a re i vin di ca ção dos ado les cen tes e en ti da des
re pre sen ta ti vas.

Na oca sião, Lula ma ni fes tou o de se jo de dis cu tir
mais in ves ti men tos em es co las téc ni cas, uni ver si da-
des, cul tu ra, la zer e em es por tes que ocu pem o tem -
po da ju ven tu de bra si le i ra, em vez de de ba ter a pos si-
bi li da de de re ba i xa men to da ida de pe nal. Para ele,
um País que não cu i da bem de seus jo vens e de seus
ido sos tem uma gran de dí vi da so ci al. Enfa ti zou, ain -
da, a ne ces si da de de fa zer po lí ti ca para o Bra sil com
co ra gem de as su mir com pro mis so com as cri an ças,
os ado les cen tes e os apo sen ta dos, cu jos di re i tos es -
tão pre vis tos na Cons ti tu i ção, no Esta tu to da Cri an ça
e do Ado les cen te e até na De cla ra ção Uni ver sal dos
Di re i tos Hu ma nos. “Não po de mos con ti nu ar ace i tan-
do que um Esta do que faz boas leis seja o pri me i ro a
trans gre di-las”, res sal tou Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Srªs e Srs. Se na do res, do cu men to en tre gue aos 
pre sen tes, ela bo ra do pe los me ni nos e me ni nas par ti-
ci pan tes do even to, apre sen ta a se guin te pon de ra-
ção: “Como o re ba i xa men to da ida de pe nal pre ten de
mi ni mi zar o gra ve pro ble ma da de lin qüên cia ju ve nil?
Na prá ti ca, isso sig ni fi ca ria agra var o caos da su per lo-
ta ção dos pre sí di os, onde exis tem 235.460 pre sos,
para 144.568 va gas; e por vol ta de 80 mil pes so as
com man da dos ju di ci a is não cum pri dos. É de sis tir de -
fi ni ti va men te da pos si bi li da de de edu car, ao co lo car o
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ado les cen te em con ta to com pes so as bem mais in flu-
en tes e ex pe ri en tes no mun do do cri me”.

De ve mos re fle tir so bre essa re a li da de. A pro-
pos ta de re du ção da ida de pe nal, como apon ta o re fe-
ri do do cu men to, re fle te uma cul tu ra au to ri tá ria, in ca-
paz de en ten der a ju ven tu de. De mons tra uma ide o lo-
gia re pres so ra que não per ce be todo o con tex to so ci-
al, eco nô mi co e cul tu ral que en vol ve a pro ble má ti ca
da in fân cia e da ju ven tu de no Bra sil.

Para as me ni nas e me ni nos de rua de nos so
País, “as me di das de vem ter ca rá ter pe da gó gi co e
res so ci a li za dor, para que o ado les cen te au tor de ato
in fra ci o nal pos sa vi ven ci ar no vas ex pe riên ci as e
cons tru ir um novo pro je to de vida, com base em prin -
cí pi os de so li da ri e da de, res pe i to e igual da de... Nes se
sen ti do, pro po mos como al ter na ti vas à vi o lên cia a
bus ca de so lu ções co mu ni tá ri as, in ves ti men to às po lí-
ti cas pú bli cas, re du ção da de si gual da de so ci al e o
res pe i to ao ci da dão”. O Encon tro Na ci o nal de Me ni-
nos e Me ni nas de Rua teve por ob je ti vo cen tral es cla-
re cer a so ci e da de de que não há uma re la ção di re ta
en tre o au men to da vi o lên cia e a ida de pe nal e mos -
trar que os pon tos do Esta tu to do Adul to e do Ado les-
cen te ain da não fo ram to tal men te im ple men ta dos, es -
pe ci al men te, os que tra tam das me di das so ci a is so ci-
o e du ca ti vas.

Atu al men te, tra mi tam no Con gres so Na ci o nal
apro xi ma da men te 18 pro pos tas de emen da à Cons ti-
tu i ção que vi sam re du zir a ma i o ri da de pe nal. No en -
tan to, es tu dos do De par ta men to da Cri an ça e do Ado -
les cen te do pró prio Mi nis té rio da Jus ti ça mos tram que 
90% dos cri mes, no Bra sil, são co me ti dos por pes so-
as com mais de 18 anos e que 73,8% das in fra ções
co me ti das por jo vens aten tam con tra o pa tri mô nio,
sen do 50% des ses cor res pon den tes a fur tos e ape-
nas 8,46% des sas in fra ções aten tam con tra a vida.
De cada 100 mil bra si le i ros, exis tem três in fra to res ju -
ve nis e 88 cri mi no sos adul tos. Os da dos re ve lam ain -
da que, em 2000, 1.355 ado les cen tes fo ram ví ti mas
de as sas si na to, en quan to 465 jo vens fo ram acu sa dos
de ho mi cí dio. Isso sig ni fi ca que, para cada as sas si na-
to co me ti do por jo vens, há três jo vens vi ti mas de ho -
mi cí dio.

Esses nú me ros evi den ci am que não po de mos
nos pre ci pi tar e de fen der a re du ção da ida de pe nal,
im pu tan do aos nos sos jo vens “pu ni ções exem pla res”,
como que rem al guns se to res da so ci e da de. Eles não
são al go zes. São tam bém, e em mu i tos ca sos, ví ti mas
da es ca la da da vi o lên cia.

É pre ci so ana li sar de ta lha da men te o cres ci men-
to da vi o lên cia, es pe ci al men te na ju ven tu de, seg men-
to por na tu re za ques ti o na dor dos li mi tes. Mas, aci ma

de tudo, por ta dor de pro fun do es pí ri to fra ter no e co le-
ti vo. Antes de cul par os jo vens pelo que ocor re, sem
que isso sig ni fi que jus ti fi car cri mes co me ti dos, é im -
pres cin dí vel ave ri guar qua is são as re a is ca u sas de
sua con di ção atu al de de ses pe ran ça e dos con se-
qüen tes des do bra men tos.

Tão im por tan te quan to de cla rar mos guer ra ao
cri me or ga ni za do é lu tar pelo fim da ex clu são so ci al,
pois am bos são dois la dos de uma mes ma mo e da,
ad vin da de um mo de lo eco nô mi co que se gre ga. Que
im põem a “co e xis tên cia pa cí fi ca” en tre uma das ma i o-
res con cen tra ções de ren da do mun do e um dos ma i-
o res ín di ces de pes so as fa min tas do pla ne ta.

Ofe re cer à ju ven tu de opor tu ni da des re a is de
aces so à edu ca ção e ao mer ca do de tra ba lho é o
gran de de sa fio en fren ta do por go ver nos em todo o
mun do. Ge rar opor tu ni da de de em pre go e ren da para
esse pú bli co é fun da men tal, es pe ci al men te pelo seu
po ten ci al na pre ven ção à vi o lên cia. Jo vens que têm a
pers pec ti va de vida re du zi da pela fal ta de opor tu ni da-
des são su ma ri a men te jo ga dos nas mãos do trá fi co,
da vi o lên cia e da pros ti tu i ção.

Além das vá ri as me di das ur gen tes, ne ces sá ri as
e pon tu a is, é pre ci so ata car com pro fun di da de o pro -
ble ma cen tral, que pas sa por uma mu dan ça ra di cal
no atu al mo de lo in ti tu la do ne o li be ral, ver da de i ro e
prin ci pal res pon sá vel pelo cres ci men to da ex clu são,
agen te da vi o lên cia.

Sr. Pre si den te, nun ca, no Bra sil, se re gis trou
uma si tu a ção de ta ma nha con cen tra ção de ren da, de
apro fun da men to dos ní ve is de po bre za e de agres si-
va e hu mi lhan te dis cri mi na ção so ci al. Isso não jus ti fi-
ca a vi o lên cia, mas, ao re ti rar qual quer pers pec ti va de 
vida das pes so as, dos jo vens ter mi na por em pur rar
uma par ce la da po pu la ção para o de ses pe ro e para o
cri me.

Nes se sen ti do, o que se tem ofe re ci do à so ci e-
da de, e em es pe ci al aos jo vens, são va lo res de tur pa-
dos, que vão da su per va lo ri za ção da ima gem da mu -
lher à ex plo ra ção se xu al de cri an ças. É pre ci so, por -
tan to, in ver ter a ló gi ca eco nô mi ca, po lí ti ca e so ci al,
res ga tan do e ofe re cen do às cri an ças, aos ado les cen-
tes e aos jo vens va lo res éti cos e mo ra is ca pa zes de
ori en tá-los em con so nân cia com os prin cí pi os da fra -
ter ni da de, do res pe i to hu ma no e da igual da de.

Srªs e Srs. Se na do res, em qua se todo o Bra sil
os go ver nos não fa zem a sua par te, cri an do ou ade -
quan do as uni da des e os pro gra mas de aten di men to
ao ado les cen te apre en di do pela po lí cia e sen ten ci a-
do pela Jus ti ça. Por isso, qual quer de fe sa em fa vor do
re ba i xa men to da ida de pe nal deve ser vis to com des -
con fi an ça e com re je i ção.
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Com von ta de po lí ti ca, é pos sí vel ofe re cer aos
me ni nos e me ni nas – que hoje se en con tram em si tu-
a ção de ris co so ci al – um tra ta men to mais hu ma no,
ba se a do nos prin cí pi os da in clu são so ci al e do exer cí-
cio am plo, de mo crá ti co e ir res tri to da ci da da nia.

Um exem plo dis so é o tra ba lho que vem sen do
re a li za do em meu Esta do, o Rio Gran de do Sul. Des -
de o iní cio de ju nho, está em fun ci o na men to a Fun da-
ção de Aten di men to So ci o e du ca ti vo (Fase), em subs -
ti tu i ção à Fun da ção Esta du al do Bem-Estar do Me nor
(Fe bem). Tra ta-se de uma pro pos ta do Po der Exe cu ti-
vo, apro va da, por una ni mi da de, pela Assem bléia Le -
gis la ti va do Esta do, pro pos ta essa que con tou com o
apo io de toda a so ci e da de ga ú cha.

A mu dan ça do nome e o novo re or de na men to
ju rí di co sim bo li zam um avan ço na for ma de aten der
ado les cen tes au to res de ato in fra ci o nal, no Rio Gran -
de. A de no mi na ção “Bem-Estar do Me nor” não re fle te
o tra ba lho so ci o e du ca ti vo que é re a li za do nes sa nova
Fun da ção e traz a pa la vra “me nor”, hoje es tig ma ti za-
da pela mí dia e pela so ci e da de.

A Fase bus ca es pe ci a li zar-se ain da mais na
exe cu ção das me di das so ci o e du ca ti vas de in ter na-
ção e se mi li ber da de, apli ca das aos ado les cen tes que 
co me tem ato in fra ci o nal. O de sa fio é ga ran tir que a
pas sa gem dos jo vens pela Fase seja um tem po de
cons tru ção e de pre pa ro para um con ví cio ci da dão.

Em 1999, um pas so im por tan te cons ti tu iu mar co
de ci si vo na mu dan ça ins ti tu ci o nal: a se pa ra ção en tre
a área de abri gos e a área de aten di men to a ado les-
cen tes em con fli to com a lei. A Fun da ção pas sou a es -
pe ci a li zar-se no seu ob je to – exe cu tar as me di das so -
ci o e du ca ti vas pri va ti vas e res tri ti vas de li ber da de apli -
ca das a ado les cen tes que co me tem ato in fra ci o nal,
cum prin do de ci sões ju di ci a is. A Se cre ta ria fi cou res -
pon sá vel pela exe cu ção das me di das pro te ti vas pre-
vis tas no ECA e na Lei Orgâ ni ca de Assis tên cia So ci-
al (Loas).

A lei san ci o na da no dia 28 de maio úl ti mo pelo
Go ver na dor pre ten de con so li dar le gal men te as trans -
for ma ções que vêm ocor ren do na ins ti tu i ção.

Vá ri os ele men tos con cre tos fa lam de um ou tro
mo men to na his tó ria da Fun da ção: a con cep ção de
que os ado les cen tes aten di dos são su je i tos de di re i-
tos e de que o ato in fra ci o nal é cir cuns tan ci al em suas
vi das; o tra ba lho de in ser ção so ci al e fa mi li ar, pelo
Pro gra ma de Egres sos, que com pro me te a so ci e da-
de com o aco lhi men to dos jo vens egres sos da Fun da-
ção; a cons tru ção das no vas uni da des que vi a bi li za,
em mo de lo ar qui te tô ni co ino va dor, a efe ti va ção do
aten di men to de acor do com os con ce i tos de fi ni dos
pelo ECA.

Nada muda do dia para a no i te. O re or de na men-
to ins ti tu ci o nal foi apro va do na Assem bléia, mas não
vai trans for mar, de uma hora para a ou tra, a ro ti na da
Fun da ção. Na ver da de, nos sa prá ti ca ins ti tu ci o nal é
que, ago ra, vai fa zer a nova lei.

Nas uni da des da Fase, o ado les cen te aten di do
pas sa rá por ava li a ções psi co ló gi ca, so ci al, pe da gó gi-
ca, ju rí di ca e de sa ú de. Além dis so, se rão tra ba lha dos
as pec tos da edu ca ção, pro fis si o na li za ção, cul tu ra, la -
zer e es por te e as re la ções fa mi li a res, co mu ni tá ri as e
ins ti tu ci o na is.

Assim, du ran te o cum pri men to de me di da so ci o-
e du ca ti va, o ado les cen te es ta rá, gra du al men te, es-
tru tu ran do as ne ces si da des e ati vi da des que o au xi li-
a rão no seu de sen vol vi men to pes so al, ten do em vis ta
sua in ser ção so ci al após o des li ga men to da ins ti tu i-
ção.

Afirmou o Go ver na dor do Rio Gran de do Sul,
Olí vio Du tra, por oca sião do lan ça men to ofi ci al da
Fun da ção de Aten di men to So ci o e du ca ti vo: “A cri a ção
da Fase, em subs ti tu i ção à an ti ga Fe bem, re pre sen ta
uma pro fun da trans for ma ção na for ma de aten der
ado les cen tes au to res de ato in fra ci o nal, com pa ti bi li-
za da com o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te,
com a Lei Orgâ ni ca de Assis tên cia So ci al e com o
nos so pro gra ma de as se gu rar os di re i tos da ci da da-
nia a to dos. Res pon de, por tan to, a uma exi gên cia da
éti ca e da dig ni da de”.

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

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Com mu i to pra zer, Se na dor Edu ar do Su plicy, con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Gos -
ta ria de cum pri men tá-la pe los dois as pec tos prin ci pa-
is de seu pro nun ci a men to. Pri me i ra men te, V. Exª faz
uma aná li se pro fun da so bre os mo ti vos pe los qua is
não se ria ade qua da a di mi nu i ção da ida de pe nal para
se de fi nir a res pon sa bi li za ção cri mi nal. Há uma ten ta-
ti va, por par te de di ver sos seg men tos, de ba i xar a ida -
de pe nal de 18 anos para 16 anos ou até 14 anos, e,
jus ta men te nes sa fase da vida, inú me ras são as ve -
zes em que ado les cen tes aca bam co me ten do al gu-
ma in fra ção à lei. Nes sa fase, os ado les cen tes ain da
não têm a de vi da for ma ção e te ri am toda pos si bi li da-
de de se re cu pe rar se hou ves se, por par te da so ci e-
da de e da co mu ni da de, a or ga ni za ção ne ces sá ria
para a for ma ção dos jo vens, as sim como uma es tru tu-
ra so ci o e co nô mi ca que pu des se mo di fi car e trans for-
mar as ati tu des des sas pes so as. Em se gun do lu gar,
V. Exª cita o exem plo da Fun da ção de Aten di men to

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  14 11859

JUNHO 2002432    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



So ci o e du ca ti vo – Fase, no Rio Gran de do Sul, a qual
é uma ini ci a ti va do Go ver no Olí vio Du tra, que, pre o cu-
pa do com essa ques tão, ope ra a trans for ma ção da
Fe bem nes sa Fun da ção, uma ins ti tu i ção que ca mi-
nha na di re ção cor re ta no sen ti do de pro mo ver opor -
tu ni da des para os ado les cen tes. Cum pri men to V. Exª
pelo as sun to que nos traz hoje, so bre a ex pe riên cia
po si ti va que o Go ver no de Olí vio Du tra, do PT, no Rio
Gran de do Sul, vem co lo can do em prá ti ca.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor Edu ar do Su plicy.

No mo men to em que re gis tra mos o Encon tro
Na ci o nal de Me ni nas e Me ni nos de Rua Con tra a Di -
mi nu i ção da Ida de Pe nal, es ta mos não ape nas re for-
çan do a im por tân cia da vi são des ses jo vens e das or -
ga ni za ções não-go ver na men ta is do Bra sil e de ou tros
pa í ses, mas tam bém mos tran do que é um equí vo co,
um erro que rer mos le var nos sas cri an ças e ado les-
cen tes, mes mo aque les que co me tem al gum tipo de
ato in fra ci o nal, às pri sões, que hoje são ver da de i ros
de pó si tos de in dig ni da de, es co las do cri me e da de -
lin qüên cia. É um equí vo co to tal o pon to de vis ta de
que as sim di mi nu i ría mos a vi o lên cia.

Os jo vens por si sós não são vi o len tos. Os jo-
vens es tão vi o len tos por con ta de um mo de lo eco nô-
mi co que ex clui, que de sem pre ga, que em po bre ce,
que tira as es pe ran ças de mi lhões de pes so as.

Não fa ze mos a crí ti ca pela crí ti ca àque les que
de fen dem essa idéia, mas apre sen ta mos ações con -
cre tas que de mons tram que, quan do há von ta de po lí-
ti ca, pode-se co me çar a fa zer a di fe ren ça. O Rio
Gran de do Sul, Se na dor Edu ar do Su plicy, está fa zen-
do a di fe ren ça. O pro je to po pu lar e de mo crá ti co que o
nos so Go ver no está de sen vol ven do está com pro me-
ti do com a ci da da nia, a ci da da nia de quem tra ba lha,
de quem pro duz, de quem es tu da, de quem re al men-
te pre ci sa ser in clu í do no pro ces so de par ti ci pa ção. A
nos sa vi são de dig ni da de e de éti ca pas sa es pe ci al-
men te pelo tra ta men to dis pen sa do às pes so as por ta-
do ras de de fi ciên cia, aos ido sos, às pes so as que es -
tão tal vez na fase mais su bli me, no de sa bro char da
vida, que é a ado les cên cia.

O Go ver no De mo crá ti co e Po pu lar do Rio Gran -
de do Sul su pe ra, as sim, a es tru tu ra fa li da da Fe bem,
con ta mi na da por to dos os ví ci os e dis tor ções pos sí-
ve is a uma ins ti tu i ção pú bli ca. O tra ba lho da Fe bem,
em todo o País, ba se ia-se na con cep ção de se gre ga-
ção e apar ta ção so ci al de cri an ças e ado les cen tes.
Suas ações si tu am-se no ter re no da pu ni ção e da pri -
va ção de li ber da de. Em vez de re e du car os jo vens,
pre pa ran do-os para as su mir um pa pel so ci al na co-
mu ni da de, na ma i o ria dos ca sos, essa ins ti tu i ção com 

esse ran ço an ti go os di re ci o na para a mar gi na li da de,
fun ci o nan do como ver da de i ra es co la do cri me.

Por isso, es ta mos re gis tran do uma nova vi são,
ba se a da numa ação con cre ta, cons tru í da com a par -
ti ci pa ção da so ci e da de, um pro je to do nos so Go ver-
no, apla u di do, por una ni mi da de, por toda a Assem-
bléia.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Per -
mi te V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, o tema que V. Exª está
abor dan do nes ta ma nhã tão bo ni ta é dig no des ta
Casa. Ou tro dia, apar te ei o Se na dor Iris Re zen de,
que tem pen sa men to con trá rio ao de V. Exª, e dis se
que tam bém pedi a di mi nu i ção da ida de pe nal. Qu e ro
di zer o por quê: por que toda a so ci e da de o está pe din-
do. Se V. Exª fi zer uma en que te, hoje, no Bra sil in te i ro,
V. Exª verá que isso é ver da de. O cri me de pen de de
uma pes soa, de um jo vem, que exer ce a fun ção de la -
ran ja, e este, com a cer te za da im pu ni da de, con ti nua
a co me ter cri mes e mais cri mes. Por isso, que ro pa ra-
be ni zar V. Exª por esse bri lhan te dis cur so em di re ção
à ju ven tu de, que – cre io – pre ci sa ser olha da com
mais ca ri nho, com mais dig ni da de. E a Casa am pa ra
esta dis cus são, por que todo o Bra sil está na ex pec ta-
ti va de so lu ções para o pro ble ma. Não po de mos pas -
sar a mão na ca be ça des ses jo vens. No meu apar te,
eu dis se ao Se na dor Iris Re zen de: “Se na dor, na épo -
ca dos meus pais, não ha via a tec no lo gia que há hoje; 
atu al men te, a par ti ci pa ção do jo vem é gran de em
qual quer as sun to. Na que la épo ca, não vo tá va mos, e,
hoje, o jo vem vota”. Per gun to a V. Exª – e é até bom
que se per gun te isto aqui: um jo vem, quan do co me te
um cri me ele i to ral, é pu ni do? Ele pode ser pu ni do?
Obser ve V. Exª que esse tema é mu i to bom para ser
dis cu ti do nes ta Casa. Meus pa ra béns!

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Agra de ço-lhe o apar te.

Esta mos sen do aler ta dos para o fato de que o
nos so tem po se es vai. Qu e re mos con clu ir o nos so
pro nun ci a men to, mas, an tes, gos ta ría mos de de i xar
duas pa la vras ain da em re la ção ao apar te de V. Exª,
Se na dor Fran cis co Escór cio.

Não con cor da mos com a idéia de que, di mi nu in-
do a ida de pe nal, le van do os nos sos ado les cen tes à
pri são, va mos re sol ver os pro ble mas da nos sa so ci e-
da de, a qual pre ci sa re fle tir so bre as ca u sas da vi o-
lên cia. Pre ci sa mos, sim, de ser ri go ro sos com os cri -
mi no sos adul tos que usam ado les cen tes e cri an ças
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para a prá ti ca do cri me; pre ci sa mos de ri gor con tra o
trá fi co, con tra a dro ga. Isso é o que pre ci sa mos fa zer,
e não re du zir a ida de de pri são.

Enca mi nho-me para o en cer ra men to, Sr. Pre si-
den te, ten do em vis ta que eu não con ta va com dois
bri lhan tes apar tes que, sem dú vi da, re du zi ram o meu
pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Exa -
to, Se na do ra Emi lia Fer nan des. Peço a co la bo ra ção de
V. Exª, haja vis ta que o seu tem po já está es go ta do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do ape nas que a Fun -
da ção de Aten di men to So ci o e du ca ti vo, que está sen -
do im plan ta da no Rio Gran de do Sul, nas ce com o de -
sa fio de mar car a di fe ren ça, “trans for man do um qua -
dro ex plo si vo numa pos si bi li da de con cre ta de pro por-
ci o nar a re cu pe ra ção so ci al e o aces so des tes jo vens
aos di re i tos de ci da da nia e à dig ni da de”, como bem
res sal tou o Go ver na dor Olí vio Du tra.

A nos sa Fun da ção aten de cer ca de 800 ado les-
cen tes em todo o Rio Gran de, em 15 uni da des – sete
de las es tão em Por to Ale gre, e as de ma is, no in te ri or
do Esta do. As no vas uni da des, já im ple men ta das ou
em cons tru ção, pos su em con cep ção ar qui te tô ni ca
ino va do ra, com mó du los se pa ra dos, que bus cam re -
pro du zir uma co mu ni da de. Ou seja, rom pem em de fi-
ni ti vo com o pa drão de equi pa men tos úni cos que ca -
rac te ri zam as ins ti tu i ções de pri va ção de li ber da de.

Por tan to, uma ou tra ques tão que não se pode
de i xar de re gis trar é que está sen do pro vi den ci a da a
re ti ra da da Po lí cia Mi li tar, da nos sa Bri ga da Mi li tar da
ad mi nis tra ção das uni da des de aten di men to. Para a
re ti ra da gra da ti va dos po li ci a is, já fo ram con tra ta dos,
en tre 1999 e 2001, 478 no vos fun ci o ná ri os. Em 2002,
in clu si ve, hou ve con cur so pú bli co para o pre en chi-
men to de 178 va gas. To dos os ser vi do res, gra ças à
par ce ria fir ma da en tre o Go ver no do Esta do e o Mi nis-
té rio da Jus ti ça, pas sa rão por pro gra ma de ca pa ci ta-
ção con ti nu a da, para que atu em como su je i tos do
pro ces so edu ca ti vo dos ado les cen tes aten di dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acre di ta-
mos que o es for ço re a li za do no Rio Gran de do Sul
pos sa ser vir de exem plo a todo o País. Cri an ças e
ado les cen tes não po dem re ce ber o mes mo tra ta men-
to dis pen sa do a adul tos in fra to res. Pre ci sam de uni -
da des e pro gra mas es pe cí fi cos.

Além dis so, não é jus to que o tem po de pri va ção
de li ber da de ul tra pas se o que é hoje es ta be le ci do em
lei: de, no má xi mo, três anos. Afi nal, esse pe río do cor -
res pon de à me ta de da ado les cên cia, que vai dos 12
aos 18 anos, e é con si de ra do por es pe ci a lis tas su fi ci-

en te pelo es tá gio de de sen vol vi men to bi op si cos so ci al
em que se en con tram.

Não po de mos ana li sar, iso la da men te, os da dos
so bre a vi o lên cia. De ve mos lem brar que a ex plo ra ção
do tra ba lho in fan to-ju ve nil, se gun do a OIT, atin ge 7
mi lhões e 700 mil cri an ças e ado les cen tes bra si le i ros
de 5 a 17 anos, nos me i os ur ba no e ru ral. Des tes,
mais de 4 mi lhões es tão na fa i xa de es co la ri da de
obri ga tó ria, em que o tra ba lho é pro i bi do por lei. Algu -
mas des sas cri an ças e ado les cen tes ain da fre qüen-
tam a es co la, mas mais de um mi lhão es tão fora dos
ban cos es co la res.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fica cla ra a hi po cri sia
da nos sa so ci e da de, da que les que atri bu em ao ado -
les cen te – que ne nhu ma as sis tên cia re ce be do Esta -
do e, por ve zes, nem se quer da fa mí lia – a res pon sa-
bi li da de pelo alto ín di ce de cri mi na li da de no País.

Não há sa í da pos sí vel para o pro ble ma da vi o-
lên cia sem in ves ti men to em jus ti ça so ci al: em pre go,
dis tri bu i ção de ren da, edu ca ção, sa ú de e vida dig na.
Tam bém não há sa í da para a po lí ti ca de se gu ran ça
pú bli ca, sem in ves ti men to em for mas al ter na ti vas de
res pon sa bi li za ção que pri o ri zem o es pa ço aber to e a
con vi vên cia so ci al.

Não se re sol ve a pro ble má ti ca da cri mi na li da de
adul ta com o alar ga men to de pe nas e cons tru ção de
pri sões. Da mes ma for ma, não se re sol ve rá o pro ble-
ma do ado les cen te em con fli to com a lei au men tan do
o tem po de pri va ção de li ber da de. To dos sa be mos
que o sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro é de su ma no,
bru ta li za dor e ine fi caz, do pon to de vis ta da res so ci a-
li za ção.

Os ado les cen tes bra si le i ros, Srªs e Srs. Se na-
do res, são ci da dãs e ci da dãos. Encar ce rá-los é uma
for ma ar ca i ca e ine fi caz de tra tar essa ques tão tão
com ple xa. Por isso, de ve mos di zer “não” à re du ção da 
ma i o ri da de pe nal e “sim” aos pro je tos al ter na ti vos
que bus quem o res ga te da ci da da nia das nos sas cri -
an ças, ado les cen tes e jo vens, de mo cra ti zan do sua
pos si bi li da de de in clu são so ci al.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -

ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor
Fra ce li no Pe re i ra, por 20 mi nu tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, hoje
é um dia ator men ta do, e em bo ra a ma dru ga da te nha
sido vi to ri o sa, na Co réia, com o fu te bol bra si le i ro,  o
as sun to que va mos abor dar se re fe re aos pro ble mas
eco nô mi cos e fi nan ce i ros da Na ção.
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Os me i os de co mu ni ca ção anun ci am em man -
che tes: “Ris co-país e  dó lar dis pa ram, e Bra sil re cor-
re rá ao FMI”. E mais: “O Bra sil vai sa car 10 bi lhões de
dó la res do FMI para ten tar con ter o dó lar”. E ain da:
“Atri bui-se que gran de par te des sa tor men ta de cor re
de uma even tu a li da de, de uma su ces são pre si den ci al
inu si ta da nos des ti nos do Bra sil. Uma su ces são que
ca u sa rá, sem dú vi da, um cho que ele i to ral, tal vez, fun -
da men tal para a mu dan ça dos há bi tos e tra di ções po -
lí ti cas que es tão con du zin do este País a uma si tu a-
ção tor men to sa”.

É cla ro que de ve ria tra tar des te as sun to para
dar a nos sa opi nião, no mo men to em que o País se
pre pa ra para um de ba te ele i to ral ob je ti vo e uma ele i-
ção de ci si va para o des ti no da Na ção.

Ocor re que, on tem à no i te, quan do pou cos dor -
mi am para as sis tir à par ti da de fu te bol na qual o Bra sil
saiu vi to ri o so, re ce bi  te le fo ne mas a res pe i to de uma
re gião de Mi nas Ge ra is que tam bém faz par te do Bra -
sil, mas que é des pre za da e aban do na da. Por esse
mo ti vo, eu não quis de mo rar um só ins tan te para
abor dar a gra ve si tu a ção em que se en con tra a ro do-
via 367, que liga a Rio-Ba hia, a BR 116, ao Pólo do
Des co bri men to, a par tir da ci da de de Sal to da Di vi sa,
na di vi sa de Mi nas com a Ba hia.

Con fes so que nós, mi ne i ros, não te mos o há bi to
e a tra di ção de tra zer para esta Casa, apro pri a da  aos
de ba tes na ci o na is, as sun tos que não se ajus tem ao
des ti no des te País. Ocor re, po rém, que a BR-367, que 
liga o Pólo Tu rís ti co do Vale do Je qui ti nho nha ao Pólo
Tu rís ti co da Cos ta do Des co bri men to, al can çan do
Por to Se gu ro, Ca brá lia e Bel mon te, en con tra-se em
si tu a ção de ses pe ra do ra e a po pu la ção está re be la da
di an te da in di fe ren ça do Go ver no, e da não li be ra ção
dos re cur sos con sig na dos no Orça men to para a re-
cons tru ção da que la ro do via.

Na ges tão do Mi nis tro Car los Mel les, no Mi nis té-
rio do Espor te e Tu ris mo, de fi niu-se um pro je to que
des ti na va R$ 6,6 mi lhões  à re cons tru ção da ro do via.
As li de ran ças po lí ti cas, em pre sa ri a is e co mu ni tá ri as
da re gião es ti ve ram em Bra sí lia vá ri as ve zes. Os de -
pu ta dos es ta du a is mi ne i ros de ba te ram a si tu a ção de -
ses pe ra do ra da que la po pu la ção, que não pode dis por
de uma ro do via vi tal para o seu de sen vol vi men to e
bem es tar.

O pro ces so do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo
foi exa mi na do e tran si tou até que, de po is de anun ci ar-
mos a li be ra ção dos re cur sos, che ga mos à con clu são
de que cons ti tu ía um ve xa me para nós to dos, mas
tam bém para o Go ver no, sa ber que nada po de ria ser
fe i to. Expli co: por de ter mi na ção do Pre si den te da Re -
pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, em des pa cho

de pró prio pu nho, o Mi nis tro do Espor te e Tu ris mo,
Car los Mel les, au to ri zou a emis são da Nota de Cré di-
to nº 2001, no va lor de R$ 6,6 mi lhões, em fa vor do
DNER, ago ra uma nova re par ti ção.

Em 7 de ja ne i ro de 2002, em con ta to do Mi nis tro
dos Trans por tes com o do Espor te e Turis mo, e ten do
em vis ta a trans for ma ção do DNER em agên cia, so li-
ci tou-se que fos se emi ti da uma nova nota de cré di to,
des ta vez para o Mi nis té rio dos Trans por tes no mes -
mo va lor, o que foi fe i to pela Nota de Cré di to nº
000406, de 2001. Não foi in for ma do ao Mi nis té rio do
Espor te e Tu ris mo, na épo ca, como se da ria a exe cu-
ção da obra. A nota de cré di to foi emi ti da na mo da li da-
de 90, exe cu ção di re ta, e não na mo da li da de 30,
trans fe rên ci as a Esta dos, pois a obra se ria re a li za da
em con vê nio com o DER-MG. Por isso, o Mi nis té rio
dos Trans por tes não em pe nhou o cré di to dis po ni bi li-
za do.

 Um alto fun ci o ná rio da que le Mi nis té rio, já na
ges tão do atu al Mi nis tro, es cre veu de pró prio pu nho
que, como se tra ta de uma obra de in te res se e já au to-
ri za da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, nes te exer cí cio
de 2002 será bus ca da a fon te de fi nan ci a men to para
exe cu tá-la.

No mês pas sa do de pa rei-me, no Se na do, com o 
atu al Mi nis tro do Espor te e Tu ris mo, Caio Luiz de Car -
va lho. So li ci tei a S. Exª que di ri gis se uma pa la vra a Mi -
nas Ge ra is e aos mi ne i ros, em par ti cu lar aos ha bi tan-
tes dos Pó los Tu rís ti cos de Je qui ti nho nha e da Cos ta
do Des co bri men to, es cla re cen do por que es ses re-
cur sos não fo ram li be ra dos em 2001 e que pro vi dên-
ci as es ta ri am sen do to ma das para que isso ocor res se
no exer cí cio de 2002. 

No en tan to, fez-se si lên cio e o as sun to não foi
mais tra ta do. A ro do via foi atin gi da por uma ca la mi da-
de que des tru iu qua tro pon te, e uma vi a gem ha bi tu al-
men te fe i ta em uma hora pas sou a ter a du ra ção de
onze ho ras.

Di an te do mu tis mo do Mi nis tro do Espor te e Tu-
ris mo, es tou aqui para ma ni fes tar, em nome do meu
Esta do, o in con for mis mo com essa in di fe ren ça e esse 
des ca so não só com os mi ne i ros, mas tam bém com
os bra si le i ros que se be ne fi ci a rão da ro do via.

Di an te do si lên cio do Mi nis tro, pro cu ra mos ou tra
al ter na ti va: que, dos re cur sos das emen das de ban -
ca da para a cons tru ção de ro do vi as em ter ri tó rio mi -
ne i ro, o Go ver no des ti nas se uma par te para a con ti-
nu a ção e, pos si vel men te, a con clu são das obras,
prin ci pal men te en tre Alme na ra e Sal to da Di vi sa, em -
bo ra o tre cho en tre Alme na ra e Ita o bim tam bém es te-
ja  em pre cá ri as con di ções.
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Foi, en tão, as si na do um do cu men to, en de re ça-
do ao Se cre tá rio Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
Mi nis tro Eu cli des Scal co, nes tes ter mos:

Os De pu ta dos aba i xo as si na dos, vêm
a pre sen ça de V. Exª, so li ci tar li be ra ção de
ver ba para con clu são do as fal ta men to da
BR-367 – tre cho Alme na ra/Sal to da Di vi sa,
ten do em vis ta cons tar nas in di ca ções fe i tas
na jus ti fi ca ção da Emen da nº 71140004, F.P
26.872.8035.5852.0002 – cons tru ção e re-
cu pe ra ção de ro do vi as fe de ra is no Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Este se ria o es que ma: no que tan ge ao Pro de-
tur, R$ 6,6 mi lhões se ri am des ti na dos à me lho ria e a
re cons tru ção des ta ro do via; e, quan to às emen das da 
ban ca da mi ne i ra, se ri am des ti na dos R$10 mi lhões
para a mes ma fi na li da de, to ta li zan do R$ 16,6 mi-
lhões, quan tia que per mi ti ria, tal vez com o acrés ci mo
de mais R$5 mi lhões de ou tras fon tes, a con clu são
de fi ni ti va da que la ro do via.

No en tan to, até ago ra as emen das de ban ca da
não fo ram li be ra das. Lem bro-me, com pe sar, de que
no fim do ano pas sa do, iní cio des te ano, quan do ain -
da vo tá va mos o Orça men to, emen das de ban ca da fo -
ram li be ra das para de ter mi na dos de pu ta dos e se na-
do res – R$10 mi lhões para um se na dor, mais R$10
mi lhões para ou tro – que in di ca ri am os seus re pre-
sen tan tes e os seus pre fe i tos para o re ce bi men to
des sas emen das de ban ca da. Po lí ti ca que não se
ajus ta à ido ne i da de e ao tem pe ra men to do Pre si den-
te Fer nan do Hen ri que Car do so.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – A in for ma-
ção que se tem, e a im pren sa está anun ci an do em
man che tes de pri me i ra pá gi na, é a de que to das as
emen das fo ram li be ra das on tem. Caso al gu ma emen -
da não te nha sido li be ra da, cer ta men te seja por que o
De pu ta do ou o Se na dor não te nha ido lá. Tal vez V. Exª 
não sa i ba que as emen das já fo ram li be ra das.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Não es tou me re fe rin do às emen das in di vi du a is, das
qua is não tra to, por que cons tam do Orça men to – e o
nos so com por ta men to de ho mem pú bli co mi ne i ro não 
é a de acom pa nhá-las. Re fi ro-me às emen das de
ban ca da per ti nen tes a Mi nas Ge ra is, des ti na das à
cons tru ção de ro do vi as, que to ta li zam R$45,2 mi-
lhões.

De se ja mos ape nas que pelo me nos R$10 mi-
lhões des te to tal se jam li be ra dos – e aqui está o do cu-
men to na for ma de so li ci ta ção dos par la men ta res, de -
pu ta dos e se na do res mi ne i ros –, no sen ti do de des ti-
nar re cur sos àque la ro do via.

No mo men to em que te mas na ci o na is e in ter na-
ci o na is se in ter li gam, sou obri ga do a vir à tri bu na des -
ta Casa, con tra ri an do o sen ti men to de Mi nas, que é o
de não tra zer para o Con gres so Na ci o nal as sun tos in -
ter nos do Esta do. Mas, ten do em vis ta a di men são do
pro ble ma e o fato de aque la re gião fa zer par te ter ri tó-
rio mi ne i ro e por não mais po der per ma ne cer em tal
si tu a ção é que aqui es tou.

Fica o meu ape lo ao Mi nis tro do Espor te e Tu ris-
mo, Caio  Luiz de Car va lho, e ao Se cre tá rio Ge ral da
Pre si dên cia, Mi nis tro Eu cli des Scal co, no sen ti do da
li be ra ção, via Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo, de
R$6,6 mi lhões  des ti na dos ao Pro de tur, e R$10 mi -
lhões das emen das de ban ca da para aten der  a uma
si tu a ção de emer gên cia e de ve xa me, uma vez  que,
con for me já as si na lei, uma vi a gem que se fa ria em
uma hora, en tre Alme na ra e Sal to da Di vi sa ou en tre
Alme na ra e Ita o bim, na Rio-Ba hia, hoje se faz em
onze ho ras.

Esta é uma ma ni fes ta ção de in con for mis mo e
este é o ape lo que faço ao Go ver no Fe de ral para que
des ti ne es ses re cur sos ao DER-MG. A em pre sa está
lá, as má qui nas es tão lá, o que não está é o Go ver no,
in di fe ren te. Enquan to se na do res re ce be ram ver bas
imen sas para aten de rem pre fe i tos, com emen da de
ban ca da dos seus Esta dos, os se na do res mi ne i ros
não re ce be ram nada.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no
Pe re i ra, o Sr. Se bas tião Ro cha, 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) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ins cre vi-me
para fa zer um ba lan ço do se mi ná rio so bre clo na gem,
re a li za do nos dias 11 e 12 des te mês, no au di tó rio Pe -
trô nio Por tel la, do Se na do. To da via, gos ta ria de fa zer
al guns re gis tros im por tan tes an tes de me ater à ma té-
ria tra ta da no se mi ná rio.

Em pri me i ro lu gar, con gra tu lo-me com o Pre si-
den te do nos so Par ti do – Se na do res Álva ro Dias e
La u ro Cam pos, que se en con tram em ple ná rio –, Le o-
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nel Bri zo la, que, numa de ci são ines pe ra da, ace i tou o
con vi te para dis pu tar uma vaga para o Se na do, pelo
PDT do Rio de Ja ne i ro.

Te mos a ex pec ta ti va, a es pe ran ça e a con vic ção
de que Bri zo la virá para esta Casa enal te cer ain da
mais o Se na do da Re pú bli ca, dan do gran de con tri bu i-
ção para o Bra sil, na con di ção de Se na dor da Re pú-
bli ca, car go, aliás, que nun ca ocu pou, até por de ci são
pró pria, de foro ín ti mo, haja vis ta que qua li fi ca ção
para isso não lhe fal ta.

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

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Con -
ce de rei apar tes, até por que pre ten do tra tar de ou tros
as sun tos. Tem a pa la vra V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – AP) – Pre -
za do Se na dor Se bas tião Ro cha, con si de ro al vis sa re i-
ra a de ci são do ex-Go ver na dor Le o nel Bri zo la de dis -
pu tar uma vaga para o Se na do Fe de ral. É cla ro que,
no Rio de Ja ne i ro, nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res,
es ta re mos apo i an do os can di da tos ao Se na do que o
PT in di car. É pos sí vel que in di que um can di da to para
uma vaga ou ain da dois. Mas, qual quer que seja a de -
ci são, que ain da está por ser to ma da, ava lio que seja
po si ti va a de ci são de Le o nel Bri zo la de es tar co lo can-
do toda a sua ex pe riên cia de vida, a sua par ti ci pa ção
em epi só di os tão im por tan tes da His tó ria do Bra sil,
seja como Go ver na dor do Esta do do Rio Gran de do
Sul, seja como Go ver na dor do Esta do do Rio de Ja ne i-
ro, seja como De pu ta do Fe de ral. Ele, que par ti ci pou de 
epi só di os tão sig ni fi ca ti vos na luta pela de mo cra ti za-
ção do Bra sil, cer ta men te tra rá uma co la bo ra ção mu i-
to im por tan te para o Se na do Fe de ral. Ain da on tem, o
Se na dor Pe dro Si mon fa lou de gran des fi gu ras da his -
tó ria do Se na do Fe de ral ao lon go de seus 111 anos.
Cer ta men te, no Se na do Fe de ral, Le o nel Bri zo la es ta-
rá dan do uma con tri bu i ção no tá vel com sua ex pe riên-
cia. Cum pri men to o PDT por essa de ci são.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Obri -
ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy. Obri ga do, mais uma
vez, pela co e rên cia de sem pre, mar ca da per so na li-
da de de V. Exª.

O Sr. Álva ro Dias (PDT – PR) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Álva ro Dias. 

O Sr. Álva ro Dias  (PDT – PR) – Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que ro tam bém apla u dir essa de ci são
do Pre si den te do nos so Par ti do, Le o nel Bri zo la. Tra -
ta-se de uma vo ca ção po lí ti ca ím par. A ex pe riên cia de 
Le o nel Bri zo la não po de ria ser des per di ça da num

mo men to ain da de mu i ta vi ta li da de. Te nho vis to com
que di na mis mo ele ar ti cu la, nes te mo men to, a su ces-
são pre si den ci al, ar man do a Fren te Tra ba lhis ta com
mu i ta ha bi li da de e com pe tên cia. A pre sen ça dele no
ce ná rio da dis pu ta ele i to ral e, pos te ri or men te, nes ta
Casa, va lo ri za rá a ati vi da de pú bli ca bra si le i ra, no ta-
da men te pela mar ca éti ca que ele in tro duz em to das
as suas ações. Tra ta-se de fi gu ra no tá vel da his tó ria
po lí ti ca bra si le i ra, mas cuja mis são não se es go tou.
Por isso, fi ca mos fe li zes com essa dis po si ção de luta
que ele de mons tra ao co lo car o seu nome para o ele i-
to ra do do Rio de Ja ne i ro, bus can do ocu par a tri bu na
que hoje V. Exª está ocu pan do, em de fe sa não só do
tra ba lhis mo, já que ele é o lí der ma i or do tra ba lhis mo
no País, mas so bre tu do em de fe sa das ins ti tu i ções
pú bli cas bra si le i ras, des gas ta das pela ação no ci va de 
mu i tos da que les que atu am de for ma in dig na.E a pre -
sen ça de Bri zo la é a pre sen ça da com pe tên cia, da vo -
ca ção po lí ti ca e so bre tu do da dig ni da de.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Obri -
ga do, Se na dor Álva ro Dias, pe las suas pa la vras, em
nome do Pre si den te do nos so Par ti do, Le o nel Bri zo la.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Con -
ce do tam bém o apar te ao emi nen te Se na dor La u ro
Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Pre za do Se -
na dor e co le ga do PDT, Se bas tião Ro cha, que ro so -
mar as mi nhas mo des tas pa la vras ao seu pro nun ci a-
men to tão opor tu no, para ma ni fes tar sa tis fa ção, ale -
gria e con ten ta men to pela in di ca ção do nome do Go -
ver na dor Le o nel Bri zo la, que há tan to tem po está na
es tra da, lu tan do para ar ti cu lar as fren tes tra ba lhis tas,
as fren tes so ci a is, as fren tes cons ci en tes nes ta ba ta-
lha ele i to ral que se apro xi ma. E ele sem pre o fez, não
ca pi ta ne a do por al gu ma am bi ção pes so al, não pre-
ten den do ocu par qual quer pos to mais avan ça do,
como o de Pre si den te ou de Vice-Pre si den te da Re -
pú bli ca, mas de con tri bu ir com o Bra sil. Ao con trá rio:
de i xou que fi cas se a re bo que sua ação vi ril, sua ação
co ra jo sa, sua ação apa i xo na da para tra zer para o
Bra sil o me lhor, se o me lhor pu des se ter acon te ci do
com a uni da de das es quer das. Mas, de qual quer for -
ma, sai o ates ta do. O Go ver na dor Le o nel Bri zo la não
ple i te ou ne nhu ma po si ção avan ça da e vai dis pu tar,
com a sua co ra gem, com a sua for ça, com a vi ta li da de
in ve já vel que pos sui aos 80 anos de ida de – es pe ro
que de ma ne i ra vi to ri o sa – uma ca de i ra no Se na do
Fe de ral. Aque les que ti ve rem opor tu ni da de de ter Le -
o nel Bri zo la como com pa nhe i ro do Se na do se rão en -
ri que ci dos pela ex pe riên cia que ele acu mu lou ao lon -
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go de sua vida e tam bém com a pos tu ra que sem pre
sou be ter, nun ca tra in do os tra ba lha do res, nun ca tra -
in do as mi no ri as, mas sem pre lu tan do por um tra ba-
lhis mo sa u dá vel, so ci al e de van guar da. Mu i to obri ga-
do, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor La u ro Cam pos.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor Se -
bas tião Ro cha, V. Exª me per mi te um apar te?

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Pos so eu tam bém fa zer um apar te, Se na dor?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Pen -
so que o meu pro nun ci a men to vai ater-se à can di da-
tu ra do Go ver na dor Le o nel Bri zo la e en ten do que
devo sub me ter-me à von ta de do Ple ná rio.

Ouço V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon, tes te mu nha
sem pre pre sen te da his tó ria de Bri zo la, em fun ção de
ser do mes mo Esta do, o Rio Gran de do Sul.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Essa de ci-
são é da ma i or im por tân cia e do ma i or sig ni fi ca do. O
Dr. Le o nel Bri zo la vai hon rar e dig ni fi car esta Casa.
Vai tam bém tra zer um ca be dal de ex pe riên cia e de
com pe tên cia re al men te mu i to po si ti vo para os pró xi-
mos oito anos no Se na do da Re pú bli ca. Bri zo la tem
uma bi o gra fia que me re ce o res pe i to e a ad mi ra ção
de to dos, in clu si ve de seus ad ver sá ri os. Tra ta-se de
um ho mem que co me çou cedo a car re i ra po lí ti ca. Mu -
i to jo vem, ain da es tu dan te de Enge nha ria, foi De pu ta-
do Cons ti tu in te na Assem bléia Le gis la ti va do Rio
Gran de do Sul; Se cre tá rio de Esta do do Go ver no Dor-
nel les; Pre fe i to de Por to Ale gre; Go ver na dor do Rio
Gran de do Sul. Foi o gran de lí der res pon sá vel pela le -
ga li da de que fez com que, em um raro acon te ci men-
to, um gol pe de Esta do tra ma do en tre Con gres so e
mi li ta res fra cas sas se por ca u sa da von ta de e da re be-
lião po pu lar. Exi la do – foi o bra si le i ro que fi cou mais
tem po no exí lio –, man te ve com dig ni da de a sua atu a-
ção, per cor ren do to dos os ca mi nhos até que che gas-
se a anis tia. Ten do per di do o seu Par ti do, a le gen da
do PTB, de uma ma ne i ra es tú pi da e ri dí cu la, está
ago ra numa bela ca mi nha da para re cons ti tu ir uma
união de tra ba lhis tas para re fa zer o ve lho PTB. Por
duas ve zes, foi Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro e can di-
da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Enfim, um ho mem
de uma bi o gra fia re al men te mu i to po si ti va, dig no, sé -
rio, cor re to, de cen te, gran de Go ver na dor do Rio
Gran de do Sul, gran de Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro.
Bri zo la é uma des sas fi gu ras que hon ram e dig ni fi cam
a po lí ti ca bra si le i ra. Nes te Con gres so, não há dú vi da
de que, a sim ples pre sen ça de Bri zo la aqui, dará uma
nova vida, um novo ar, um novo de ba te, uma nova fi si-

o no mia aos tra ba lhos des ta Casa. Fe li ci to o Dr. Bri zo-
la, o PDT e o povo do Rio de Ja ne i ro, que, te nho cer -
te za ab so lu ta, terá em S.Exª um gran de Se na dor, que 
será, sem dú vi da, não ape nas Se na dor do Rio de Ja -
ne i ro, mas do Bra sil nes ta Casa. Meus cum pri men tos,
por in ter mé dio de V. Exª, ao seu Par ti do e ao Dr. Le o-
nel Bri zo la.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon, que, tam bém de 
for ma sem pre cor re ta, co e ren te, pro cu ra re co nhe cer
as vir tu des de quem as tem. Embo ra, nes te mo men to,
em pa lan que dis tin to do nos so Pre si den te Le o nel Bri -
zo la, no Rio Gran de do Sul, V. Exª foi com pa nhe i ro de
Bri zo la em mu i tas lu tas, so bre tu do na luta pela re de-
mo cra ti za ção do País, epi só di os nos qua is V. Exª teve
um pa pel fun da men tal tam bém e ex tre ma men te im-
por tan te. Por tan to, o apar te de V. Exª é de gran de va -
lia para nós, do PDT, e so bre tu do para o nos so Pre si-
den te Le o nel Bri zo la.

Ouço com pra zer V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no, que é do Rio de Ja ne i ro, onde Bri zo la dis pu ta-
rá o car go de Se na dor.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – É
ver da de. Se na dor Se bas tião Ro cha, sa ú do o PDT, em 
nome do Se na do Fe de ral, pela acer ta da de ci são. É
cla ro que, ele i to ral e po li ti ca men te, apo i a rei os can di-
da tos do Par ti do dos Tra ba lha do res no Esta do do Rio
de Ja ne i ro, jun to com a cha pa da Go ver na do ra Be ne-
di ta, mas não pos so de i xar de sa u dar o PDT pela de -
ci são to ma da no mo men to em que a Na ção bra si le i ra
está pre ci san do, e mu i to, de uma voz com a den si da-
de, a ex pe riên cia, a lu ci dez, a ca pa ci da de de li de ran-
ça, a li de ran ça ex pres si va que Le o nel Bri zo la tem
nes te País. Será uma voz den tro do Con gres so Na ci-
o nal, den tro do Se na do, em de fe sa de ca u sas que
são nos sas e que têm sido pos tas de lado, in fe liz men-
te, nes ses úl ti mos oito, doze anos. O Se na dor Le o nel
Bri zo la, como dis se o Se na dor La u ro Cam pos, nun ca
tra iu a clas se tra ba lha do ra –  os bra si le i ros sa bem
mu i to bem dis so -, mas nun ca tra iu tam bém, nem de
lon ge, nem le ve men te a Na ção bra si le i ra e seus in te-
res ses, que es tão em jogo nes te mo men to cru ci al,
nes te em ba te ele i to ral que ocor re rá em ou tu bro pró xi-
mo. E é im por tan te que Le o nel Bri zo la es te ja pre sen te
nes te em ba te dis pu tan do uma vaga no Se na do, com
chan ces mu i to gran des de vir a en ri que cer esta Casa
com a sua pre sen ça, com a sua voz, essa voz co e ren-
te, for te, que traz con si go uma li de ran ça con si de rá vel,
mu i to ex pres si va nes te País, e com toda a sua ex pe-
riên cia. De for ma que não pos so de i xar de ex pres sar
este sen ti men to que, acre di to, seja do povo do Rio de
Ja ne i ro, sa u dan do a de ci são do PDT e a de ci são de
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Le o nel Bri zo la, co men ta da por V. Exª em seu pro nun-
ci a men to mu i to opor tu no.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. V. Exª, que in -
clu si ve foi do PDT, sem dú vi da ne nhu ma...

Pois não, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – E,

quan do no PDT, que mu i to me hon rou, tive di ver gên-
ci as com o Go ver na dor Le o nel Bri zo la, mas nun ca
de i xei de re co nhe cer sua hon ra dez, co e rên cia e li de-
ran ça.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – O
seu ele va do es pí ri to pú bli co, Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no, fez com que V. Exª vol tas se a ser ali a do de Le o-
nel Bri zo la nas ele i ções que o trou xe ram ao Se na do.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – É
ver da de.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – V.
Exª foi ele i to exa ta men te numa fren te do Rio de Ja ne i-
ro, da qual par ti ci pou o PDT.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Isso 
mes mo, e eu não es ta ria no Se na do, se não ti ves se o
apo io des sa fren te, com o PDT e o PT. Essa foi uma
con di ção sine qua non para a mi nha ele i ção, e sou o
pri me i ro a re co nhe cer isso.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Isso
tudo só re ve la a gran de za da vo ca ção po lí ti ca de V.
Exª e de Le o nel Bri zo la, que co lo cam ques tões me no-
res aba i xo dos pro ble mas do País. Com pre en de ram
que V. Exª tra ria gran de con tri bu i ção a esta Casa e ao
País na con di ção de Se na dor. E V. Exª tem esse mes -
mo sen ti men to com re la ção a Le o nel Bri zo la, sem dú -
vi da al gu ma.

Te rei que vol tar a esta tri bu na, para fa zer um
pro nun ci a men to es pe cí fi co so bre a im por tân cia da
can di da tu ra de Le o nel Bri zo la para o País, para o
PDT e para o Se na do Fe de ral, mas, em fun ção do
tem po, te nho que re su mir esta mi nha con clu são, di -
zen do que, cer ta men te, o que mo ti va Le o nel Bri zo la,
aci ma de tudo, é o seu com pro mis so com o Bra sil,
com a de mo cra cia, com as ins ti tu i ções bra si le i ras,
com o povo bra si le i ro, e, prin ci pal men te, o seu en ten-
di men to de que tem ain da uma gran de mis são a cum -
prir, de que não está de vi da men te con clu í da sua ta re-
fa como po lí ti co em nos so País, que é a de cons tru ir
ou re cons tru ir a uni da de tra ba lhis ta, com a uni fi ca ção,
a fu são do PDT e do PTB. Fa ze mos vo tos de que ela
se con cre ti ze, ten do Bri zo la, mais uma vez, à fren te
des sa es tra té gia, já na con di ção de Se na dor. Que o
nos so Pre si den te, Le o nel Bri zo la, te nha êxi to em sua
cam pa nha! Te nho cer te za de que o povo do Rio de

Ja ne i ro lou va rá essa ini ci a ti va e con clu i rá pela boa
pro pos ta de que Bri zo la ve nha para o Se na do Fe de-
ral, a fim de re pre sen tar o Rio de Ja ne i ro, o PDT e o
Bra sil.

Sr. Pre si den te, de i xa rei o ba lan ço do Se mi ná rio
de Clo na gem Hu ma na para ou tra opor tu ni da de, mas
é im por tan te fa zer, pelo me nos, uma pe que na abor -
da gem a res pe i to do as sun to. Antes, po rém, de se jo
fa zer uma de nún cia.

Ontem à no i te, fui à loja da Va rig, no ae ro por to,
para ad qui rir uma pas sa gem aé rea da Nor des te, no
tre cho Be lém–Mon te Dou ra do, e pude mos trar as di fi-
cul da des do povo da Ama zô nia com re la ção a trans -
por te aé reo e a ou tras ques tões, como, por exem plo,
o trans por te flu vi al, de vi do aos aci den tes que ocor-
rem – re cen te men te, um bar co na u fra gou no rio Jari,
ce i fan do a vida de sete pes so as. Sur pre en di-me, por -
que, de Be lém para Mon te Dou ra do, é uma hora de
vôo, e a pas sa gem de duas pes so as, no tre cho Be -
lém–Mon te Dou ra do–Be lém, cus tou exa ta men te
R$1.184,00. No mes mo ho rá rio, fui à loja da Vasp,
para ad qui rir ou tra pas sa gem para o tre cho Bra sí-
lia–Be lém–Bra sí lia, para es sas mes mas duas pes so-
as. Para ir a Mon te Dou ra do, no Mu ni cí pio de Alme i-
rim, no Pará, fron te i ra com o Ama pá, com o Mu ni cí pio
La ran jal do Jari, é pre ci so se guir até Be lém e, de po is,
to mar o vôo da Nor des te para Mon te Dou ra do. O vôo
da qui para Be lém dura duas ho ras e quin ze mi nu tos.
E o pre ço da Vasp é exa ta men te R$816,00. O mo no-
pó lio leva a isso.

O que que ro aqui de nun ci ar e ques ti o nar é exa -
ta men te o mo no pó lio da em pre sa Nor des te no tre cho
Be lém–Mon te Dou ra do, por que, toda vez em que se
es ta be le ce um mo no pó lio, o con tro le ab so lu to de uma 
li nha aé rea, o re sul ta do é um dano ao con su mi dor, ao
pas sa ge i ro. Esse va lor é um as sal to! A re ser va foi fe i-
ta no mes mo dia e não no mo men to da aqui si ção dos
bi lhe tes. Estou de nun ci an do isso no Se na do, vou de -
nun ci ar à Pre si dên cia da Va rig e da Nor des te e ao
DAC, para que aca be o mo no pó lio no tre cho Be-
lém–Mon te Dou ra do. A Nor des te é uma em pre sa que
pres ta bons ser vi ços, mas fa lha mu i to, já que, mu i tas
ve zes, de i xa de re a li zar vôos. É ne ces sá ria uma po si-
ção fir me do DAC no sen ti do de ad mi tir ou tras em pre-
sas no tre cho, para aca bar com o mo no pó lio e per mi-
tir que a con cor rên cia se es ta be le ça, como está fa-
zen do a Gol, que con se guiu re du zir os cus tos da pas -
sa gem aé rea em todo o País.

So bre o Se mi ná rio de Clo na gem Hu ma na, gos -
ta ria de di zer da sua im por tân cia e de agra de cer aos
con vi da dos que ali com pa re ce ram. Acre di to que con -
clu sões im por tan tes fo ram ob ti das, já que nos de ti ve-
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mos na dis cus são so bre a clo na gem te ra pêu ti ca, no
que é pos sí vel ser fe i to para que o Bra sil avan ce na
pes qui sa e ga ran ta es pe ran ça a mi lhões de pes so as
que so frem de de ter mi na das do en ças, como a es cle-
ro se la te ral ami o tró fi ca, a dis tro fia mus cu lar e o mal
de Par kin son, cujo tra ta men to po de ria ser me lhor mi -
nis tra do a par tir da clo na gem te ra pêu ti ca.

Hou ve de po i men tos emo ci o nan tes de pes so as
que so frem des ses pro ble mas, de mé di cos que tra-
tam des ses do en tes e de ci da dãos que têm pa ren tes-
co com por ta do res des sas do en ças. O Dr. Acary Oli -
ve i ra, Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Escle-
ro se La te ral Ami o tró fi ca, pres tou um de po i men to
mar can te so bre o as sun to, as sim como a Drª Edna
Ma ria Pu pim, mãe de um pa ci en te com dis tro fia mus -
cu lar, e o Dr. Sa mu el Gross mann, Pre si den te da
Asso ci a ção Bra sil Par kin son. Esse foi o pon to alto do
se mi ná rio.

Acre di to que pos sa mos re ver as nos sas po si-
ções a res pe i to de clo na gem te ra pêu ti ca. A clo na gem
re pro du ti va deve ser re al men te pro i bi da, aque la que
visa pro du zir um novo in di ví duo. Há vá ri as pos si bi li-
da des na clo na gem te ra pêu ti ca: ela pode ser fe i ta por
meio de cé lu las de in di ví du os adul tos, de cé lu las do
te ci do ner vo so, da me du la ós sea e até do cor dão um -
bi li cal.

Há a ques tão das cé lu las em bri o ná ri as, um as -
sun to po lê mi co, mu i to con tes ta do pela Igre ja Ca tó li-
ca, prin ci pal men te, mas ad mi ti da pela ma i o ria dos ci -
en tis tas, so bre tu do quan do se tra ta de em briões con -
ge la dos, que mu i tas ve zes não têm des ti no dig no e
so frem des car te, por não te rem opor tu ni da de de se -
rem im plan ta dos no úte ro. Os ci en tis tas de fen dem a
tese de que os em briões con ge la dos po dem ser apro -
ve i ta dos para a clo na gem te ra pêu ti ca. Esse as sun to
ain da será mu i to de ba ti do no Se na do pela po lê mi ca
que gera.

Antes de con clu ir, Sr. Pre si den te, que ro fa zer
uma re cla ma ção, um re gis tro ne ga ti vo do se mi ná rio,
con cla man do o Di re tor da Se cre ta ria de Co mu ni ca-
ção So ci al do Se na do, Dr. Vag ner Cal de i ra, a dar mais
aten ção aos as sun tos téc ni cos que tra mi tam no Se -
na do.

O Jor nal do Se na do deu ên fa se ao even to na
se gun da-fe i ra, na ter ça-fe i ra e na quar ta-fe i ra, mas,
pas mem, hoje não traz uma nota so bre o Se mi ná rio
de Clo na gem Hu ma na re a li za do on tem, du ran te a
ma nhã e a tar de, no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la, con -
tan do com im por tan tes me sas, uma de las pre si di da
pelo Se na dor Car los Pa tro cí nio, e ou tra, pelo Se na-
dor Tião Vi a na. Esti ve ram pre sen tes mem bros da
CNBB, re pre sen tan do o Pre si den te da que la ins ti tu i-

ção, e o Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de Bi oé ti-
ca, Dr. Vol ney Gar ra fa, en tre ou tros.

Hou ve de po i men tos de pes so as que vi e ram
pela pri me i ra vez ao Se na do a res pe i to da ne ces si da-
de de se ad mi tir a clo na gem te ra pêu ti ca no Bra sil, e o
Jor nal do Se na do, Pre si den te Ra mez Te bet, não pu -
bli cou uma nota se quer, o que é gra ve.

A Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al do Se na do
pe cou na di vul ga ção do se mi ná rio. As Se cre ta ri as da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e da
Co mis são de Assun tos So ci a is, que o pro mo vi am,
que eram as res pon sá ve is por sua re a li za ção – sou
ape nas o au tor do re que ri men to e um dos co or de na-
do res –, tam bém não co la bo ra ram.

A Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al do Se na do
pe cou, por que não di vul gou ne nhu ma nota no Jor nal
do Se na do de hoje. É pos sí vel que o faça ama nhã ou
no fi nal de se ma na. Espe ro que ain da o di vul gue, em -
bo ra de ves se tê-lo fe i to hoje, pela re le vân cia do tema.
Mu i tos de nós, Se na do res, re cla ma mos, por que o
Con gres so Na ci o nal não es ta va dan do a de vi da im -
por tân cia ao de ba te.

Pro pus o se mi ná rio, que foi apro va do e re a li za-
do com mu i to êxi to, com um ba lan ço ex tre ma men te
po si ti vo do pon to de vis ta téc ni co, ju rí di co e ci en tí fi co.
Ou vi mos to das as de no mi na ções re li gi o sas que pu -
de ram com pa re cer, mas, la men ta vel men te, fal tou o
apo io da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al do Se na-
do, no sen ti do da ple na di vul ga ção do se mi ná rio, para 
que o pú bli co fos se ma i or, para que mais pes so as es -
ti ves sem pre sen tes. So bre tu do, pe cou aque la Se cre-
ta ria por não ter pu bli ca do, hoje, uma nota se quer no
Jor nal do Se na do a res pe i to do as sun to, en quan to
de di ca uma pá gi na in te i ra a de ba tes po lí ti cos, sem
ma i o res con se qüên ci as, acon te ci dos no ple ná rio da
Casa.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, pen so que o as sun to tem tan ta im -
por tân cia que não me re cia um nota pe que na. Vou de -
ter mi nar à Se cre ta ria-Ge ral que, na pró xi ma edi ção,
faça jus ti ça ao se mi ná rio que V. Exª pre si diu.

A Pre si dên cia pror ro ga a Hora do Expe di en te,
por cin co mi nu tos, para con ce der a pa la vra à Se na do-
ra He lo i sa He le na para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
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A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, on -
tem, ain da na dis cus são da CPMF, tive opor tu ni da de
de to car nes se as sun to de for ma ge ne ra li za da. Aca -
bei sen do mo ti va da a fazê-lo no va men te hoje em fun -
ção do pro nun ci a men to do Se na dor Fran ce li no Pe re i-
ra em re la ção à li be ra ção de re cur sos das emen das
dos Par la men ta res.

Ontem, o Se na dor Jef fer son Pé res até brin ca va,
di zen do que nós, Se na do res, po de ría mos abrir mão
de to das as nos sas emen das para po ten ci a li zar o
ajus te das con tas do Go ver no Fe de ral. Di zia eu que a
mi nha con tri bu i ção já es ta va sen do dada du ran te es -
ses três anos, por que o Go ver no Fe de ral nun ca li be-
rou qual quer das mi nhas emen das in di vi du a is.

Por tan to, Sr. Pre si den te, es ta mos apre sen tan do
re que ri men to no sen ti do de so li ci tar es cla re ci men tos
ao Go ver no Fe de ral so bre os cri té ri os téc ni cos uti li za-
dos para li be ra ção de emen das in di vi du a is ou de
Ban ca da.

A cada mo men to, apa re ce nos jor na is que, nas
vo ta ções po lê mi cas ou em de ter mi na dos acon te ci-
men tos do mun do po lí ti co, sem pre se apre sen ta o de -
ba te da li be ra ção de re cur sos como um bal cão de ne -
gó ci os. Isso fica mu i to feio para o Con gres so Na ci o nal
e para o Po der Exe cu ti vo, de mons tran do uma pro mis-
cu i da de mal di ta nas re la ções en tre os dois Po de res.

Daí a im por tân cia des ses es cla re ci men tos, e,
sin ce ra men te, gos ta ria mu i to de tê-los. For ma li za rei
este re que ri men to para en ten der por que de ter mi na-
das emen das de Ban ca da ou in di vi du a is são li be ra-
das para os De pu ta dos Fe de ra is e Se na do res da
base go ver nis ta de Ala go as e por que ne nhu ma das
mi nhas emen das é efe ti va men te li be ra da.

Sr. Pre si den te, para V. Exª ter uma idéia, to dos
os anos, es ta be le ço a se guin te for ma para as mi nhas
emen das in di vi du a is: le van to os in di ca do res so ci a is
de to das...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, peço es cu sas a V. Exª, mas a Se na do ra
He lo í sa He le na faz uma co mu ni ca ção ina diá vel por
cin co mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor Pe dro Si mon, es tou fa zen do uma co mu ni ca-
ção ina diá vel e não pos so con ce der-lhe o apar te. No
en tan to, sei do apar te que V. Exª fez ao Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra. Co nhe ço tam bém o apar te que iria me
fa zer o Se na dor Tião Vi a na, por que, no ano pas sa do,

acon te ceu o mes mo. No ano pas sa do, em de ter mi na-
do pe río do, fiz este mes mo pro nun ci a men to. O Se na-
dor Tião Vi a na dis se que suas emen das do Acre tam -
bém não eram li be ra das.

Assim, Sr. Pre si den te, vou re al men te pre fe rir
pen sar que não exis te essa pro mis cu i da de na re la ção
en tre Le gis la ti vo e Exe cu ti vo. Pre fi ro pen sar que não
há um bal cão de ne gó ci os. Po rém, qual é a mo ti va ção
fun da men tal para eu de i xar de pen sar isso? É a li be-
ra ção das emen das in di vi du a is ou de Ban ca da, in de-
pen den te da re la ção es ta be le ci da pelo par la men tar.

Enten do as ques tões da base go ver nis ta. Entre -
tan to, nos Mu ni cí pi os do Esta do de Ala go as a que es -
tou des ti nan do mi nhas emen das in di vi du a is, não há
ne nhum Pre fe i to do PT. Não há ab so lu ta men te ne-
nhum Pre fe i to do Esta do de Ala go as que vá me apo i-
ar. Ne nhum Pre fe i to nun ca me apo i ou. A ma i o ria dos
Pre fe i tos não são do PT. Mas quan do se fala em li be-
rar emen da... É para al gum pro je to pes so al? Não. Vou 
ga nhar pro pi na de em pre i te i ra? Não! São obras im-
por tan tes para os Mu ni cí pi os.

Qual foi a de fi ni ção das nos sas emen das? Fi ze-
mos um le van ta men to dos in di ca do res so ci a is de
cada um dos Mu ni cí pi os. Por tan to, os Mu ni cí pi os da
re gião do semi-ári do, que vai de São José da Ta pe-
ra...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Não tem os
in di ca do res po lí ti cos, só os so ci a is.

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

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Indi ca do res so ci a is.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Não há os
po lí ti cos...

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Não tive opor tu ni da de de fa zer le van ta men to dos ou -
tros in di ca do res.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, gos ta ria mu i to de ter 
es cla re ci men tos re la ci o na dos a um tema tão im por-
tan te.

Às ve zes, digo aos Pre fe i tos dos Mu ni cí pi os de
Ala go as: “Li be rem e vão lá fa zer cam pa nha. Não pre -
ci sam nem fa lar no meu nome”. É ex tre ma men te in -
jus to, Sr. Pre si den te, que não seja li be ra da a emen da
sim ples men te por que apre sen ta da por uma Par la-
men tar da Opo si ção. Não es tou pe din do o que tem
acon te ci do em vá ri os Esta dos e que é uma ver go nha.
Não sei o que ocor re nos Esta dos dos ou tros Se na do-
res, mas, no meu, é de cor tar o co ra ção a dis cus são
so bre a dis tri bu i ção das emen das, as obras ou a Bol -
sa-Esco la.
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(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Às ve zes, a po pu la ção che ga a par tir de 7h da ma nhã,
al guns se or ga ni zam, vêm até mais ar ru ma dos para
ver isso, e faz-se a ma i or chan ta gem po lí ti ca.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro co nhe cer os cri -
té ri os téc ni cos es ta be le ci dos para a li be ra ção des sas
emen das. Eu sei que não se tra ta de pro ble ma de ca i-
xa. Não só por ter sido pro fes so ra de Esta tís ti ca, en -
ten do ra zo a vel men te a ma te má ti ca or ça men tá ria, e
se ria mu i ta co in ci dên cia que os pro ble mas de ca i xa
acon te ces sem ape nas em re la ção às emen das de
Par la men ta res da Opo si ção. Isso con tra ria a ló gi ca
for mal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na do ra He lo í sa He le na, V.
Exª con clu iu? (Pa u sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de pres tar al guns es -
cla re ci men tos à Se na do ra He lo í sa He le na so bre o
tema co lo ca do.

Em pri me i ro lu gar, vejo com sa tis fa ção a Se na-
do ra He lo í sa He le na de fen der a li be ra ção das emen -
das. Tra ta-se de dis cus são an ti ga nes ta Casa, e mu i-
tos di zem que es sas emen das são ile gí ti mas. Na ver -
da de, são ex tre ma men te le gí ti mas, por que aten dem
a Esta dos e Mu ni cí pi os que pre ci sam des sas trans fe-
rên ci as.

Qu an to aos cri té ri os de li be ra ção, tal vez a Se na-
do ra He lo í sa He le na não es te ja fa mi li a ri za da com o
pro ces so de dis cus são, aná li se pe los Mi nis té ri os e li -
be ra ção de emen das, até por que S. Exª é da Opo si-
ção – e eu es pe ro que con ti nue na Opo si ção no pró xi-
mo Go ver no.

Pres to aqui as in for ma ções ne ces sá ri as, Sr.
Pre si den te. Como fun ci o na a li be ra ção do Go ver no?
O Con gres so apro va um Orça men to, com emen das,
que é san ci o na do; par te des se Orça men to, por con ta
da aná li se de re ce i ta e des pe sa do flu xo fi nan ce i ro, é
con tin gen ci a do, sen do li be ra do à me di da que se vai
re a li zan do o flu xo fi nan ce i ro. O que fa zem Par la men-
ta res, Go ver nos Esta du a is e Pre fe i tu ras? Apre sen-
tam os seus pro je tos aos Mi nis té ri os, onde são ana li-
sa dos de for ma mu i to téc ni ca.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – To tal men te
téc ni ca...

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Tra ta-se de uma pe ne i ra di fí cil de pas sar. Mu i tas ve -
zes, há pen dên ci as nos pro ces sos, sen do li be ra das
as emen das de po is de uma aná li se com ple ta. Tan to
que, dos re cur sos do ano pas sa do que res tam a pa -
gar, nem to dos os pro ces sos em to dos os Mi nis té ri os
es tão dis po ní ve is para pa ga men to.

A li be ra ção de re cur sos para emen das já está
atra sa da. Te mos até o dia 6 de ju lho para li be rar par te
des sas emen das e, de po is, só após o se gun do tur no
das ele i ções. Essa li be ra ção ini ci ou-se ti mi da men te.
O Go ver no não au to ri zou nem a con ces são dos re-
cur sos que de ve ria li be rar. Por quê? Por que vai ter o
cu i da do de li be rar con sen ta ne a men te com flu xos de
ar re ca da ção da Re ce i ta.

Ago ra, não é ver da de que só es tão sen do li be ra-
dos re cur sos para go ver nis tas, e não para a Opo si-
ção!

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Ca lú nia!
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Não é ver da de. Cito o exem plo do Go ver na dor do
Acre, que aca ba de as si nar R$40 mi lhões com o
BNDES, numa épo ca de ele i ção, e é can di da to à re e-
le i ção con tra um can di da to do PMDB no Esta do. Nem
por isso o Go ver no de i xou de vi a bi li zar es ses re cur-
sos, como mu i tos ou tros para Esta dos e Mu ni cí pi os
do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Vou acom pa nhar pes so al men te a emen da da
Se na do ra He lo í sa He le na, Sr. Pre si den te. Co lo co-me
à dis po si ção para ve ri fi car o está ocor ren do, por que,
sem dú vi da, to das as emen das de vem ser li be ra das
in de pen den te men te de o Par la men tar ser do PT, do
PMDB, do PSDB, do PCdoB ou de qual quer ou tro
Par ti do.

Fica aqui o es cla re ci men to: não há ne nhum tipo
de bar ga nha. É pre ci so aca bar com essa con ver sa
nes ta Casa. Vota-se aqui o ano todo, mas, to das as
ve zes que va mos li be rar re cur sos, di zem que é em ra -
zão de es tar sen do vo ta do algo de in te res se do Go-
ver no. Não é pos sí vel isso. É pre ci so ter se re ni da de e
equi lí brio.

Em Esta dos go ver na dos pelo PT es tão sen do
fe i to con vê ni os com seus Pre fe i tos; em todo can to
fun ci o na as sim: exis tem con vê ni os, aná li ses téc ni cas
e li be ra ções. Por tan to, que ro aqui re ba ter es sas in si-
nu a ções, es sas co lo ca ções de que ha ve ria bar ga nha
por con ta de qual quer tipo de vo ta ção, até por que, on -
tem, na vo ta ção da CPMF, a Opo si ção vo tou com o
Go ver no e, ao que me cons ta, não fo ram ne go ci a das
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emen das com go ver nis tas nem com opo si ci o nis tas
para que fos se apro va da essa ma té ria.

Fica o es cla re ci men to.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – A Se na do ra

vo tou con tra o im pos to...
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça da Opo -
si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Ex.ª pela Li de ran ça da Opo si ção.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, é evi den te que sei que este
é um de ba te no qual de ve mos ter mu i ta se re ni da de –
e mu i ta se re ni da de mes mo, mes mo por par te de
quem não fre qüen ta os in fer ni nhos, o mu seu do sexo
fi nan ci a do pelo BNDES. Re al men te há que se ter mu -
i ta se re ni da de num de ba te como este.

Qu e ro de i xar ab so lu ta men te cla ro que não es -
tou aqui fa zen do uma re i vin di ca ção pes so al, até por -
que, se as sim fos se, te ria que di zer que já são três
anos de man da to sem que o Go ver no Fe de ral te nha
li be ra do re cur sos para uma úni ca emen da mi nha.
Ape nas de ci di usar da pa la vra, Sr. Pre si den te, para
res pon der aos ar gu men tos do Se na dor Ro me ro Jucá, 
que dis se es tar em jogo a qua li da de dos pro je tos,
como se se tra tas se de pro je tos bem-fe i tos ou não.
Como dis cor do des sa po si ção, vou de fen der os Pre -
fe i tos de Ala go as, in clu si ve os Pre fe i tos do PSDB;
não vou ace i tar que to dos eles se jam co lo ca dos como 
in com pe ten tes. Como o PT, em Ala go as, não tem ne -
nhum Pre fe i to, e o Lí der do Go ver no está di zen do que 
o pro ble ma é de qua li da de, te nho que me ma ni fes tar:
não seja in jus to, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na-
do ra, eu dis se que os pro je tos são ana li sa dos tec ni-
ca men te de po is de ha bi li ta dos para a li be ra ção.
Esses pro je tos ha bi li ta dos nor mal men te são li be ra-
dos, mas nem to dos os pro je tos fo ram ana li sa dos e li -
be ra dos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor, não é pos sí vel que, em três anos de man da-
to, eu não te nha me re ci do ver li be ra dos os re cur sos
para uma emen da de mi nha au to ria. Não vou nem fa -
lar de ou tros Se na do res, por que, há pou co, quem
usou a tri bu na para con de nar esse tipo de pro ce di-
men to não foi al guém da Opo si ção: foi o Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra. Eu nem ia fa lar so bre isso, o que
me mo ti vou a fa lar foi o Se na dor Fran ce li no.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Que é 
um ali a do do Go ver no.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – É 
um ali a do do Go ver no e es ta va aqui re cla man do em
fun ção da de si gual da de.

O meu ape lo tam bém é nes se sen ti do. Vou man -
dar pe dir por es cri to a ne ga ti va de cada uma das
emen das, por que o que V. Exª está aqui di zen do, ten -
tan do ex pli car com a ma i or boa von ta de, não cor res-
pon de aos fa tos. No caso es pe cí fi co de Ala go as, não
cor res pon de aos fa tos, as co i sas são di fe ren tes.

Vou apre sen tar re que ri men to es cri to para que
pos sa mos, efe ti va men te, sa ber qua is as mo ti va ções
for ma is e téc ni cas para a ne ga ti va re la ti va men te a es -
sas emen das, por que se er ros es tão ocor ren do, eles
po de rão ser cor ri gi dos. Não acre di to, po rém, que seja 
esse o caso em Ala go as, por que é co in ci dên cia de -
ma is que, em qua tro anos, os mes mos er ros se re pi-
tam.

Vou apre sen tar re que ri men to es cri to e es pe ro,
cla ro, uma res pos ta. Como V. Exª dis se que vai se em -
pe nhar ao má xi mo para que isso seja res pon di do,
me lhor ain da, pois o as sun to será de fi ni ti va men te es -
cla re ci do.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pela Li de ran ça, o Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
com pre en do que V.Exª de se ja ini ci ar a Ordem do Dia, 
mas me sin to no de ver de fa zer uma in ter ven ção de
in te res se do meu Par ti do, na me di da em que a nos sa
que ri da Co le ga, Se na do ra He lo í sa He le na, fez uma
afir ma ti va que pre ci sa ser des ta ca da de seu pro nun-
ci a men to e es cla re ci da. Re fi ro-me à afir ma ção de que 
as emen das de S. Exª não são li be ra das por que são
emen das de um Par la men tar da Opo si ção.

Essa é uma afir ma ti va gra ve e que ro me com -
pro me ter com V. Exª, Se na do ra, a ob ter das au to ri da-
des do Po der Exe cu ti vo a lis ta das emen das de ini ci a-
ti va de Par la men ta res da Opo si ção que têm sido li be-
ra das ao lon go dos úl ti mos anos. E não ape nas isso:
so li ci ta rei tam bém a lis ta das me di das to ma das pelo
Go ver no Fe de ral em apo io a Go ver nos da Opo si ção,
tan to Go ver nos Esta du a is quan to Pre fe i tu ras Mu ni ci-
pa is.

Qu e ria di zer a V. Exª que, ao lon go do exer cí cio
do meu pró prio man da to, ten do tra ta do mais de uma
vez da ques tão des sas emen das, che guei à con clu-
são de que há uma for ma bas tan te sim ples de re sol-
ver esse pro ble ma. Isso acon te ce rá no dia em que
nós to dos, Par la men ta res, mo di fi car mos a ma ne i ra
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de se olhar para o or ça men to fe de ral e para os or ça-
men tos es ta du a is e mu ni ci pa is. Tudo se re sol ve rá na
hora em que o or ça men to apro va do pas sar a ser uma
lei a ser cum pri da e não ape nas uma lei au to ri za ti va,
como ocor re hoje. No mo men to em que a exe cu ção
or ça men tá ria for fe i ta de acor do com o que foi de ci di-
do pelo Par la men to, a par tir do mo men to em que
essa de ci são for um pla no de apli ca ção obri ga tó ria,
não ha ve rá nin guém, nem o nos so Go ver no hoje,
nem o Go ver no com o qual so nha V. Exª – caso ele
che gue a acon te cer -, que pos sa bar ga nhar com
emen das par la men ta res. No dia em que ti ver mos a
pos si bi li da de de ope rar um or ça men to para ser exe -
cu ta do sem al te ra ções, um or ça men to im po si ti vo,
quer di zer, uma lei para ser cum pri da que não pos sa
ser ob je to de con tin gen ci a men tos por par te de ne-
nhum mi nis tro, esse pro ble ma será re sol vi do.

Para con se guir mos isso, pre ci sa mos mu dar a
ma ne i ra pela qual se pre pa ra a pro pos ta or ça men tá-
ria para o Con gres so, a ma ne i ra como o Con gres so a
apre cia, de ve mos ter a fle xi bi li da de ne ces sá ria no or -
ça men to para que o Po der Exe cu ti vo pos sa li dar com
as si tu a ções im pre vis tas. Essas são mu dan ças ne-
ces sá ri as que pre ci sam ser in tro du zi das no tra ta men-
to le gal do as sun to que, in fe liz men te, ain da não fo ram
fe i tas.

Enquan to isso não ocor re, eu, pelo me nos, fico
mu i to tran qüi lo ao sa ber que a Se na do ra He lo í sa He -
le na não ace i ta que qual quer Go ver no ad mi nis tre po -
li ti ca men te a li be ra ção de emen das. Acre di to que
esse tipo de po si ção da Se na do ra re sis ta a uma apre -
ci a ção, por exem plo, do que se faz no Rio Gran de do
Sul ou à apre ci a ção da for ma como está sen do ope ra-
do o or ça men to na ci da de de São Pa u lo ou da for ma
como é ope ra do o or ça men to no Esta do do Acre –
digo isso com todo o res pe i to por V. Exª e pelo Go ver-
na dor da que le Esta do.

Acre di to que es sas co i sas po de ri am ser tes ta-
das ape nas para re ti rar das po si ções de pro tes to e de
crí ti ca – po si ções a que, em gran de par te, eu pos so
até me jun tar – o com po nen te de jul ga men to, o com -
po nen te in jus to do jul ga men to po lí ti co que está sen do
fe i to.

Pos so as se gu rar à Se na do ra He lo í sa He le na
que, as sim como o Go ver no Fe de ral, há uma se ma na
– es tou sen do in for ma do so bre isso ago ra –, li be rou
R$10 mi lhões para a Pre fe i ta de São Pa u lo, a Pre fe i ta
Mar ta Su plicy, como re sul ta do de uma au diên cia de
S. Exª com o Pre si den te da Re pú bli ca, te nho cer te za
de que inú me ros Par la men ta res da Opo si ção têm tido 
suas emen das li be ra das.

E como dis se mu i to bem o Se na dor Ro me ro
Jucá: não se ve nha in tro du zir aqui a sus pe i ta de que a 
de ci são do Se na do Fe de ral em re la ção à CPMF te-
nha algo a ver com emen das, por que essa sus pe i ta
ter mi na atin gin do o Par ti do dos Tra ba lha do res, que
vo tou a fa vor da CPMF, tan to quan to o Par ti do da So -
ci al De mo cra cia Bra si le i ra.

De for ma que que ro ape nas tra zer essa res sal-
va, em nome do meu Par ti do. Te nho ab so lu ta cer te za
de que esse tipo de bar ga nha não tem o pa tro cí nio de
um ho mem da res pon sa bi li da de do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que e que ro lhe as se gu rar, Se na do ra,
que V. Exª terá em mim e no meu Par ti do ali a dos para
ve ri fi car o que ocor re com as emen das de V.Exª. Re -
al men te, é pre ci so ver por que há Par la men ta res da
Opo si ção que têm suas emen das li be ra das e Par la-
men ta res da Opo si ção em re la ção aos qua is isso não
acon te ce.

Tra go, por tan to, o tes te mu nho de mi nha so li da ri-
e da de a V.Exª. O Se na dor Tião Vi a na não pode re for-
çar os ar gu men tos de V. Exª, pois o Esta do do Acre,
que é o Esta do que S. Exª re pre sen ta aqui, go ver na do
por um Go ver na dor do Par ti do dos Tra ba lha do res, ir -
mão de S. Exª, tem sido tão pres ti gi a do pelo Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so a pon to de ge rar pro ble-
mas po lí ti cos na base do Go ver no.

Por tan to, esse ci ú me que o pres tí gio do PT den -
tro do Go ver no tem sus ci ta do não dá a V. Exª o di re i to
de re for çar a po si ção da Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Melo, co la bo re co nos co.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Qu e ro en cer rar agra de cen do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
bem.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Eu ia fa zer um co men tá rio, Sr. Pre si den te, so bre o
con tro le do tem po pela Mesa, mas me re ser vo para
fa zer em ou tra opor tu ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pode fa -
zer, Exce lên cia.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Não, que ro ape nas agra de cer a V. Exª e agra de cer à
Se na do ra He lo í sa He le na, a quem ofe re ço a mi nha
co la bo ra ção para, jun to a ela, re cla mar no que haja
para re cla mar em re la ção ao as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Con gres so Na ci o nal que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer -
nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to
que aca ba de ser lido vai à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção do pro je to:

Até 18 de ju nho
Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 26 de ju nho
Pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen das;

Até 1º de agos to
Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das emen das;

Até 11 de agos to
Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à Mesa do

Con gres so Na ci o nal.

SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, 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 359, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co do Pro je to
de Re so lu ção nº 31, de 2002, de au to ria do
Se na dor Pa u lo Sou to, que re no va o pra zo fi -
xa do pelo ar ti go 4º da Re so lu ção nº 20, de
2001, do Se na do Fe de ral (au to ri za ção para
o Esta do da Ba hia re a li zar ope ra ção de cré -
di to – Pro gra ma de Re cu pe ra ção da La vou-
ra Ca ca u e i ra), ten do

Pa re cer sob nº 539, de 2002, da Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na-
dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com a Emen da
nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

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.

Em dis cus são o pro je to e a Emen da nº 1-CAE, 
subs ti tu ti vo em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a Emen da nº 1 da CAE, subs ti tu ti vo,
que tem pre fe rên cia re gi men tal.

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

Apro va do o subs ti tu ti vo, re pre sen ta do pela
Emen da nº 1-CAE, fica pre ju di ca do o pro je to.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção do ven ci do, para tur no su ple men tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção do ven ci do para o tur no su ple men tar, que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer -
nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 560, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Re so lu ção nº 31, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Re so lu ção nº 31, de 2002, que re no va o
pra zo fi xa do pelo art. 4º da Re so lu ção nº 20, de 2001,
do Se na do Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mar lu ce
Pin to – Ro nal do Cu nha Lima.

ANEXO AO PARECER Nº 560, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Res ta be le ce a Re so lu ção nº 20, de
2001, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É res ta be le ci da, com novo pra zo de 270

(du zen tos e se ten ta) dias para o exer cí cio da au to ri za-
ção, a Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à sua
ime di a ta apre ci a ção, em tur no su ple men tar.

A Pre si dên cia lem bra ao Ple ná rio que po de rão
ser ofe re ci das emen das ao subs ti tu ti vo até o en cer ra-
men to da dis cus são.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, em tur no su ple-
men tar. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o subs ti tu ti vo.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33, 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 360, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 33, de 2002, que au to ri za a 
União a con ce der ga ran tia aos Esta dos,
Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e suas en ti da-
des da ad mi nis tra ção in di re ta nas ope ra-
ções de cré di to in ter no in clu í das no âm bi to
do Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris-
mo no Nor des te (PRODETUR), do Pro gra-
ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor -
des te (PRODETUR/NE II) e do Pro gra ma de 
Mo der ni za ção do Se tor de Sa ne a men to
(PMSS II), ten do

Pa re cer sob nº 540, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Pa u lo Sou to, fa vo rá vel, com a
Emen da nº 1-CAE, que apre sen ta.

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.

So bre a mesa, emen da que será lida pelo Sr. 1º 
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lida a se guin te:

EMENDA Nº 2–PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 2º do Pro je to
de Re so lu ção nº 33, de 2002:

Art. 2º A au to ri za ção a que se re fe re o
art. 1º não exi me as par tes en vol vi das do
cum pri men to dos li mi tes e con di ções de en -
di vi da men to e de con ces são de ga ran ti as
es ta be le ci dos em Re so lu ções do Se na do
Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

O con te ú do do art. 2º do Pro je to de Re so lu ção
nº 33, de 2002, foi in se ri do ao tex to ori gi nal do pro je to

como for ma de ga ran tir que o Se na do não es ta ria
dan do, à União, uma au to ri za ção ir res tri ta para a con -
ces são de ga ran ti as. Por isso foi ali dis pos to que os li -
mi tes e con di ções de en di vi da men to de fi ni dos pelo
Se na do Fe de ral de ve ri am ser ob ser va dos.

Tam bém jul gou-se opor tu no de i xar cla ro que os
Esta dos e Mu ni cí pi os que vi e rem a ser be ne fi ciá ri os
das ga ran ti as pres ta das pela União de vem es tar en -
qua dra dos nos li mi tes e con di ções a eles im pos tos
pe las Re so lu ções do Se na do Fe de ral nº 40 e nº 43,
am bas de 2001.

Ocor re que há ca sos de Esta dos e Mu ni cí pi os
cu jas ope ra ções de cré di to fo ram au to ri za das ain da
na vi gên cia de Re so lu ções que an te ce de ram às nor -
mas aci ma ci ta das (Re so lu ções nº 11 de 1994, nº 69
de 1995, nº 78 de 1998). Não se ria ra zoá vel exi gir que
tais ope ra ções, já au to ri za das, vol tas sem a ser exa mi-
na das, ago ra à luz das no vas re gras, vi gen tes des de
21-12-2001, com al te ra ções apro va das em 3-4-2002.

Note-se que os pro gra mas em tela já têm lon go
pe río do de exis tên cia: o Pro gra ma de Mo der ni za ção
do Se tor de Sa ne a men to (PMSS) data de 1994 e o
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Turis mo no Nor-
des te, fase I, teve iní cio em 1998. Daí exis ti rem ope ra-
ções de cré di to em ser, no âm bi to des ses pro gra mas,
que fo ram au to ri za das nos ter mos de Re so lu ções do
Se na do já re vo ga das.

Por isso se está pro pon do emen da cujo ob je ti vo
é de i xar cla ro que não é ne ces sá rio sub me ter ple i tos
já apro va dos a novo exa me do Mi nis té rio da Fa zen da
ou do Se na do Fe de ral à luz da nova le gis 1a cão re la ti-
va a li mi tes e con di ções de en di vi da men to.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2002.  – Ro-
me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pro je to e a emen da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, ape nas para re gis trar que este pro je to é ex tre ma-
men te im por tan te e de in te res se de to dos os Esta dos
do Nor des te que têm pro gra ma do Pro de tur.

Apre sen tei uma emen da con for me so li ci ta ção
do Mi nis té rio da Fa zen da, pois em bo ra o tex to te nha
sido ne go ci a do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, a for ma como es ta va re di gi do tal vez pu des se ca -
u sar dú vi da e, as sim, a re so lu ção do Pro de tur ter que
vol tar para a Co mis são a fim de ser no va men te re va li-
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da da, o que atra sa ria o pe río do de con tra ta ção des -
ses em prés ti mos.

Va mos, por tan to, vo tar a fa vor do pro je to com a
emen da que está sen do apre sen ta da ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, dada a au sên cia do Re la tor em ple ná-
rio, que é o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, a Pre si dên cia
en cer ra a dis cus são da ma té ria re ti ran do-a da Ordem
do Dia a fim de re in cluí-la na Ses são De li be ra ti va
Ordi ná ria de ter ça-fe i ra pró xi ma. Isso tudo nos ter mos
do art. 348, II, do Re gi men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, por es tar em re gi me de ur gên cia...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A emen -
da de pen de de pa re cer do Re la tor, Se na dor Ro me ro
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – V.
Exª não pode de sig nar um Re la tor ad hoc? Peço isso
por que essa ma té ria tra ta da con tra ta ção de em prés-
ti mo...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
se o Pre si den te da Co mis são se en con tra em ple ná-
rio?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Essa se -
ria a úni ca ma ne i ra, pois quem de sig na Re la tor é o
Pre si den te da Co mis são.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se re gi men tal men te não hou ver con di ção, va mos es -
pe rar até ter ça-fe i ra. Mas os Esta dos es tão de cer ta
for ma de pen den tes des sa au to ri za ção para con tra tar
até o dia 30 de ju nho.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª como Lí der, se res pon sa bi li za
por isso? V. Exª su ge re um nome? 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estou
ven do a in sis tên cia de V. Exª e sei que é um pro ble ma
de de sen vol vi men to do tu ris mo, mas não co nhe ço a
emen da.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – A 
emen da po de ria ser lida?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Se na do ra He lo í sa He le na pede que a emen da seja
lida.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qu e ro
es cla re cer que a Mesa, em ma té ria que não é con tro-

ver ti da, tem todo in te res se em co la bo rar. Fora dis so,
te mos que nos ater ao Re gi men to.

Ape sar da boa von ta de da Mesa, dada a ques -
tão re gi men tal... V. Exª re la ta, Se na do ra He lo í sa He le-
na? Pre ci so que al guém re la te a ma té ria. Para que a
Pre si dên cia de i xe de cum prir o Re gi men to, é ne ces-
sá rio que haja se gu ran ça. A Pre si dên cia sabe que a
ma té ria é de im por tân cia, no en tan to...

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu re la to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas V.
Exª é o au tor.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – O
Se na dor Fran cis co Escór cio po de ria re la tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Se na-
do ra He lo í sa He le na não quer re la tar? V. Exª é ti tu lar,
Se na dor Fran cis co Escór cio? V. Exª con cor da em re -
la tar?

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
– Sou ti tu lar e con cor do em re la tar, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, Se na dor Fran cis co Escór cio.

PARECER Nº 561, DE 2002 (DE PLENÁRIO)

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, sou a fa vor da apro va ção da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Re la tor
se pro nun ci ou pela apro va ção da emen da.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Fi quei
im pres si o na do com o voto do Re la tor, Sr. Pre si den te.
Con ven ceu-me.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
terá o di re i to de vo tar.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen -
das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen-
das.

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

Apro va do.
Em vo ta ção a Emen da nº1 da CAE, de pa re cer

fa vo rá vel.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Em vo ta ção a emen da de ple ná rio re la ta da pelo

Se na dor Fran cis co Escór cio.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da, com a abs ten ção dos Se na do res
Tião Vi a na, He lo i sa He le na, Pe dro Si mon, Edu ar do
Su plicy e Ca sil do Mal da ner.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 562, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 33, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 33, de 2002, que au to ri za
a União a con ce der ga ran tia aos Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral, Mu ni cí pi os e suas en ti da des da ad mi nis tra ção
in di re ta nas ope ra ções de cré di to in ter no in clu í das no
âm bi to do Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo
no Nor des te (PRODETUR), do Pro gra ma de De sen-
vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te (PRODETUR/NE
II) e do Pro gra ma de Mo der ni za ção do Se tor de Sa ne-
a men to – PMS II, con so li dan do a Emen da nº 1 – CAE, 
apro va da pelo Ple ná rio, bem como a Emen da nº 2 –
Plen, tam bém apro va da.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mar lu ce
Pin to – Ro nal do Cu nha Lima.

ANEXO AO PARECER Nº 562, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2002

Au to ri za a União a con ce der ga ran tia
aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e
suas en ti da des da ad mi nis tra ção in di re ta
nas ope ra ções de crédi to in ter no in clu í das
no âm bi to do Pro gra ma de De sen vol vi men-
to do Tu ris mo no Nor des te (PRODETUR),
do Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris-
mo no Nor des te (PRODETUR/NE II) e do
Pro gra ma de Mo der ni za ção do Se tor de Sa -
ne a men to – PMSS II.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia

aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os e suas en ti-
da des da ad mi nis tra ção in di re ta nas ope ra ções de cré -
di to in ter no in clu í das no âm bi to do Pro gra ma de De sen-
vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te – PRODETUR, do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te
– PRODETUR/NE II e do Pro gra ma de Mo der ni za ção
do Se tor de Sa ne a men to – PMSS II.

Art. 2º A au to ri za ção a que se re fe re o art. 1º não 
exi me as par tes en vol vi das do cum pri men to dos li mi-
tes e con di ções de en di vi da men to e de con ces são de
ga ran ti as es ta be le ci dos em Re so lu ções do Se na do
Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35, 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 369, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 35, de 2002 (apre sen ta do
como con clu são do Pa re cer nº 545, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá), que
au to ri za a União a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no, no va lor to tal de qui nhen tos
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, en tre  Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen-
vol vi men to (BID).

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.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor  Fer nan do
Ri be i ro.
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São li das as se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Re la tor, Se na dor Ro me ro Jucá,
para emi tir pa re cer so bre as emen das.

PARECER Nº 563, DE 2002 (DE PLENÁRIO)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, es sas emen das já fo ram am pla men te dis cu ti-
das na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, onde
nos so pa re cer foi con trá rio, pois en ten de mos que as
emen das são des ne ces sá ri as. Por tan to, re i te ra mos
aqui nos so pa re cer con trá rio às emen das.

Vo ta re mos a fa vor do pro je to en ca mi nha do pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e con trá ri os às duas 
emen das de ple ná rio da Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pro je to e as emen das, em tur no úni co.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª pelo pra zo de dez mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, as duas emen das que es ta-
mos apre sen tan do pro cu ram dar ve ra ci da de à jus ti fi-
ca ti va apre sen ta da pelo Go ver no para essa ope ra ção
de cré di to.

É im por tan te que os Srs. Se na do res sa i bam
exa ta men te o que é essa ope ra ção de cré di to. Di fe-
ren te men te de ou tras ope ra ções de cré di to ex ter no
vo ta das nes ta Casa para me lho ria da in fra-es tru tu ra
de de ter mi na do Mu ni cí pio ou Esta do, essa ope ra ção
de cré di to as se me lha-se à si tu a ção da Men sa gem nº
98, vo ta da em 1999, quan do fi ze mos um gran de de -
ba te na Co mis são de Assun tos So ci a is, na pers pec ti-
va de pro te ger os gas tos or ça men tá ri os des ti na dos a
pro gra mas so ci a is ori en ta dos para os mais po bres.

Essa ope ra ção de cré di to sig ni fi ca que os
US$500 mi lhões em pres ta dos ao Go ver no fe de ral
não po dem se quer ser trans for ma dos em mo e da cor -
ren te, por tan to, esse di nhe i ro não pode ser uti li za do
para com prar ne nhum bem de sen vol vi do no Bra sil.
Isso sig ni fi ca, sim ples men te, dó lar em ca i xa para o
pa ga men to dos ju ros e ser vi ços da dí vi da. Esse é o
em prés ti mo que es ta mos vo tan do.

O Go ver no diz que pre ci sa des ses US$500 mi -
lhões em ca i xa e ain da está ne go ci an do com o Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal mais US$1,5 bi lhão, em fun -
ção dos pro ble mas re la ci o na dos à vul ne ra bi li da de
das con tas pú bli cas, es pe ci al men te de po is da in com-
pe tên cia de mons tra da pelo Ban co Cen tral. Como há
pro ble mas nas con tas pú bli cas, o Fun do Mo ne tá rio

Inter na ci o nal vai atri bu ir mais um re cur so, e ago ra são 
US$500 mi lhões.

É im por tan te que os Srs. Se na do res sa i bam
exa ta men te do que tra tam nos sas emen das. O Go-
ver no está se com pro me ten do, no pa pel, a vi a bi li zar a 
pro te ção des ses re cur sos, e as nos sas emen das pre -
ten dem ga ran tir que isso acon te ça. Por que pre ci sa-
mos dis so? Por de lí ri os per se cu tó ri os? Não, Sr. Pre si-
den te. Se ana li sar mos a exe cu ção or ça men tá ria de
2001 re la ti va ao Pro gra ma Bol sa-Ali men ta ção, por
exem plo, ve ri fi ca re mos que so men te 0,43% do que
es ta va co lo ca do no or ça men to foi li qui da do. No exer -
cí cio fi nan ce i ro de 2001, esse Pro gra ma con tou com
re cur sos da or dem de R$100 mi lhões, dos qua is
R$434 mil fo ram, efe ti va men te, li qui da dos. Então, no
Pro gra ma Bol sa-Ali men ta ção, a exe cu ção or ça men-
tá ria foi de ape nas 0,43%. No Pro gra ma Bol sa-Ali-
men ta ção, em 2001, usan do o di nhe i ro que es ta va
dis po ni bi li za do para o Fun do da Po bre za, fo ram exe -
cu ta dos ape nas 2,24%. No Pro gra ma Bol sa-Esco la,
fo ram vi a bi li za dos ape nas 27,33%. Os da dos da exe -
cu ção or ça men tá ria es tão aqui.

O Go ver no de i xa rá es ses dó la res em ca i xa para 
pa gar os ju ros e ser vi ços da dí vi da, a agi o ta gem in ter-
na ci o nal, o pa ra si tis mo fi nan ce i ro. As mi nhas emen-
das vi sam as se gu rar que o Go ver no te nha di nhe i ro
em ca i xa para in ves tir nas áre as so ci a is, ou seja, as -
se gu rar aqui lo que o Go ver no está di zen do que vai fa -
zer. E é pre ci so que isso seja fe i to, por que, no ano
pas sa do, o Go ver no não cum priu a Men sa gem nº 98,
bas ta ver a exe cu ção or ça men tá ria de 2001.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, além dos ar gu men tos ex pos tos pela Se na do ra He -
lo i sa He le na, foi no ti ci a do hoje que o Bra sil de ve rá pe -
dir em prés ti mo de US$10 bi lhões ao FMI, com a fi na li-
da de de acal mar o mer ca do, já que on tem ti ve mos no -
va men te um dia mu i to ten so.

Eu gos ta ria de cha mar a aten ção do Se na dor
Ro me ro Jucá de que será na tu ral, di an te des se no ti-
ciá rio e le van do em con si de ra ção que es ta re mos aqui 
vo tan do ope ra ção de cré di to ex ter no para que o Go -
ver no bra si le i ro ob te nha US$500 mi lhões do Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to com vis tas a
apo i ar a ba lan ça de pa ga men to, seja com pon do as
re ser vas in ter na ci o na is, seja para o pa ga men to da dí -
vi da ex ter na. Se há US$500 mi lhões para essa fi na li-
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da de e se anun cia que o Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro
Ma lan, irá uti li zar-se do di re i to de sa que do Go ver no
bra si le i ro jun to ao FMI da or dem de US$10 bi lhões,
que esse as sun to tam bém seja ob je to do diá lo go que
te re mos com S. Exª e o Sr. Armí nio Fra ga na pró xi ma
se ma na, se am bos aten de rem ao con vi te for mu la do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos apro va do
na ter ça-fe i ra úl ti ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

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

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

O pro je to está apro va do, com o voto con trá rio da 
Se na do ra He lo í sa He le na.

Co lo ca rei em vo ta ção as emen das de pa re cer
con trá rio. Nes se sen ti do, es cla re ço que, como as
emen das são de pa re cer con trá rio, as Srªs e os Srs.
Se na do res que qui se rem acom pa nhar o pa re cer e,
por tan to, re je i tar as emen das têm que se po si ci o nar.
Os de ma is têm que per ma ne cer como se en con tram.

Em vo ta ção as emen das com pa re cer con trá rio.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto “não”.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO  (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do PMDB acom pa nha o
voto “não”.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB e o PPB vo tam “não”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção, PT e PPS, vota
fa vo ra vel men te.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-
den te, o PDT vota fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não mais 
ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção, de cla-
ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

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

Re je i ta das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -

da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 35, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 564, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 35, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 35, de 2002, que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no
va lor to tal de US$500,000,000.00 (qui nhen tos mi-
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), en tre a Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to (BID).

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Edson Lo bão – Mar lu ce
Pin to – Ro nal do Cu nha Lima.

ANEXO AO PARECER Nº 564, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Au to ri za a União a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no, no va lor to tal de
US$500,000,000.00 (qui nhen tos mi lhões de
dó la res nor te-ame ri ca nos), en tre a Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra-
me ri ca no de De sen vol vi men to (BID).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a con tra tar a ope ra ção

de cré di to ex ter no, no va lor to tal de US$500,000,000.00
(qui nhen tos mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), en tre
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca-
no de De sen vol vi men to (BID).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ori un dos da au to ri-
za ção a que se re fe re o ca put des te ar ti go se rão des -
ti na dos a apo i ar a ba lan ça de pa ga men tos da Mu tuá-
ria e as Me di das ado ta das pelo Go ver no Fe de ral para 
a ma nu ten ção do ní vel de des pe sas e de in ves ti men-
tos pú bli cos nos pro gra mas de trans fe rên cia con di ci o-
na da de ren da.

Art. 2º A ope ra ção con sis te nas se guin tes con di-
ções e ca rac te rís ti cas :

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi-
nis té rio da Fa zen da;
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II – cre dor: Ban co Inter na ci o nal de De sen vol vi-
men to (BID);

III – va lor: US$500,000,000.00 (qui nhen tos mi -
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);

IV – ca rên cia: 18 (de zo i to) me ses;
V – prin ci pal: 38 (trin ta e oito) par ce las se mes-

tra is e con se cu ti vas;
VI – ju ros: se rão cal cu la dos so bre os sal dos de ve-

do res diá ri os do em prés ti mo a uma taxa anu al para
cada se mes tre de ter mi na do pelo cus to dos Emprés ti-
mos Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo Ban co
du ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de um di fe ren ci al
ex pres so em ter mos de uma per cen ta gem anu al, que o
Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com sua po lí ti ca
so bre taxa de ju ros. Assim que for pos sí vel, após o tér -
mi no de cada se mes tre, o Ban co no ti fi ca rá à Mu tuá ria a
ta xas de ju ros para o se mes tre se guin te;

VII – co mis são de com pro mis so: 0,75% (se ten ta
e cin co cen té si mos por cen to) so bre o sal do não de -
sem bol sa do, ven cí vel em 10 de mar ço e 10 de se tem-
bro de cada ano;

VIII – co mis são de su per vi são: US$5,000,000.00
(cin co mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de sem-
bol sa do em pres ta ções tri mes tra is tan to quan to pos -
sí vel igua is, in gres san do na con ta in de pen den te men-
te de so li ci ta ção da Mu tuá ria.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen-
tos e qua ren ta) dias, a con tar da data de sua pu bli ca-
ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36, 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 370, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 36, de 2002 (apre sen ta do
como con clu são do Pa re cer nº 546, de 2002,
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la-
tor: Se na dor José Agri pi no), que au to ri za a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a ele var em
dois bi lhões, no ven ta e sete mi lhões, du zen-
tos e trin ta e três mil, no ve cen tos e cin qüen ta
e um ie nes ja po ne ses, a ope ra ção de cré di to
ex ter no ce le bra da com o Ja pan Bank for
Inter na ti o nal Co o pe ra ti on (JBIC) e au to ri za da
pela Re so lu ção nº 71, de 19 de de zem bro de
2000, do Se na do Fe de ral.

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.

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

dis cus são. Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal para o Pro je to de Re so lu ção nº 36, de
2002, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí-
cio, Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 565, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 36, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 36, de 2002, que au to ri za
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a ele var em JPY
2.097.233.951,00 (dois bi lhões, no ven ta e sete mi-
lhões, du zen tos e trin ta e três mil e no ve cen tos e cin -
qüen ta e um ie nes ja po ne ses), a ope ra ção de cré di to
ex ter no ce le bra da com o Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on (JBIC) e au to ri za da pela Re so lu ção nº
71, de 19 de de zem bro de 2000, do Se na do Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mar lu ce
Pin to – Ro nal do Cu nha Lima.

ANEXO AO PARECER Nº 565, DE 2002
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Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a ele var em JPY 2.097.233.951,00
(dois bi lhões, no ven ta e sete mi lhões, du -
zen tos e trin ta e três mil, no ve cen tos e
cin qüen ta e um ie nes ja po ne ses), a ope-
ra ção de cré di to ex ter no ce le bra da com o 
Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on
(JBIC) e au to ri za da pela Re so lu ção nº 71,
de 2000, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri-

za da a ele var, no va lor de JPY 2.097.233.951,00 (dois 
bi lhões, no ven ta e sete mi lhões, du zen tos e trin ta e
três mil, no ve cen tos e cin qüen ta e um ie nes ja po ne-
ses), a ope ra ção de cré di to ce le bra da com o Ja pan
Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on (JBIC), na mo da li-
da de bu yer‘s cre dit, au to ri za da pelo Se na do Fe de ral
nos ter mos da Re so lu ção nº 71, de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos des sa
ope ra ção de cré di to des ti nam-se à com ple men ta ção
do fi nan ci a men to de 85% (oi ten ta e cin co por cen to)
do va lor dos equi pa men tos for ne ci dos pela Ma ru be ni
Cor po ra ti on e pela Niss ho Iwai Cor po ra ti on, no âm bi-
to do Pro gra ma de Mo der ni za ção e Con so li da ção da
Infra-Estru tu ra Aca dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is
de Ensi no Su pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

Art. 2º Apli cam-se à ope ra ção de cré di to re fe ri da
no art. 1º as con di ções fi nan ce i ras de fi ni das no art. 2º
da Re so lu ção nº 71, de 2000, do Se na do Fe de ral.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen-
tos e qua ren ta) dias, con ta do da data de sua pu bli ca-
ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 37, 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 372, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 37, de 2002, (apre sen ta do
como con clu são do Pa re cer nº 547, de 2002,
Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto), que au to ri za a 
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a ele var em
três mi lhões, tre zen tos e cin qüen ta e qua tro
mil, cen to e ses sen ta e nove eu ros e de zo i to
cen ta vos, as ope ra ções de cré di to ce le bra das
com o Ban co Bil bao Viz ca ya Argen ta ria S/A
(BBVA) au to ri za das pela Re so lu ção do Se na-
do Fe de ral nº 73, de 2000.

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.

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

dis cus são. Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 37, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1° Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 566, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 37, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 37, de 2002, que au to ri za
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a ele var em
Eur3.354.169,18 (três mi lhões, tre zen tos e cin qüen ta
e qua tro mil, cen to e ses sen ta e nove eu ros e de zo i to
cen ta vos), as ope ra ções de cré di to ce le bra das com o
Ban co Bil bao Viz ca ya Argen ta ria S/A (BBVA) au to ri-
za das pela Re so lu ção nº 73, de 2000, do Se na do Fe -
de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão  Mar lu ce Pin -
to – Ro nal do Cu nha Lima.
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ANEXO AO PARECER Nº 566, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a ele var em Eur3.354.169,18 (três mi-
lhões, tre zen tos e cin qüen ta e qua tro mil,
cen to e ses sen ta e nove eu ros e de zo i to
cen ta vos), as ope ra ções de cré di to ce le bra-
das com o Ban co  Bil bao Viz ca ya Argen ta-
ria S/A (BBVA) au to ri za das pela  Re so lu ção
nº 73, de 2000, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri-

za da a ele var em Eur3.354.169,18 (três mi lhões, tre -
zen tos e cin qüen ta e qua tro mil, cen to e ses sen ta e
nove eu ros e de zo i to cen ta vos), as ope ra ções de cré -
di to ce le bra das com o Ban co Bil bao Viz ca ya Argen ta-
ria S/A (BBVA) au to ri za das pela Re so lu ção nº 73, de
2000, do Se na do Fe de ral.

Art. 2º A au to ri za ção de que tra ta o art. 1º sub di-
vi de-se em:

I – Eur 2.851.043,82 (dois mi lhões, oi to cen tos e
cin qüen ta e um mil, qua ren ta e três eu ros e oi ten ta e
dois cen ta vos), acres ci do ao va lor de que tra ta a alí -
nea a do in ci so IV do art. 2º da Re so lu ção nº 73, de
2000, do Se na do Fe de ral.

II – Eur 503.125,36 (qui nhen tos e três mil, cen to
e vin te e cin co eu ros e trin ta e seis cen ta vos), acres ci-
do ao va lor de que tra ta a alí nea a do in ci so V do art.
2º da Re so lu ção nº 73, de 2000, do Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se a es tas ope ra ções
de cré di to as cor res pon den tes con di ções fi nan ce i ras
de fi ni das no art. 2º da Re so lu ção nº 73, de 2000, do
Se na do Fe de ral.

Art. 3º Os re cur sos pro ve ni en tes des se adi ta-
men to de em prés ti mo des ti nam-se à com ple men ta-
ção da de man da re pri mi da ain da exis ten te, e que se
in ten si fi cou nos úl ti mos me ses, no âm bi to do Pro gra-
ma de Mo der ni za ção e Con so li da ção da Infra-Estru -
tu ra Aca dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no
Su pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

Art. 4º É pror ro ga da a au to ri za ção de que tra ta o 
art. 3º da Re so lu ção nº 73, de 2000, do Se na do Fe de-
ral, por 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias con ta dos da
data da pu bli ca ção des ta Re so lu ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são. Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mo do
Re que ri men to nº 373, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2002 (nº
4.326/2001, na Casa de ori gem), que con fe re
ao Go ver na dor Má rio Co vas a de sig na ção de
“Pa tro no do Tu ris mo Na ci o nal”, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob 480, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Ma u ro Mi ran da.

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

dis cus são. Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com a abs ten ção do ilus tre Se na dor

Fer nan do Ri be i ro.
A ma té ria vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 32, DE 2002

(Nº 4.326/2002, na Casa de ori gem)

Con fe re ao Go ver na dor Má rio Co vas
a de sig na ção de “Pa tro no do Tu ris mo
Na ci o nal”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con fe ri da ao Go ver na dor Má rio Co vas

a de sig na ção de “Pa tro no do Turis mo Na ci o nal.”
Art. 2º É au to ri za da à re mis são ao epí te to de

que tra ta o art. 1º, em se gui da ao nome do Go ver na-
dor Má rio Co vas, no tex to de to das as pu bli ca ções ofi -
ci a is que a ele se re fi ram.

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

O SR. PRESIDENTE(Ra mez Te bet) – Item 7:
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SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
449, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da Lei nº 8.080, 
de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni ca da
Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si-
tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter-
na ções hos pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e
414, de 2002, das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as
Emen das nºs 1 a 4, de Ple ná rio), Re la tor:
Se na dor Ge ral do Althoff, fa vo rá vel à Emen -
da nº 1-Plen, nos ter mos de su be men da
que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 379,  DE 2002
Se nhor Pre si den te ,
Re que i ro, nos ter mos do art. 279, in ci so III do

Re gi men to Inter no, o adi a men to da dis cus são, em
tur no Su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao PLS/449/99,
que al te ra o art. 43 da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgâ ni ca
da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá ri os
e de en si no su pe ri or cap tar Ses são De li be ra ti va do
dia 27 de agos to pró xi mo.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2002. – He lo-
í sa He le na.

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

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no e do PSDB
acom pa nha o re que ri men to da Se na do ra He lo í sa He -
le na, dan do pros se gui men to a essa nos sa par ce ria
de tra ba lho em ple ná rio no dia de hoje.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA) –
Sr. Pre si den te, a li de ran ça do PMDB tam bém acom pa-
nha, sen do so li dá ria à Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE(Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res que o apro vam, que i ram per ma ne-
cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o re que ri men to, a ma té ria sai da
Ordem do Dia, a fim de re tor nar na data apra za da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 446, 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.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

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

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

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

(* )PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 2002

(Nº 856/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do 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.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli quem re vi-
são do re fe ri do Acor do, as sim como qua is quer ajus tes
com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49
da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com-
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

* A ín te gra do tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca da no DSF, de
21-2-2002.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 7, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 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
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, ten do.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 447, 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
Ber nar do Ca bral.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

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

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

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

* PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 7, DE 2002

(Nº 857/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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 Téc ni ca e Pro ce di-
men tos Sa ni tá ri os nas Áre as Ve te ri ná ri as
e de Sa ú de Pú bli ca Ani mal, ce le bra do em 
Bra sí lia, 10 de no vem bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do 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 ri-
as e de Sa ú de Pú bli ca Ani mal, ce le bra do em Bra sí lia,
10 de no vem bro de 1999.

* A ín te gra do tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca da no DSF,
12-3-2002.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli quem
re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus -
tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do
art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 54,DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 54, de 2002 (nº 1.118 
/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 Cul tu ra, La zer e Co mu ni ca ção
de Pon tal a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pon tal, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 394, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Chi co Sar to ri.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

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

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 54, DE 2002

(Nº 1.118/2001, 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 Co-
mu ni ca ção de Pon tal a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Pon tal, 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 485, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Co mu ni-
ca ção de Pon tal a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
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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 Pon tal, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 56, de 2002 (nº 1.154/
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 Rá dio
Co mu ni tá ria de Ven da Nova do Imi gran te a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ven da Nova do Imi gran te,
Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 395, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ger son Ca ma ta.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 57, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 57, de 2002 (nº
1.155/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za o Insti tu to de
Ra di o di fu são de De sen vol vi men to Co mu ni-
tá rio de Co re aú – IRC a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co re-
aú, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 396, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, DE 2002

(Nº 1.154/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Aprova o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ven da Nova do
Imi gran te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ven da Nova 
do Imi gran te, Esta do do Espí ri to San to.

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

ta ria nº 470, da 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ven da Nova do
Imi gran te a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ven da Nova do Imi gran te, Esta do do Espí ri-
to San to.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 57, DE 2002

(Nº 1.155/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Insti tu to
de Ra di o di fu são de De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de Co re aú – IRC a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Co re aú, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 456, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za o
Insti tu to de Ra di o di fu são de De sen vol vi men to Co mu-
ni tá rio de Co re aú – IRC a exe cu tar, por três anos, sem 
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Co re aú, Esta do do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 59, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 59, de 2002 (nº 1.166/
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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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 453, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

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

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 59, DE 2002

(Nº 1.166/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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 viço 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.

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 411, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
APE – Asso ci a ção Paz Edu ca ci o nal 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 Des cal va do,
Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

PARECER Nº 525, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 525, 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
Amir Lan do, so bre o re cur so ao Ple ná rio da
de ci são do Pre si den te do Se na do que in de-
fe riu o Re que ri men to nº 715, de 2001, da
Se na do ra Ma ri na Sil va, que so li ci ta a au-
diên cia da Co mis são de Assun tos So ci a is
so bre a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção

nº 38, de 1999, con clu in do pela re je i ção do
re cur so.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa -
u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Re que ri men to nº 715, de 2001, vai ao

Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

REQUERIMENTO Nº 281, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 281, de 2002, do Se na dor Se bas-
tião Ro cha, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun-
ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 167, de
2001, com o nº 265, de 1999, que já se en -
con tra apen sa do ao de nº 137, de 2001, por 
re gu la rem a mes ma ma té ria.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei nº167, de 2001, pas sa a tra mi-

tar em con jun to com os de nºs 265, de 1999, e 137,
de 2001, e vão às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, de Assun tos Eco nô mi cos e, pos te ri or-
men te, à de Assun tos So ci a is em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item
16:

REQUERIMENTO Nº 282, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 282, de 2002, do Se na dor Ge ral do
Melo, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter de fi-
ni ti vo, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 21, 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, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
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A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
2002, vai, de fi ni ti va men te, ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

REQUERIMENTO Nº 289, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 289, de 2002, da Se na do ra Ma ria
do Car mo Alves, so li ci tan do a tra mi ta ção con -
jun ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 30, de
2002, com o Pro je to de Lei do Se na do nº 9,
de 2002, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

A Pre si dên cia es cla re ce que a apro va ção do re -
que ri men to im pli ca rá a per da do ca rá ter ter mi na ti vo
atri bu í do ao Pro je to de Lei do Se na do nº 9, de 2002.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 9, de 2002, per de

o seu ca rá ter ter mi na ti vo e pas sa a tra mi tar em con -
jun to com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº  30, de 2002. 

As ma té ri as re tor nam ao exa me da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer nan do Ri-
be i ro.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 380, DE 2002
(Re que ri men to nº 7, de 2002-CRE)

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 223 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, Mo ção de Re pú dio ao
uso de ar mas de des tru i ção em mas sa, co mu ni can do
aos par la men ta res da Índia e do Pa quis tão o ape lo da 
Co mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na do Bra si le-
i ro para que os con fli tos en tre os dois pa í ses se jam
re sol vi dos pa ci fi ca men te, pela ne go ci a ção, pela in ter-
me di a ção, sem guer ra e sem co gi tar do uso de ar mas
atô mi cas.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2002. – Ro-
ber to Sa tur ni no – Lú dio Co e lho – Emí lia Fer nan-
des – Gil ber to Mes tri nho – Tião Vi a na – Íris Re sen-
de – Ge ral do Melo – Ari Stad ler – Luiz Otá vio –
Wal deck Orne las.

OF.47/2002–CRE

Bra sí lia, 5 de ju nho 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 5 de ju nho o Re que ri men to nº 7 de
2002-CRE, de au to ria do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
que re quer “mo ção de re pú dio ao uso de ar mas de
des tru i ção em mas sa, co mu ni can do aos par la men ta-
res da Índia e do Pa quis tão o ape lo da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res do Se na do Bra si le i ro para que
os con fli tos en tre os dois pa í ses se jam re sol vi dos pa -
ci fi ca men te, pela ne go ci a ção, pela in ter me di a ção,
sem co gi tar do uso de ar mas atô mi cas”.

Para fa zer cum prir a de ci são des te co le gi a do
so li ci to a Vos sa Exce lên cia as pro vi dên ci as ne ces sá-
ri as.

Co lo co-me a in te i ra dis po si ção de Vos sa Exce -
lên cia, re no van do pro tes tos de ele va da es ti ma e dis -
tin ta con si de ra ção. – Jef fer son Pé res, Pre si den te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-
ri men to lido vai à pu bli ca ção.

A ma té ria será in clu í da na Ordem do Dia da ses -
são de li be ra ti va or di ná ria do dia 18 de ju nho pró xi mo.

Pela Li de ran ça do PDT, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, está ar ra i ga do na cons ciên cia na ci o nal o
des cré di to em re la ção às co mis sões par la men ta res
de in qué ri to que se re a li zam no Con gres so Na ci o nal.

Cre io ser opor tu no abor dar mais uma vez essa
ques tão. Co me ço, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, pela le i tu ra do edi to ri al do jor nal O Glo bo, in ti tu la-
do: “Um Aler ta  – Arqui va men to da cas sa ção de car to-
la suja ima gem dos po lí ti cos.”

Diz o edi to ri al:

O sur pre en den te ar qui va men to, pela
Mesa da Câ ma ra, do pe di do de cas sa ção
do De pu ta do car to la Eu ri co Mi ran da – ape -
sar de to das as pro vas já acu mu la das con-
tra ele – po de ria ser com pa ra do a um gol
con tra. Ou à per da de um cam pe o na to. Mas
qual quer des sas ima gens não se ria ca paz
de trans mi tir a gra vi da de do ato pra ti ca do
pe los que têm a seu car go di ri gir os tra ba-
lhos na Câ ma ra dos De pu ta dos. O pe di do
foi en ca mi nha do à Mesa pelo Cor re ge dor da 
Casa, De pu ta do Bar bo sa Neto, con ven ci do
da cul pa do car to la na acu sa ção de que ele
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des vi a ra di nhe i ro do Vas co da Gama para fi -
nan ci ar sua cam pa nha po lí ti ca. Tudo está
mu i to bem do cu men ta do, gra ças ao tra ba lho
da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to do
Se na do que vas cu lhou os sub ter râ ne os do
fu te bol no ano pas sa do, e a in ves ti ga ções
do Mi nis té rio Pú bli co.

Eu ri co Mi ran da va leu-se de co nhe ci-
das fer ra men tas usa das nos cri mes de co la-
ri nho bran co para exe cu tar a ope ra ção de
des fal que no Clu be do qual é car to la-mor.
Pelo me nos R$20 mi lhões fo ram sur ru pi a-
dos do Clu be, em 1998, por meio do clás si-
co es que ma dos la ran jas. No caso, Mi ran da
teve a aju da de um la ran ja, um an ti go fun ci-
o ná rio do Vas co da Gama cha ma do Are mit-
has Lima. Eram dele os che ques mi li o ná ri os
des pa cha dos para pa gar des pe sas do co mi-
tê de cam pa nha do car to la.

Ape sar de to das as evi dên ci as e pro-
vas co lhi das na CPI con tra o su per car to la –
o des fal que no Vas co é ape nas um en tre vá -
ri os ou tros es cân da los –a Mesa da Câ ma ra
já de mons tra va uma es tra nha ten dên cia a
fa vo re cer Eu ri co Mi ran da. Estra nha va-se,
por que ha vi am sido aque les De pu ta dos,
sob a pre si dên cia de Aé cio Ne ves, que aju -
da ram a apro var a im por tan te mu dan ça no
con ce i to de imu ni da de par la men tar. As ex-
pec ta ti vas mais pes si mis tas se con fir ma ram
on tem, com o ar qui va men to da cas sa ção.

A de ci são, mais uma man cha na ima-
gem dos po lí ti cos, ser ve de aler ta ao Pre si-
den te da Re pú bli ca. Se ele não ba i xar a Lei
de Res pon sa bi li da de So ci al do Fu te bol por
me di da pro vi só ria, o pro je to des sa lei terá o
mes mo des ti no do pe di do de cas sa ção do
car to la: o lixo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é la men-
tá vel a de ci são da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos,
que cer ta men te en xo va lha o nome da ins ti tu i ção
par la men tar no Bra sil.

Vejo essa de ci são pelo ar qui va men to do pro-
ces so de cas sa ção do De pu ta do como o ras gar do
Có di go de Éti ca, re cen te men te ela bo ra do e apro va do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos. A meu ver, tra ta-se mo -
ral men te de se des cons ti tu ir o Con se lho de Éti ca da -
que la Casa, cons ti tu í do há pou co tem po.

Tudo não pas sou de uma en ce na ção ar ti cu la da
pelo Pre si den te Aé cio Ne ves. E fica a sus pe i ta, já le-
van ta da há al gum tem po, de que esse acon te ci men to

está vin cu la do ao epi só dio da ele i ção da Mesa da Câ -
ma ra dos De pu ta dos. Uma bar ga nha ocor re ra com a
re nún cia do De pu ta do Se ve ri no Ca val can ti, em fa vor
de uma re tri bu i ção que le va ria, em pri me i ro pla no, à
pro te ção do De pu ta do Eu ri co Mi ran da, até por que, Sr. 
Pre si den te, os ar gu men tos apre sen ta dos para essa
me di da são sus ten ta dos pela me di o cri da de.

Qu an do se afir ma que não há pro vas ma te ri a is,
faz-se isso de for ma fal sa. Tra ta-se de uma afir ma ti va
pró pria dos cí ni cos, por que as pro vas re co lhi das pela
CPI do Fu te bol são pro vas ma te ri a is ir re fu tá ve is. Não
há como con tes tar do cu men tos se le ci o na dos pela in -
ves ti ga ção dos Srs. Se na do res na CPI do Fu te bol.

La men ta vel men te, a de ci são da Mesa da Câ-
ma ra dos De pu ta dos não con tri bui para que o Par la-
men to re cu pe re a cre di bi li da de.

Os es for ços re a li za dos no Se na do Fe de ral, Sr.
Pre si den te, para que a ins ti tu i ção par la men tar re ad-
qui ra a con fi an ça da po pu la ção, são com pro me ti dos
por esse tipo de pro ce di men to, que leva um jor nal da
com pe tên cia de O Glo bo, em edi to ri al, a fa zer um
aler ta, afir man do que o ar qui va men to da cas sa ção do 
Car to la suja a ima gem dos po lí ti cos.

Por isso, so mos obri ga dos a ou vir cons tan te-
men te que toda CPI “ter mi na em piz za no Con gres so
Na ci o nal”! Isso não é ver da de. Obvi a men te, a co bran-
ça que se deve fa zer ago ra não é pelo fato de a CPI
não ter cum pri do o seu de ver de for ma ple na, ab so lu-
ta; a CPI do Fu te bol, no Se na do, apre sen tou um re la-
tó rio per fe i to tec ni ca men te.

De po is de um ano de tra ba lho exa us ti vo, que
en vol veu não ape nas os Srs. Se na do res, mas as ses-
so res, téc ni cos e es pe ci a lis tas, não ape nas do Po der
Le gis la ti vo como tam bém do Po der Exe cu ti vo, o re la-
tó rio foi con clu í do tec ni ca men te de for ma per fe i ta.

As pro vas ma te ri a is ir re fu tá ve is fo ram en ca mi-
nha das ao Mi nis té rio Pú bli co. Res ta-nos a es pe ran ça,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de que este, no 
cum pri men to do seu de ver, pro mo va as res pon sa bi li-
za ções ci vil e cri mi nal de to dos os car to las ci ta dos
pelo re la tó rio fi nal da CPI do Fu te bol.

Mais do que isso: te mos fé e es pe ran ça de que 
o Mi nis té rio Pú bli co cum pra o seu de ver, de nun ci an-
do, para que o Po der Ju di ciá rio pos sa jul gar com ri -
gor e exem pla ri da de os fa tos. Mas, além do jul ga-
men to e da even tu al pu ni ção, há que se es pe rar
tam bém a con clu são dos tra ba lhos pro po si ti vos da
CPI  do Fu te bol.

As ma té ri as apro va das pelo Se na do Fe de ral en -
con tram-se tra mi tan do na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Fo ram três pro je tos apro va dos e re me ti dos àque la
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Casa. Há tam bém a Lei de Res pon sa bi li da de So ci al
para o des por to bra si le i ro, aco lhi da pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, na for ma de pro je to de lei, tam bém em
tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Mas o aler ta do jor nal O Glo bo faz sen ti do. O
jor nal ape la ao Pre si den te da Re pú bli ca para que
trans for me em me di da pro vi só ria a pro pos ta re me ti da
à Câ ma ra, na for ma de pro je to de lei. Aliás, la men ta-
mos que o Po der Exe cu ti vo não te nha to ma do essa
pro vi dên cia já em de zem bro do ano pas sa do, após a
con clu são dos tra ba lhos da CPI do Fu te bol. Os re sul-
ta dos da pro pos ta apre sen ta da, que pro mo vem uma
mu dan ça ra di cal no mo de lo de ges tão do des por to no 
País, cer ta men te se ri am vi sí ve is após a edi ção da
me di da pro vi só ria.

Nes ta se ma na, ain da, con ver sei com o Mi nis tro
Caio Car va lho, dos Espor tes. S. Exª tem de mons tra do
um gran de in te res se em trans for mar a pro pos ta da
CPI do Fu te bol em lei: a Lei de Res pon sa bi li da de So -
ci al. Dis se-me o Mi nis tro que ain da es pe ra do Pre si-
den te da Re pú bli ca a pro vi dên cia da me di da pro vi só-
ria. Não de sis tiu o Mi nis tro Caio Car va lho de con ven-
cer o Go ver no de que o ca mi nho mais ade qua do nes -
te caso – em bo ra to dos de se je mos o fim da uti li za ção
des se ex pe di en te da me di da pro vi só ria, em fun ção do 
que se as sis te na Câ ma ra dos De pu ta dos, la men ta-
vel men te – é a edi ção da me di da pro vi só ria, em fun -
ção da sua im por tân cia.

Há ne ces si da de de este País evi tar des per dí ci-
os. Esta mos des per di çan do opor tu ni da des de me lho-
rar o de sem pe nho do fu te bol como ati vi da de eco nô-
mi ca, do des por to como ati vi da de eco nô mi ca, já que,
em pa í ses da Eu ro pa e mes mo dos Esta dos Uni dos,
o es por te res pon de por 4% do Pro du to Inter no Bru to;
e no nos so País ape nas 1,6%, exa ta men te em fun ção
da in com pe tên cia ad mi nis tra ti va, do mo de lo de ges -
tão, que é ina de qua do, e, so bre tu do, da im pu ni da de,
que vem es ti mu lan do a cor rup ção de for ma avas sa la-
do ra no mun do do des por to no nos so País.

Se, no mun do, o fu te bol gera US$250 bi-
lhões/ano, é pos sí vel que no Bra sil con tri bua ofe re-
cen do mais ren ta bi li da de com ge ra ção de em pre go,
ren da e re ce i ta pú bli ca; uma con tri bu i ção mais efi caz,
no pro ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

Se in sis ti mos no tema é por que es ta mos cons ci-
en tes da sua im por tân cia. O fu te bol não é ape nas o
pra zer do bra si le i ro em as sis tir ao es pe tá cu lo, ago ra,
no mun di al e em to dos os mo men tos, nos cam pos des -
te País; fu te bol é opor tu ni da de de tra ba lho, é, sem
som bra de dú vi da, um ins tru men to pro mo tor do de sen-
vol vi men to eco nô mi co e so ci al des ta Na ção; é esse elo 
de in te gra ção na ci o nal ma i or e, por isso, tem que ser

pro te gi do e li ber to do ape ti te avas sa la dor dos de so nes-
tos, que, la men ta vel men te, con ti nu am no co man do de
en ti da des, de clu bes e de as so ci a ções, anar qui zan do-o
e le van do-o à me di o cri da de, mu i tas ve zes, no que diz
res pe i to ao re sul ta do eco nô mi co e so ci al.

Por tan to, Sr. Pre si den te, a nos sa pre sen ça na tri -
bu na da Câ ma ra dos De pu ta dos tem o sen ti do de aler -
tar a so ci e da de para que, nes te mo men to, a co bran ça
te nha ou tro en de re ço; não mais o Par la men to, não
mais a CPI. A co bran ça ago ra deve ter como en de re ço
o Mi nis té rio Pú bli co e terá, pos te ri or men te, o do Po der
Ju di ciá rio. Mas há tam bém o do Po der Exe cu ti vo, para
aque les que ima gi nam ser a edi ção da me di da pro vi só-
ria a al ter na ti va mais ade qua da pro pos ta pelo edi to ri al
de O Glo bo. Ain da, nes te mo men to, há o en de re ço da
Câ ma ra dos De pu ta dos, onde tra mi ta o pro je to de lei,
en ca mi nha do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Pa re ce-me Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, que o exem plo ofe re ci do pela Câ ma ra ou pela
Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos não nos per mi te ter
ex pec ta ti va po si ti va em re la ção à tra mi ta ção des sa
pro pos ta na que la Casa. Daí a ra zão de vol tar mos a
in sis tir, des ta tri bu na, para que o Pre si den te da Re pú-
bli ca edi te a me dia pro vi só ria nes te caso.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a ca-
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
José Fo ga ça.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Fran cis co Escór cio como Lí der,
pelo tem po re gi men tal.

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, ain da ago ra, es tra nhei a ati tu-
de do nos so co le ga Pe dro Si mon, quan do S. Exª se
di ri giu a mim, pelo fato de eu ter fe i to algo, tal vez, mu i-
to ra pi da men te, o que não é co mum nes ta Casa, para
se apro var o em prés ti mo para o Pro de tur. Pron ti fi-
quei-me a fa zer aque le re la to de for ma bem rá pi da e
ob je ti va por que o as sun to foi por de ma is de ba ti do na
Co mis são. Além dis so, esse pro gra ma tam bém foi
dis cu ti do no Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, à épo -
ca em que eu era Se cre tá rio Exe cu ti vo, e, se não fos -
sem es ses re cur sos, não te ria ocor ri do o de sen vol vi-
men to do tu ris mo no Nor des te.

Por tan to, a mi nha ob je ti vi da de é cla ra: se é para
apro var, va mos apro var.
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Qu e ro aqui, de pú bli co, man dar um abra ço ao
Se na dor Pe dro Si mon, por quem te nho ad mi ra ção,
mas não po de ria de i xar de fa zer esse re pa ro, por que
S. Exª cha mou a aten ção para o fato, e os bra si le i ros
po de ri am pen sar que eu não sa bia do que se tra ta va.
Qu e ro di zer ao Se na dor Pe dro Si mon que es tou bem
por den tro do que é o Pro de tur.

Sr. Pre si den te, aca bo de re ce ber da San ta Casa 
de Mi se ri cór dia do Ma ra nhão, do Hos pi tal do Co ra-
ção, uma so li ci ta ção que me pre o cu pou mu i to.

Sa be mos que os au di to res fis ca is es tão em gre -
ve, e eles têm ido aos nos sos ga bi ne tes à pro cu ra de
apo io. Ago ra, so li ci to o apo io de les, pois há quin ze pa -
ci en tes es pe ran do, nos le i tos do Hos pi tal, pela li be ra-
ção de ma te ri al ci rúr gi co vin do da Ale ma nha. Não
pos so de i xar que es sas pes so as mor ram ne ces si tan-
do da boa von ta de dos au di to res fis ca is. Sei que é jus -
to o mo vi men to da clas se, mas mais jus to é o que es -
tou fa zen do, pe din do por es sas pes so as que es tão
nos le i tos do Hos pi tal do Co ra ção no meu que ri do
Esta do do Ma ra nhão.

So li ci to, de pú bli co, aos au di to res que es tão me
ou vin do, que me pro cu rem, por fa vor, para li be rar
esse ma te ri al, por que ele irá sal var vi das.

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

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, pelo tem po
re gi men tal de 20 mi nu tos.

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, pou cas ve zes
um Se na dor tem a opor tu ni da de de fa lar num ple ná rio
pre si di do pelo Se na dor José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Se na dor
Ro ber to Re quião, per mi ta-me fa zer uma cor re ção: o
tem po de V. Exª é de 50 mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Não será ne ces sá rio, mas o elo gio veio su ce di do,
ime di a ta men te, de uma li be ra li za ção do tem po.

Aca bei de es cu tar um dis cur so ve e men te do Se -
na dor Álva ro Dias so bre a ques tão do fu te bol bra si le i-
ro. O Se na dor Álva ro Dias é in dis pen sá vel para o nos -
so es por te; não sei por que S. Exª in sis te em dis pu tar
co mi go o Go ver no do Pa ra ná, por que se ria um Mi nis-
tro do Espor te e Tu ris mo sim ples men te ma ra vi lho so.

Sr. Pre si den te, ve nho à tri bu na por uma sé rie de
as sun tos. O pri me i ro de les é que li em O Glo bo, hoje,
que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral abriu um pro ces so
con tra mim por cri me ele i to ral. Fi quei aba la do e dis se:
“Meu Deus do céu, que cri me an dei eu co me ten do?”

Cri me ele i to ral? Isso é uma co i sa gra vís si ma! E a pri -
me i ra in da ga ção que me sur giu foi: por que o jor nal O
Glo bo não me te le fo nou para sa ber do que se tra ta-
va? Antes de pu bli car essa no tí cia her mé ti ca e al ta-
men te com pro me te do ra, po de ria ter con ver sa do com
o agen te do cri me, com o réu des se pro ces so, mas O
Glo bo pro va vel men te não teve tem po para isso on-
tem. Não con si go en ten der por que não teve tem po, já 
que os re pór te res de O Glo bo fa la ram co mi go a tar de
in te i ra, em fun ção do lan ça men to, pelo Gru po Au tên ti-
co do PMDB, da mi nha can di da tu ra à Pre si dên cia da
Re pú bli ca na con ven ção de sá ba do.

Va mos ex pli car o fa mo so cri me ele i to ral que eu
te ria co me ti do.

Não exis te, Sr. Pre si den te, cri me al gum. Em
1992, eu era Go ver na dor do Pa ra ná  – no meio do
man da to, por tan to não era can di da to a co i sa al gu ma
– e pas sa va pelo cen tro da ci da de de Cu ri ti ba, no meu 
au to mó vel, quan do fui pa ra do por al guns mi li tan tes do 
PMDB, que me dis se ram o se guin te: “Go ver na dor, a
Gu ar da Mu ni ci pal está apre en den do pro pa gan da do
can di da to à Pre fe i tu ra Mu ni ci pal, Ma u rí cio Fru et”. Pa-
rei e, pri me i ro, me per gun tei: “Por que a Gu ar da Mu ni-
ci pal?” A Gu ar da Mu ni ci pal de uma Pre fe i tu ra que ti-
nha um can di da to à su ces são do Pre fe i to de en tão.

Per gun tei ao pes so al da Gu ar da Mu ni ci pal o
que fa zi am e eles me dis se ram: “Não, es ta mos apre -
en den do o ma te ri al do Ma u rí cio Fru et por que o nome
do par ti do não está co lo ca do nas fo to gra fi as.”Olhei e,
ao lado, ha via o nome e a fo to gra fia do ou tro can di da-
to, tam bém sem a mar ca do par ti do. Per gun tei a eles:
“Por que apre en dem só de um?” “Não, por que te mos
or dem para apre en der a pro pa gan da do Ma u rí cio Fru -
et.” E eu pedi a eles, en tão, que me iden ti fi cas sem por
or dem de quem agi am. E eles me dis se ram: “Ordem
de um juiz ele i to ral.” Eu dis se: “Tudo bem, va mos cum -
pri-la, en tão, mas me apre sen tem o man da do de
apre en são e qual, den tre vo cês, é o ofi ci al de jus ti ça.”
Não ha via man da do e não ha via ofi ci al de jus ti ça.
Então, como ci da dão e Go ver na dor do Pa ra ná, re co-
men dei aos po li ci a is da Gu ar da Mu ni ci pal que se abs -
ti ves sem de co me ter uma ile ga li da de e fos sem em bo-
ra. Eles o fi ze ram, e os mi li tan tes do PMDB, ca bos
ele i to ra is do Ma u rí cio Fru et, re ti ra ram da ca çam ba da
kom bi da Pre fe i tu ra os pa i néis de pro pa gan da e os
ban ners que ha vi am sido ir re gu lar men te apre en di-
dos.

Esse pro ces so che gou ao STJ há al guns anos,
e o seu Re la tor, dado o ab sur do da acu sa ção, vo tou
pelo seu ar qui va men to. Mas, daí, um se gun do juiz
lem brou que eu era Se na dor e que não po di am nem
ar qui var nem de sar qui var, pois não po de ri am exa mi-
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nar o pro ces so sem au to ri za ção do Se na do da Re pú-
bli ca. O Se na do, evi den te men te, não deu au to ri za-
ção, por que não ti nha ne nhum sen ti do a acu sa ção e,
in clu si ve, a ne ga ti va da au to ri za ção ba se ou-se no
voto do Re la tor que ha via pe di do a ar qui va men to.

Com o fim da imu ni da de par la men tar, o nos so
va lo ro so Ge ral do Brin de i ro, que sen ta em cima de
tan tos pro ces sos im por tan tes, ra pi da men te man dou
a de nún cia ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e os nos sos
Mi nis tros, on tem, por una ni mi da de, sem pers cru tar
com mais cu i da do os ele men tos do pro ces so, de ter-
mi na ram seu pros se gui men to.

Faço uma so li ci ta ção ao Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral no sen ti do de que jul gue ra pi da men te isso por -
que, que i ram eles ou não, seja essa ou não a in ten-
ção, te re mos no tí ci as como a do jor nal O Glo bo, di -
zen do que o Se na dor Re quião co me teu um cri me ele -
i to ral, e isso é mu i to ruim para mim. Cá en tre nós, é
mu i to ruim para a Jus ti ça tam bém, que deve ter co i-
sas mais im por tan tes a fa zer do que, por ação ou por
omis são, tal vez por des cu i do, co la bo rar na di fa ma ção
de um Se na dor que tem a cor re ção como um dos ob -
je ti vos da sua prá ti ca po lí ti ca e da sua vida.

Ontem, me ins cre vi como can di da to à Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, para ser vo ta do pela Con ven ção
Na ci o nal do PMDB, que se re a li za rá sá ba do. Inscre-
vi-me por so li ci ta ção e ape lo do Se na dor Pe dro Si -
mon, dos di re tó ri os de São Pa u lo, de Mi nas Ge ra is,
do Ama pá, do Ma ra nhão, do Pa ra ná, e de um con jun-
to de pe e me de bis tas que se opõem à con du ção da
po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no Fe de ral.

Há ins tan tes, re ce bi a no tí cia de que a Inter net
dava a re cu sa do Di re tó rio Na ci o nal do PMDB em re -
gis trar mi nha can di da tu ra. Meu Deus! Se na dor José
Fo ga ça, o Mi chel Te mer é pro fes sor de Di re i to Cons ti-
tu ci o nal. Será que nos sos com pa nhe i ros de Par ti do
não per ce bem que es tão, como eu, nes tes even tos
im por tan tes para a po lí ti ca bra si le i ra, es cre ven do a
pró pria bi o gra fia?

O PMDB e o Go ver no ne go ci a ram e que rem evi -
tar ago ra que o con tra di tó rio se es ta be le ça na Cons ti-
tu i ção.

Há uma re so lu ção de uma Con ven ção Na ci o nal
do PMDB de ter mi nan do que o Par ti do te ria can di da-
tu ra pró pria. De po is dis so, can ce la ram-se as pré vi as.
Mas ne nhu ma re so lu ção in va li dou a de ci são na ci o nal
da can di da tu ra pró pria. E eu, obe de cen do a ou tra re -
so lu ção da Exe cu ti va, e ao ape lo de com pa nhe i ros,
ins cre vi o meu nome para que se es ta be le ça o con tra-
di tó rio e a dis cus são po lí ti ca na Con ven ção Na ci o nal
no tem po há bil, ou seja, an te ri or a 48 ho ras da Con -

ven ção. Abso lu ta men te le gal a mi nha ins cri ção e ab -
sur da men te ile gal a re cu sa do Di re tó rio em ace i tá-la.
Aliás, não pedi ao Di re tó rio de fe ri men to. Exer ci tei a
mi nha ca pa ci da de le gal de re gis trar a mi nha can di da-
tu ra, que ti nha que ser es ta be le ci da por não ha ver ne -
nhum obs tá cu lo le gal. Sou pe e me de bis ta, fi li a do ao
Par ti do e Se na dor do PMDB pelo Pa ra ná.

Mas pa re ce, Se na dor José Fo ga ça, que já ne -
go ci a ram a le gen da do PMDB e es tão ten do di fi cul da-
des para en tre gá-la.

O que pedi? Pedi para dis pu tar a Con ven ção.
Para co lo car as mi nhas ra zões. Para di zer por que
esse gru po de pe e me de bis tas co lo cou o meu nome
para dis pu tar a in di ca ção de uma can di da tu ra à Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, ao con trá rio dos ou tros pe e me-
de bis tas que pre ten dem uma ali an ça com o Go ver no
Fe de ral. Nós que ría mos ex por os nos sos ar gu men-
tos. Nós va mos à Jus ti ça. Nós va mos à Con ven ção.
Não vai sair ba ra ta essa ati tu de da Exe cu ti va Na ci o-
nal e do Pre si den te Mi chel Te mer. Aliás, eles co lo cam
em ris co a pró pria can di da tu ra do Ser ra.

Será que o Ser ra não po dia com pa re cer à Con -
ven ção para dis cu tir co mi go os seus ar gu men tos, o
seu pro gra ma? Por que eu vejo, hoje, com pu re za
d’alma, com le al da de e fran que za, a can di da tu ra do
Ser ra e da Rita Ca ma ta como a or ga ni za ção de um
par: o Ser ra, com as suas olhe i ras ne gras, e a Rita,
com a sua be le za nór di ca; que, sem pro gra ma, se ria
apro pri a do para dis pu tar um con cur so de tan go, mas
que, com di fi cul da de, po de ria, no PMDB, num con-
fron to aber to, num con tra di tó rio fran co, con tra por-se
a uma pro pos ta na ci o na lis ta de re to ma da do de sen-
vol vi men to e re cons tru ção do Bra sil.

Re cons tru ção! Foi o que eu dis se, Se na dor Amir 
Lan do, por que o nos so País está bom bar de a do, está
em di fi cul da de. Va mos aos nú me ros. São Pa u lo tem,
hoje, um de sem pre go da or dem de 21,5%. Com o de -
sem pre go da or dem de 18,5%, a Argen ti na que brou,
foi à fa lên cia. Nós apren de mos, na es co la, Se na dor
José Fo ga ça – e V. Exª, como pro fes sor de cur si nho
deve, mu i tas ve zes, com ufa nis mo, ter trans mi ti do
esse dado aos seus alu nos –, que nós éra mos a 8ª
po tên cia co mer ci al do pla ne ta Ter ra. Hoje, nós so mos
a 11ª. A ilu são ne o li be ral da glo ba li za ção e do de pen-
den tis mo nos der ru bou três pon tos. Nós per de mos
um ter ço do nos so mer ca do mun di al. Nós ex por tá va-
mos a mi sé ria de 1,2%; hoje, es ta mos re du zi dos a 0,
7%, 0,8%. Um ter ço da par ti ci pa ção bra si le i ra ces sou,
foi per di da com a ilu são da glo ba li za ção e do ne o li be-
ra lis mo. A pro pos ta da aber tu ra uni la te ral, com a es -
pe ran ça dos in ves ti men tos in ter na ci o na is, se frus-
trou, en quan to pa í ses como os Esta dos Uni dos da
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Amé ri ca do Nor te de fen dem, com gar ra e o va lor dos
seus pre si den tes, o seu mer ca do in ter no: com
US$180 ou US$210 bi lhões de sub sí dio, a agri cul tu ra
ame ri ca na tem como con tra par ti da uma aber tu ra uni -
la te ral do Bra sil.

A União Eu ro péia bri ga pelo seu mer ca do in ter-
no. Ou tro dia, numa re u nião com a co mis são de or ça-
men to do Se na do fran cês, quan do eu per gun ta va aos 
Se na do res da Fran ça – ou de Fran ça, se pre fe rir o Se -
na dor Amir Lan do, num Por tu guês mais cor re to – no
que es ta ri am dis pos tos a ce der no in ter câm bio co-
mer ci al com o Bra sil, prin ci pal men te no que se re fe ria
à aber tu ra de mer ca do aos nos sos pro du tos agrí co-
las, tive a res pos ta pron ta: a União Eu ro péia não exis -
ti ria sem os sub sí di os. Por tan to, de fen dem eles, tam -
bém com gar ra, os seus in te res ses.

Na se ma na pas sa da, nós, do Pa ra ná, ti ve mos
uma tris te no tí cia. So mos gran des ex por ta do res de
fran gos para a Eu ro pa, e ti ve mos a no tí cia de que a
Fran ça pre ten de ele var as suas bar re i ras in ter nas de
15% para 75%, di fi cul tan do a ex por ta ção de pro du tos
pa ra na en ses e bra si le i ros.

Nós não va mos bem!
O IBGE nos as se gu ra que te mos 54 mi lhões de

bra si le i ros vi ven do aba i xo do li mi te da po bre za, ou
seja, sem em pre go e sem ren da. E quan do com em -
pre go e ren da, re ce ben do um sa lá rio de me nos de
R$80 por mês. 

Pre ci sa mos de mu dan ças sé ri as e con se qüen tes!
É pre ci so que se diga tam bém, nes ta tri bu na,

que nos so Exér ci to está tra ba lhan do meio ex pe di en te
por fal ta de di nhe i ro; que a Ma ri nha pa rou um dia por
se ma na e que os nos sos aviões não le van tam vôo no
pa tru lha men to das nos sas fron te i ras por fal ta de com -
bus tí vel; e que o ris co Bra sil, nas em pre sa es pe ci a li-
za das em es ta be le cer o ran king de ris co dos prin ci-
pa is pa í ses, é o ter ce i ro pior do pla ne ta Ter ra. Nós es -
ta mos indo para o mes mo ca mi nho da Argen ti na, se
não fi zer mos, de for ma rá pi da, uma mu dan ça de po lí-
ti ca.

Ge or ge So ros, me ga es pe cu la dor mun di al, de-
cla ra que os bra si le i ros, a exem plo do que acon te cia,
na épo ca do Impé rio Ro ma no, com o mun do, não te ri-
am par ti ci pa ção na sua pró pria ele i ção. No pas sa do,
vo ta vam os ro ma nos, e ago ra de ci dem a ele i ção na ci-
o nal os nor te-ame ri ca nos, pela voz for te e in tran si-
gen te dos es pe cu la do res in ter na ci o na is, es con di dos
atrás des se eu fe mis mo da ex plo ra ção, que cha mam
de mer ca do.

Por isso, os com pa nhe i ros na ci o na lis tas do
PMDB, com pa nhe i ros in clu si ve com os qua is, no pas -
sa do, ti ve mos di ver gên ci as du ras, se unem e su ge-

rem que eu ace i te a con vo ca ção par ti dá ria do re gis tro
da mi nha can di da tu ra.

Não é uma opo si ção à nos sa ma ra vi lho sa Rita
Ca ma ta, que, até on tem, as su mia po si ções igua is às
mi nhas na de fe sa dos in te res ses na ci o na is. Mas é,
aci ma de tudo, uma opo si ção à fal ta de diá lo go, à ne -
go ci a ção e à ven da da le gen da par ti dá ria, sem que o
con tra di tó rio se es ta be le ça.

A mi nha can di da tu ra é para va ler, sim! Sou can -
di da to ao Go ver no do Pa ra ná. Mas, con vo ca do, e com 
pos si bi li da de de par ti ci par de uma Con ven ção Na ci o-
nal, não me aco var do e não re cuo. Vou à Con ven ção
do PMDB, que i ra o Mi chel Te mer ou não, dis cu tir essa 
co li ga ção ab sur da, ne go ci a da, não se sabe de que
for ma, com o Go ver no Fe de ral e com o PSDB. E, on -
tem, após o re gis tro da mi nha can di da tu ra, sur giu
esse pro ces so ma ra vi lho so e ab so lu ta men te va zio no 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e a Exe cu ti va Na ci o nal do
meu Par ti do foi ao Pa lá cio do Pla nal to re sol ver com o
Fer nan do Hen ri que como vai ope rar.

Os jor na is bra si le i ros já nos de mons tra ram que,
num dia só, da úl ti ma se ma na, o Mi nis té rio do De sen-
vol vi men to Urba no li be rou mais re cur sos do que nos
úl ti mos cin co me ses de Go ver no, o do bro dos re cur-
sos li be ra dos nos úl ti mos cin co me ses. Eu di zia à De -
pu ta da Rita Ca ma ta: Rita, você não pode ad mi tir este
tipo de com por ta men to. E ela: – Mas, Re quião, sem -
pre fo mos a fa vor da li be ra ção de re cur sos!

Oli ve i ra Vi a na, es cri tor co nhe ci do, so ció lo go,
pro fun do co nhe ce dor do Bra sil na épo ca do Impé rio,
di zia que nada mais se pa re ce a um lu zia do que um
sa qua re ma no po der. Lu zi as eram os por tu gue ses;
sa qua re mas eram os nas ci dos no Bra sil. Pa re ce-me
que, di an te da pos si bi li da de de ocu par uma po si ção
en tre os lu zi as, a nos sa sa qua re ma Rita Ca ma ta per -
deu um pou co da sua pos tu ra.

Sou can di da to sim, na Con ven ção, à Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, le van do o con tra di tó rio, re pre sen-
tan do o PMDB. E exi jo da Exe cu ti va a opor tu ni da de
de dis cu tir a po si ção do meu Par ti do. Não vou te le fo-
nar a um úni co con ven ci o nal. Não te nho be nes ses a
ofe re cer e sou um ini mi go acir ra do da fi si o lo gia na po -
lí ti ca. O PMDB do Bra sil me co nhe ce; co nhe ce a mi -
nha pos tu ra, as mi nhas po si ções. Re pre sen to, no
Con gres so Na ci o nal, a von ta de dos ele i to res do Pa ra-
ná e dis se que aqui vi nha para co lo car com for ça as
nos sas po si ções. Te nho fe i to isso ao lon go do tem po.
Não me do bro, não vou ace i tar que o meu nome não
seja dis cu ti do por que, com a co lo ca ção do meu
nome, in tro du zo, na Con ven ção Na ci o nal, a dis cus-
são so bre a mu dan ça po lí ti ca que a so ci e da de bra si-
le i ra exi ge dos pró xi mos Pre si den tes da Re pú bli ca.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  14 11897

JUNHO 2002470    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Nun ca fiz e não faço opo si ção a nin guém. Não fu la ni-
zo a mi nha pos tu ra. Já fui com pa nhe i ro de José Ser ra
na Ação Po pu lar, mas vejo, hoje, a va zi ez do con ti nu-
ís mo, ou seja, a uti li za ção dos mes mos mé to dos, de -
nun ci a dos pelo Se na dor Pe dro Si mon, na se ma na
pas sa da, aqui des ta tri bu na, que vi a bi li za ram a com -
pra da re e le i ção por par te do Pre si den te da Re pú bli-
ca. Isso é eti ca men te, mo ral men te ina ce i tá vel.

Vou à Con ven ção, sim. Vou à Jus ti ça. Não acre -
di to na va li da de da con ven ção da ne go ci a ta e da im -
po si ção. E faço um ape lo, prin ci pal men te ao Te mer,
que, um dia, pen sei que fos se um ju ris ta ape ga do às
leis e ao Esta do de Di re i to: vol te atrás na de ci são ar bi-
trá ria e não ten te fa zer com que o PMDB seja ne go ci-
a do com an te ri o ri da de e que a Con ven ção seja ven di-
da com a ne ga ção do es pa ço a um Se na dor do
PMDB para par ti ci par da dis pu ta pre si den ci al.

E para es cla re cer ao De pu ta do Mi chel Te mer:
sou Se na dor pelo Pa ra ná; sou o se gun do Se na dor
mais vo ta do do Bra sil nes te ple ná rio. Tive pou co mais
de 73% dos vo tos vá li dos do Pa ra ná. Essa dis cri mi na-
ção não é con tra mim. É con tra o Pa ra ná, é con tra o
Bra sil, é con tra a de mo cra cia. Não va mos nos sub me-
ter a isso. Essa Con ven ção, se for re a li za da sem a
opor tu ni da de de mo crá ti ca do de ba te e da co lo ca ção
da can di da tu ra, será in va li da da por via ju di ci al. Todo
pe e me de bis ta hon ra do do Bra sil terá, por obri ga ção,
de co lo car uma ob je ção de cons ciên cia na ace i ta ção
da im po si ção, da ne go ci a ta e do es bu lho.

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, com o má xi mo pra zer, con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Ro ber to Re quião, em pri me i ro lu gar, que ro dar o
meu tes te mu nho de que, em to das as ações e pa la-
vras de V. Exª, sem pre no tei o seu pro ce di men to de
cor re ção éti ca, de bus ca da se ri e da de, da ver da de.
Te nho a con vic ção de que esse epi só dio de 1992, tra -
zi do à luz ago ra por V. Exª, re tra ta exa ta men te o pro -
pó si to que ca rac te ri za a sua ação. Por ou tro lado,
que ro sa u dá-lo pela de ci são de se apre sen tar como
pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca pe ran te a
con ven ção do PMDB. Como sabe V. Exª, tam bém as -
sim me co lo quei pe ran te os meus com pa nhe i ros do
Par ti do dos Tra ba lha do res. Gos ta ria de di zer-lhe que
te nho a cer te za de que aca bou sen do mu i to po si ti vo
para o PT, para o Lula, que hou ves se ou tra al ter na ti-
va. Inclu si ve, a de ci são de Lula ser can di da to à Pre si-
dên cia não mais fi cou sen do ape nas dele ou da cú pu-

la do Par ti do. Fi cou como re sul ta do da de ci são de to -
dos os fi li a dos que com pa re ce ram à pré via. Te ria sido
óti mo se o PMDB ti ves se le va do adi an te tam bém a
de ci são de re a li zar uma pré via, em que es ta ri am dis -
pu tan do o Go ver na dor Ita mar Fran co, o Se na dor Pe -
dro Si mon, ou tros fi li a dos e tal vez V. Exª, que, na épo -
ca, es ta va tam bém con si de ran do po si ti vo esse en ca-
mi nha men to. Mas – por per cal ços que V. Exª co nhe ce
mu i to me lhor que eu –, o PMDB aca bou não re a li zan-
do a pré via. Ago ra, di an te da Con ven ção, que se re a li-
za rá no pró xi mo sá ba do, V. Exª deve ser sa u da do por
essa de ci são, que é um pas so para que o PMDB pro -
ce da à al tu ra de toda a sua his tó ria  pri me i ro, MDB e,
de po is, PMDB –, a his tó ria de um Par ti do que foi às
ruas lu tar por Di re tas Já, a his tó ria de um Par ti do que
tem uma tra di ção de de fe sa da de mo cra cia, dos di re i-
tos da ci da da nia, de se ri e da de. Espe ro que a voz de
V. Exª che gue, com toda essa vi bra ção e co ra gem
que o ca rac te ri zam, para que pos sam os pe e me de-
bis tas tam bém ter o con tra di tó rio para a sua aná li se e, 
so bre tu do, a op ção de es co lher V. Exª como can di da-
to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Por tan to, sa ú do V. Exª
pela co ra gem e de ter mi na ção, de se jan do-lhe e a seu
Par ti do boa sor te na Con ven ção de sá ba do pró xi mo.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Vou à luta, Se na dor Edu ar do Su plicy, como foi V. Exª.
Vou em nome das mi nhas idéi as, em nome da de mo-
cra cia in ter na do Par ti do, ofe re cen do ao ve lho MDB de
guer ra a opor tu ni da de da uni da de – a uni da de cons tru í-
da so bre a éti ca e a de cên cia e so bre as pro pos tas.

Digo a V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy, que,
em um time que eu fi gu ras se como téc ni co, V. Exª ja -
ma is es ta ria no ban co que lhe re ser va o Par ti do dos
Tra ba lha do res. Aqui, no ple ná rio do Se na do, re co nhe-
ce mos a sua ex cep ci o nal con di ção de jo ga dor, que
atua tão bem na de fe sa quan to no ata que.

A una ni mi da de é bur ra, di zia Nel son Ro dri gues,
e só os es cra vos, os frou xos, os tí bi os e os flé be is se
do bram ao opor tu nis mo da que les que, li ga dos ao Go -
ver no Fe de ral, se trans for mam na cor re ia de trans-
mis são da com pra, da ne go ci a ta e da cor rup ção.

O meu Par ti do, o ve lho MDB de guer ra, ain da é
um Par ti do ex tra or di ná rio pe las suas ba ses. O PMDB
li ga do ao povo, ao dia-a-dia, ao so fri men to de nos sa
gen te não é o PMDB que ne go cia uma emen da zi nha
para per pe tu ar um man da to na Câ ma ra dos De pu ta-
dos ou no Se na do Fe de ral. Não é o PMDB da de cla ra-
ção das pro pos tas ir re sis tí ve is. Não é o PMDB da co -
var dia, por que o fato de a Exe cu ti va do Par ti do ten tar
evi tar a apre sen ta ção do meu nome, tão bem su por-
ta do e apo i a do por Li de ran ças sig ni fi ca ti vas e Di re tó-
ri os im por tan tes, não pas sa da mais re les, ser vil co -
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var dia por par te de po lí ti cos des gas ta dos, sem pro-
pos ta e sem co ra gem, que trans for mam o pro ces so
da dis cus são po lí ti ca num tro ca-tro ca, num mer ca do
per sa, ca rac te ri za do pela vi le za das opor tu ni da des
que cada um, a cada mo men to, con se gue para si, não 
para a po lí ti ca e para o Bra sil.

Este País pre ci sa de dis cus são. De sa fio o can di-
da to do Mi chel Te mer a par ti ci par, no ple ná rio do Se -
na do Fe de ral, uma vez que te rei mu i ta di fi cul da de na
Con ven ção do Par ti do, para dis cu tir co mi go a sua
can di da tu ra, os mé to dos de co op ta ção e o nos so
País. O Bra sil pre ci sa da dis cus são. A po lí ti ca deve
ser fe i ta com fran que za e com le al da de. Não é pos sí-
vel que a fri e za do opor tu nis mo e da ne go ci a ta tome
con ta do nos so ve lho MDB de guer ra.

Se a mi nha ati tu de ser vir para o res ga te da de -
mo cra cia in ter na, terá va li do a pena a luta. Embo ra,
no fun do da mi nha alma, eu, que sou um cé ti co, mas
ja ma is um cí ni co, te nha sem pre a es pe ran ça de ver o
ve lho MDB, na vo ta ção dos con ven ci o na is, res ga tar a
éti ca, a hon ra e a de cên cia. Então, te rei a opor tu ni da-
de de dis cu tir, como can di da to à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca do ma i or Par ti do do Bra sil, do Par ti do com ra í-
zes po pu la res mais bem plan ta das, o País e um pro -
gra ma para a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, fico ho me na ge a do com a to le-
rân cia de V. Exª, pe los 50 mi nu tos que me fo ram
ofe re ci dos, aos qua is evi den te men te não pre ci sei
re cor rer.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor João Alber to. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go
um tema que, sem dú vi da, pre o cu pa não só o Bra sil
in te i ro mas tam bém ou tros pa í ses, em es pe ci al os da
Amé ri ca do Sul: a in se gu ran ça.

É ló gi co que exis tem fa to res en vol vi dos no pro -
ble ma da in se gu ran ça e que aju dam a au men tar,
cada vez mais, a in tran qüi li da de que a to dos nós atin -
ge. Fala-se até de um Esta do pa ra le lo. Afir mar isso,
de per si, que bra o Esta do de Di re i to. A ques tão ins ti-
tu ci o nal fra gi li za todo o pro ces so.

Sa be mos que a Co lôm bia vive, hoje, pro ble mas
sé ri os. Há lá um Esta do pa ra le lo que gera a in tran qüi-
li da de. Esse fato é cla ro e pa ten te. E há o te mor en tre
nós de que o pro ble ma do nar co trá fi co e o do Esta do
pa ra le lo que lá exis tem en trem no Bra sil, por meio da
Farc, ge ran do in tran qüi li da de na re gião fron te i ri ça. Ao 

mes mo tem po, no País, há co men tá ri os tam bém for -
tes de que o Esta do pa ra le lo já exis te.

A pro pó si to dis so, Sr. Pre si den te, no bres Co le-
gas, eu gos ta ria de co men tar tre chos de um edi to ri al
do Diá rio Ca ta ri nen se, do meu Esta do: “...esse va zio
é ma te ri a li za do pela fal ta de ofer ta de ati vi da des so ci-
o cul tu ra is, de la zer es por ti vo...” E ob ser vou: “No caso
do Rio de Ja ne i ro, no caso Tim Lo pes, hou ve uma
ação es ta tal...”. E diz mais: “Ele foi pre so, jul ga do e
exe cu ta do”.

O nar co trá fi co, ou seja, o cri me or ga ni za do
pren deu e exe cu tou um re pór ter. Há co men tá ri os for -
tes de um Esta do pa ra le lo.

Diz mais ain da o edi to ri al: “Ha ve rá quem diga, e
com ra zão, que esse ce ná rio ino mi ná vel é an tes de
tudo pro du to de con di ções so ci o e co nô mi cas des fa vo-
rá ve is, mas é tam bém cer to que a es ca la da da cri mi-
na li da de só atin ge ní ve is ca la mi to sos se es ti mu la da
pela ine xis tên cia de um po li ci a men to os ten si vo, for te
e in cor rup tí vel, pela omis são na pri são e con de na ção
dos trans gres so res, pela fal ta de nor mas mais rí gi das
de exe cu ção de sen ten ças ju di ci a is, pela ca rên cia de
pre sí di os mais se gu ros. Pois só quan do o bra ço ar -
ma do do nar co trá fi co per ce ber, en fim, que en con trou
opo nen tes é que de i xa rá de de sa fi ar o or de na men to
le gal e cons ti tu ci o nal da Na ção”.

Ca bem co men tá ri os em re la ção a isso, por que a 
pre o cu pa ção, Sr. Pre si den te, no bres co le gas, com a
se gu ran ça pa i ra nos la res bra si le i ros e não é so men te
por ca u sa da mor te do jor na lis ta Tim Lo pes, no Rio de 
Ja ne i ro. E o pro ble ma es ten de-se a ou tros Esta dos da 
Fe de ra ção.

No meu Esta do, San ta Ca ta ri na, ul ti ma men te, en -
ti da des or ga ni za das co me çam a dis cu tir o pro ble ma.
Di zem que San ta Ca ta ri na é um Esta do tran qüi lo e que 
lá não exis tem agres sões des se tipo. Uma re vis ta de
cir cu la ção na ci o nal tem co men ta do so bre a tran qüi li da-
de de San ta Ca ta ri na. No en tan to, nos úl ti mos me ses,
têm exis ti do agres sões de toda or dem, até mes mo na
Ilha. E essa si tu a ção pre o cu pa to dos nós.

Esses fa tos são con se qüên cia do quê? São
con se qüên cia da fal ta de uma po lí cia os ten si va; de
atra so e fal ta de efi cá cia nas sen ten ças ju di ci a is; do
nú me ro in su fi ci en te de pre sí di os.

Eu acres cen ta ria aos fa to res men ci o na dos no
edi to ri al o fato de que, na base so ci al, exis tem inú me-
ros pro ble mas como: a fal ta de po der aqui si ti vo; a fal ta
de pers pec ti va dos nos sos jo vens; a fal ta de em pre go
aos pais, à fa mí lia; a fal ta de um teto, um lar; a fal ta de
con di ções para o fi lho es tu dar, para pa gar uma men -
sa li da de por que o jo vem não con se gue ser apro va do
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em uma uni ver si da de pú bli ca  paga pelo Po der Pú bli-
co; a fal ta das mí ni mas con di ções de vida.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, no bres co le gas, são
ques tões fun da men ta is, que fa zem com que, mu i tas
ve zes, es ses jo vens, na bus ca da sub sis tên cia, na
bus ca por al ter na ti vas de vida, si gam o ca mi nho da
de sor dem, do nar co trá fi co, da per ver são, da cri mi na li-
da de, cujo re sul ta do é a in tran qüi li da de das fa mí li as
bra si le i ras.

Então, pa re ce-me que nós dos Go ver nos Esta -
du a is, dos mu ni ci pa is e do Go ver no Fe de ral pre ci sa-
mos for mar par ce ri as para ten tar mi ni mi zar es ses
pro ble mas.

Por exem plo: o que fa zer em be ne fí cio do jo vem
que quer es tu dar mas não pode?

Já dis se aqui esta se ma na que te mos que en con-
trar ou tras me to do lo gi as, ou tros me ca nis mos para evi-
tar que os es tu dan tes can ce lem suas ma trí cu las.

Tra mi ta nes ta Casa um pro je to so bre o Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. Hoje é pos sí vel usar o
Fun do no mer ca do fi nan ce i ro, por exem plo, na Bol sa
de Va lo res, com pran do ações da Pe tro bras ou da
Com pa nhia Vale do Rio Doce. Por que não per mi tir ao
pai que te nha Fun do de Ga ran tia que o apli que no fu tu-
ro do seu fi lho, para que ele não de i xe de es tu dar? Te-
mos um pro je to nes sa li nha. Se al guém qui ser in ves tir
no afi lha do es tu dan te, ten do re cur sos no Fun do de Ga-
ran tia, po de rá ten tar mi ni mi zar vá ri os pro ble mas.

Pre ci sa mos bus car todo tipo de me ca nis mos e
for mar par ce ri as para fa zer com que o pai de fa mí lia
de sem pre ga do pos sa vi a bi li zar o fu tu ro de seu fi lho.

Por exem plo, o Pro je to de Ga ran tia de Ren da
Mí ni ma, que o nos so co le ga Se na dor Edu ar do Su-
plicy pre ga, tem re fle xos, tem sin to nia. Um pai de fa -
mí lia de sem pre ga do, na vol ta para casa, terá o que
ofe re cer a seus fi lhos. Ou seja, o pai não tem em pre-
go hoje, mas tem um lar e con se gue dar o mí ni mo ne -
ces sá rio para a fa mí lia; a mãe não tem em pre go, mas
tem o le i te, tem algo a ofe re cer a seus fi lhos, tem
como pre pa rar as cri an ças para a es co la. Isso dá dig -
ni da de às pes so as.

Se pu der mos as se gu rar o mí ni mo ne ces sá rio à
so bre vi vên cia das cri an ças bra si le i ras, dos es tu dan-
tes bra si le i ros, quer no se gun do grau, quer no ter ce i ro
grau  prin ci pal men te na que la ida de en tre 16 e 24
anos, fa i xa etá ria fun da men tal , se pu der mos ga ran-
tir-lhes a chan ce de, com dig ni da de, pre pa rar-se para
a vida, ad qui rir co nhe ci men to e, ao mes mo tem po, ter
como se man ter, ire mos, sem dú vi da, mi ni mi zar a in -
se gu ran ça que exis te no Bra sil. Va mos nos pre pa rar
para o fu tu ro!

No caso da que les que se en ve re dam para o ca -
mi nho sem vol ta, nes se caso, aí sim, a po lí cia tem que 
ser os ten si va, os pre sí di os têm que es tar pre pa ra dos,
a Jus ti ça tem que ser ágil. Te mos que ofe re cer os me -
ca nis mos para isso.

Sr. Pre si den te, gos ta ria que V. Exª re ce bes se o
edi to ri al e o en ca mi nhas se para ser trans cri to nos
Ana is da Casa com es sas re fle xões; caso con trá rio,
es ta mos a vi ver dias cada vez mais de to tal in tran qüi-
li da de.

O meu Esta do hoje está es tru tu ra do, sen do co -
nhe ci do por não ter gran des me tró po les, sem pro ble-
mas mais sé ri os com re la ção à ocu pa ção po pu la ci o-
nal. No en tan to, des se je i to não há onde en con trar
tran qüi li da de.

Pre ci sa mos co nhe cer as ques tões so ci a is no
seu nas ce dou ro, dis tin guin do as ca u sas da in se gu-
ran ça no Bra sil e bus can do en con trar sa í das. É fun da-
men tal para a tran qüi li da de no País que se re ú nam os 
re cur sos, as par ce ri as e os es for ços do Go ver no Fe -
de ral, dos Go ver nos Esta du a is e Mu ni ci pa is.

O de sem pre go vem cres cen do cada vez mais, e
já se fala em Esta do pa ra le lo. Esta mos en ve re dan do
para a in tran qüi li da de, e isso, sem dú vi da al gu ma,
não é bom para nin guém. E é nes se sen ti do que de i xo
aqui o meu ape lo e a mi nha re fle xão.

So li ci to ao Sr. Pre si den te a trans cri ção nos Ana -
is da Casa de edi to ri al do Diá rio Ca ta ri nen se, que
ana li sa como um todo uma ques tão ma cro, num es -
bo ço da pre o cu pa ção de toda a so ci e da de bra si le i ra.

Além das ques tões aqui co lo ca das, de ve mos
bus car ata car as ca u sas, lá de ba i xo, ofe re cen do con -
di ções para que, com dig ni da de mí ni ma, nos sos jo-
vens pos sam ser des vi a dos do cam po da cri mi na li da-
de. Assim, es ta re mos pre pa ran do o Bra sil para o fu tu-
ro. Nós, de ten to res de man da tos, so mos res pon sá ve-
is por uma re fle xão nes se sen ti do.

Então, tra go hoje essa pre o cu pa ção e con cluo,
Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, pe din do a trans cri-
ção des se edi to ri al nos Ana is da Casa.
....................................................................................

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

O ESTADO PARALELO

Dan do voz a um sen ti men to cada vez mais pre sen te, ago -
ra é o mi nis tro da Jus ti ça quem re co nhe ce que há um es ta do pa -
ra le lo, co man da do pelo nar co trá fi co nas pe ri fe ri as do Rio e de
São Pa u lo. Em vi si ta a pro je tos so ci a is na ca pi tal pa u lis ta, Mi guel
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Re a le Jr. dis se que o cri me ocu pou as la cu nas de i xa das pelo po -
der pú bli co nas áre as mais po bres das gran des ci da des. Esse va -
zio é ma te ri a li za do pela fal ta de ofer ta de ati vi da des só cio-cul tu-
ra is, de la zer e es por ti vas. E ob ser vou: “No caso Tim Lo pes, hou -
ve uma ação es ta tal: ele foi pre so, jul ga do e exe cu ta do. Não há
des cri ção mais ca bal da de sen vol tu ra ad qui ri da no Bra sil pe los
car téis do nar co trá fi co. Ora, quan do par tes do ter ri tó rio de um
país so be ra no são ocu pa das pela de lin qüên cia, ante a de ser ção
da au to ri da de le gí ti ma, o que te mos é a epi de mia de vi o lên cia la -
va da a seu úl ti mo grau, é a sub ver são com ple ta da or dem cons ti-
tu í da. Nada dis so ocor re por aca so. É re sul ta do de pe que nas ca -
pi tu la ções, de cum pli ci da des cres cen tes, de ren di ções pro gres si-
vas de quem ja ma is po de ria ca pi tu lar o se pa pel é a de fe sa da
so ci e da de. So men te quan do aque les que de vem pro ver se gu ran-
ça fe cham os olhos para atos anti-so ci a is é que se cri am as con -
di ções nas qua is flo res ce o gran de cri me.

Não é di ver so o que se as sis te no Rio de Ja ne i ro, em São
Pa u lo, e, em me nor grau, ou tras ca pi ta is e ci da des bra si le i ras. O
exem plo mais aber ran te des sa de mis são do de ver é no en tan to
que ocor re na me tró po le ca ri o ca, pelo do bru tal as sas si na to do
jor na lis ta da Rede Glo bo. Ali, em de ze nas de mor ros, cen te nas
de fa ve las trans for ma ram-se em fe u dos de me ga tra fi can tes, su je i-
tas tan to a seus hu mo res e ca pri chos, como sua bes ti a li da de.
Nada mais ilus tra ti vo a esse res pe i to do que o fa cí no ra Eli as Pe -
re i ra da Sil va, o Eli as Ma lu co, apon ta do como res pon sá vel pela
mor te de Tim Lo pes e que, se gun do fon tes po li ci a is, co man dou
pes so al men te a exe cu ção de nada me nos do que 60 pes so as
nos úl ti mos 12 me ses.

Ha ve rá quem diga, e com ra zão, que esse ce ná rio ino mi-
ná vel é an tes de tudo pro du to de con di ções so ci o e co nô mi cas
des fa vo rá ve is. Mas é tam bém cer to que a es ca la da da cri mi na li-
da de só atin ge ní ve is ca la mi to sos se es ti mu la da pela ine xis tên cia
de um po li ci a men to os ten si vo for te e in cor rup tí vel, pela omis são
da pri são e con de na ção dos trans gres so res, pela fal ta de nor mas
mais rí gi das de exe cu ção de sen ten ças ju di ci a is, pela ca rên cia de 
pre sí di os mais se gu ros.

Pois só quan do o bra ço ar ma do do nar co trá fi co per ce ber
en fim que en con trou opo nen tes é que de i xa rá de de sa fi ar o or de-
na men to le gal e cons ti tu ci o nal na na ção.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – A so li ci ta-
ção de V. Exª será aten di da, nos ter mos re gi men ta is.

O pró xi mo ora dor ins cri to é o Se na dor Edu ar do
Su plicy, a quem con ce do a pa la vra pelo tem po re gi-
men tal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ris-
co-país e o dó lar dis pa ram, e o Bra sil se vê, mais uma
vez, obri ga do a re cor rer ao Fun do Mo ne tá rio Inter na-
ci o nal. Anun cia-se que, hoje, o Mi nis tro da Fa zen da,
Pe dro Ma lan, e o Pre si den te do Ban co Cen tral irão fa -
zer um sa que de até US$15 bi lhões do Fun do, além
das me di das nas áre as fis cal e mo ne tá ria – US$10 bi -
lhões a se rem re ti ra dos hoje e mais US$5 bi lhões a
par tir do dia 21.

Quem es ta rá pro por ci o nan do esse tipo de si tu a-
ção, Sr. Pre si den te? Di an te das re cen tes de cla ra ções

do me ga in ves ti dor Ge or ge So ros, para quem o Pre si-
den te do Ban co Cen tral,. Armí nio Fra ga, ha via tra ba-
lha do an tes de vir a as su mir a Pre si dên cia do Ban co
Cen tral, se ria im por tan te que se dis ses se ao me ga in-
ves ti dor que as suas de cla ra ções em nada aju da ram
o Bra sil, so bre tu do quan do dis se que os Esta dos Uni -
dos é que vão de fi nir a es co lha que povo bra si le i ro irá
fa zer para a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Ora, Sr. Pre si den te, já em 1998, Ge or ge So ros
ha via con tri bu í do de for ma im por tan te para de sen ca-
de ar o co lap so fi nan ce i ro da Rús sia, já fra gi li za da por
anos e anos de po lí ti cas eco nô mi cas de sas tra das,
con for me res sal ta hoje o eco no mis ta Pa u lo No gue i ra
Ba tis ta Jú ni or, numa car ta ao Fi nan ci al Ti mes. Esse
gê nio das fi nan ças pro pôs que a Rús sia ado tas se um
cur rency bo ard, o con se lho da mo e da, de po is de
uma des va lo ri za ção cam bi al de 15 a 25%. A sua pro -
pos ta era de que a Rús sia ado tas se o mes mo mo de lo
mo ne tá rio e cam bi al que aca ba ria le van do a Argen ti-
na a uma cri se mo nu men tal. Será que aque la foi uma
boa pro po si ção?

Pre ci sa mos ver em que me di da as de cla ra ções
de pes so as como Ge or ge So ros es tão con tri bu in do
para as di fi cul da des que o pró prio Go ver no bra si le i ro
está a en fren tar e, não, Sr. Pre si den te, por que Lula
está na fren te nas pes qui sas de opi nião.

É im por tan te nos dar mos con ta de que não hou -
ve uma si tu a ção prós pe ra para o con jun to de bra si le i-
ros, nes ses oito anos. Mu i tos, ao con trá rio, en fren ta-
ram gran des di fi cul da des, como o de sem pre go ou o
não-cres ci men to dos seus ren di men tos. Ao mes mo
tem po, um seg men to da eco no mia bra si le i ra apre sen-
tou lu cros fan tás ti cos, nes se pe río do: as ins ti tu i ções
fi nan ce i ras, que, ago ra, es tão a di zer que, se não
pros se guir al guém de con fi an ça do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, na Pre si dên cia da Re pú bli-
ca, virá o caos.

Sr. Pre si den te, isso não pode, de ma ne i ra al gu-
ma, ser ace i to! É pre ci so que os que lan çam es sas
afir ma ções e ava li a ções so bre o que po de rá acon te-
cer a par tir da ele i ção de Lula, por exem plo, es te jam
ci en tes de que es tão ge ran do di fi cul da des para o pró -
prio Go ver no atu al, po den do oca si o nar con se qüên ci-
as dra má ti cas para toda a po pu la ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ca sil do Mal da ner, pre -
ten do tra tar aqui de um ou tro as sun to, que diz res pe i-
to ao “Car tão Ci da dão”, lan ça do pelo Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, na se ma na pas sa da. Por
meio des se car tão, pas sa rão a ser efe tu a dos os pa -
ga men tos dos pro gra mas de trans fe rên cia de ren da
di re ta à po pu la ção mais po bre. O Go ver no pla ne ja
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gas tar, este ano, algo em tor no de R$29,4 bi lhões,
nes ses pro gra mas.

A in ten ção é a de que, a lon go pra zo, to dos os
usuá ri os de pro gra mas de ren da mí ni ma car re guem
um “Car tão Ci da dão”, no bol so, algo em tor no de 31,7 
mi lhões de pes so as, já que o Pa lá cio do Pla nal to tam -
bém quer for ne cer o car tão para os 6,7 mi lhões de be -
ne fi ciá ri os de apo sen ta do ri as e pen sões ru ra is.

O que é o “Car tão Ci da dão”? É um car tão mag -
né ti co com a lo go mar ca do Go ver no Fe de ral, do tipo
for ne ci do pe los ban cos. Esse car tão mag né ti co subs -
ti tu i rá os car tões já dis tri bu í dos à po pu la ção jun to
com o ca das tra men to das fa mí li as be ne fi ciá ri as.

De ime di a to, o “Car tão Ci da dão” será en tre gue
aos usuá ri os de cin co dos doze pro gra mas de trans fe-
rên cia di re ta do Go ver no Fe de ral: o Bol sa-Ali men ta-
ção; o Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til –
Peti; o Bol sa-Esco la, Pro gra ma de Ren da Mí ni ma as -
so ci a da à edu ca ção; o Bra sil Jo vem e o Vale-Gás. Por
meio des ses pro gra mas, o Go ver no Fe de ral pre ten-
der atin gir 12,6 mi lhões de pes so as ori un das de fa mí-
li as po bres, em 2002.

Sr. Pre si den te, ano pas sa do, ex clu í do o
Vale-Gás, o Go ver no gas tou R$1,8 bi lhão com es ses
pro gra mas. Para o atu al exer cí cio fi nan ce i ro, pre vê re -
cur sos da or dem de R$3,7 bi lhões, duas ve zes mais.

É pre ci so con si de rar que ain da es ta mos mu i to
dis tan tes de aten der a to das as fa mí li as que, se gun do
a le gis la ção, de ve ri am es tar sen do be ne fi ci a das por
es ses pro gra mas.

Além do “Car tão Ci da dão”, o Go ver no pre pa ra um 
ca das tro úni co dos pro gra mas so ci a is. Sr. Pre si den te,
eu gos ta ria de as si na lar que essa idéia do “Car tão Ci -
da dão”, com a uni fi ca ção de to dos os pro gra mas – in-
clu si ve há idéia do car tão úni co dos pro gra mas so ci a is
–, tem uma cer ta ra ci o na li da de, mas é pre ci so to mar cu -
i da do para que o “Car tão Ci da dão” não se tor ne um car-
tão do ex clu í do, a sim ples de fi ni ção de quem é ex clu í do
de di re i tos à ci da da nia em nos so País.

Em ver da de, o “Car tão Ci da dão” pode até ser
vis to como um pas so na di re ção da qui lo que te nho de -
no mi na do – e mu i tos eco no mis tas têm de no mi na do –
ren da de ci da da nia, uma ren da bá si ca in con di ci o nal.

Em de zem bro do ano pas sa do, apre sen tei pro -
je to de lei que de ter mi na que, a par tir do pró xi mo
man da to pre si den ci al, a par tir de 2005, ado te mos
uma ren da de ci da da nia, uma ren da bá si ca in con di ci-
o nal para to dos os bra si le i ros, não im por tan do a sua
ori gem, raça, sexo, ida de, con di ção ci vil ou so ci o e co-
nô mi ca. Se gun do esse pro je to, uma mo des ta ren da,
em ter mos mo ne tá ri os, será paga a to dos os ci da-

dãos bra si le i ros, de acor do com a ca pa ci da de eco nô-
mi ca do País, de acor do com seu pro du to per ca pi ta,
de acor do com a sua ca pa ci da de de ar re ca da ção. O
im por tan te é que a to das as pes so as será ga ran ti da
uma ren da, sem a ne ces si da de de lhes per gun tar
quan to é que ga nham no mer ca do in for mal ou no mer -
ca do for mal, pois até mes mo aos mais ri cos iría mos fa -
zer esse pa ga men to, até mes mo, di ga mos, àque les
que es tão na lis ta das pes so as de ma i or pa tri mô nio,
como Anto nio Ermí rio de Mo ra es, como os ir mãos Sa -
fra, como Ro ber to Ma ri nho ou até como Síl vio San tos
e Pelé, ou como nós, Se na dor Ca sil do Mal da ner, Se -
na dor José Fo ga ça e eu pró prio. Sim, só que, jus ta-
men te es sas pes so as, por te rem, re la ti va men te, uma
con di ção me lhor, pa ga ri am, re la ti va e pro por ci o nal-
men te, mais do que aque las pes so as que ga nham me -
nos. Se gun do essa idéia, a to dos será ga ran ti do esse
di re i to, da mes ma ma ne i ra que, por exem plo, a to dos
que mo ram ou vi si tam São Pa u lo está as se gu ra do o di -
re i to de vi si tar o Par que Ibi ra pu e ra, ou, se es ti ver mos
no Rio de Ja ne i ro, to mar um ba nho de mar na Pra ia de
Co pa ca ba na ou de Ipa ne ma. Por tan to, como um di re i-
to à ci da da nia, que a to dos é as se gu ra do.

E qua is as gran des van ta gens des se pro ce di-
men to? Em pri me i ro lu gar, es ta ría mos evi tan do uma
gran de bu ro cra cia, pois não se ria ne ces sá rio per gun-
tar a cada pes soa quan to é que ela está re ce ben do,
no mer ca do in for mal, no mer ca do for mal ou em qual -
quer tipo de ati vi da de.

Uma se gun da van ta gem se ria a eli mi na ção de
todo e qual quer sen ti men to de es tig ma ou de ver go-
nha que al guém pu des se sen tir ao ad mi tir que, por
ga nhar mu i to pou co ou nada ga nhar, me re ce ria um
com ple men to de ren da.

Há uma ter ce i ra van ta gem mu i to sig ni fi ca ti va,
Se na dor Ca sil do Mal da ner: os ci da dãos se sen ti rão
mais se gu ros e em con di ções de me lhor de fen der sua 
dig ni da de se sou be rem de an te mão que, di ga mos,
nos pró xi mos 12 me ses irão re ce ber uma quan tia de
for ma ga ran ti da, como um di re i to in con di ci o nal – não
im por tan do o que acon te ça, se a pes soa es ti ver em -
pre ga da ou de sem pre ga da, se au men tar o seu ren di-
men to por isso ou por aqui lo, se por ven tu ra hou ver
uma des gra ça na fa mí lia, uma do en ça, uma mor te ou
o que seja. A idéia é que a ren da de ci da da nia seja
sem pre ga ran ti da àque las pes so as que es ti ve rem vi -
vas e fo rem re si den tes no País. Se as sim ocor rer, um
che fe de fa mí lia em di fi cul da des não pre ci sa rá ace i tar
a pri me i ra ati vi da de eco nô mi ca que lhe sur ja pela
fren te, mes mo sen do ela, de al gu ma for ma, hu mi-
lhan te ou in dig na ou que tra ga al gum tipo de ris co
para a sua sa ú de ou para a sua vida.
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Hoje, no Bra sil, in fe liz men te, mu i tas pes so as es -
tão se guin do a tri lha da cri mi na li da de, da mar gi na li-
da de, por fal ta de al ter na ti va de so bre vi vên cia com
tra ba lhos dig nos. Então, as se gu rar a to dos o di re i to à
so bre vi vên cia cons ti tui-se em algo fun da men tal.

O “Car tão Ci da dão”, para não se tor nar um car -
tão de ex clu são, deve, mais e mais, ca mi nhar na di re-
ção de fen di da por um nú me ro cada vez ma i or de eco -
no mis tas e fi ló so fos: na di re ção da ins ti tu i ção de uma
ren da de ci da da nia como um di re i to de to dos. To dos,
numa na ção, de vem ter o di re i to as se gu ra do de par ti-
ci par da ri que za por ela pro du zi da, con for me, in clu si-
ve, Tho mas Pen ning, em 1795, tão bem ar gu men tou
em seu tex to “Jus ti ça Agrá ria”.

Assim, ava lio que o “Car tão Ci da dão” pode ser
con si de ra do uma me di da que guar da ra ci o na li da de,
mas que tem que ser vis ta como um pas so na di re ção
des sa ren da de ci da da nia que a to dos pre ci sa ser as -
se gu ra da.

A pro pó si to, Pre si den te Ca sil do Mal da ner, eu
gos ta ria de in for mar que o Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
atri bu iu ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra a res pon sa bi li-
da de de dar o pa re cer so bre o pro je to que ins ti tui uma 
ren da de ci da da nia, que apre sen tei, nes te Se na do,
em 04 de de zem bro pas sa do.

Fiz uma vi si ta hoje ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
co lo can do-me à sua dis po si ção para co la bo rar em to-
dos os sen ti dos para a ela bo ra ção de seu pa re cer. Dis -
se-lhe tam bém que eco no mis tas que têm se es pe ci a li-
za do, es tu da do essa ma té ria, como Antô nio Ma ria da
Sil ve i ra, te ri am a ma i or sa tis fa ção em co la bo rar com ele 
pró prio ou com a as ses so ria ju rí di ca e eco nô mi ca do
Se na do para que pos sa mos avan çar na di re ção do
aper fe i ço a men to da pro pos ta da ren da de ci da da nia –
ob je to, in clu si ve, de meu li vro “Ren da de Ci da da nia: A
Sa í da é Pela Por ta”, que a Fun da ção Per seu Abra mo e
a Cor tez Edi to ra lan ça ram, em fe ve re i ro des te ano, e
que está dis po ní vel nas li vra ri as bra si le i ras.

Sr. Pre si den te, aque las pes so as que por ven tu ra
de se ja rem co nhe cer me lhor esse pro je to po dem es -
cre ver para mim. Para fazê-lo, bas ta en de re çar a cor -
res pon dên cia ao Se na dor Edu ar do Su plicy, Se na do
Fe de ral, Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, ou fazê-lo pelo en -
de re ço ele trô ni co que a TV Se na do mos tra, quan do
es ta mos fa lan do: .

Mu i to obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. José Fo ga ça, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ca sil do
Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) –
Antes de pas sar a pa la vra ao pró xi mo ora dor, eu gos -
ta ria de di zer que vejo esta ques tão com mu i ta sim pa-
tia. Aliás, ain da há pou co, abor dei da tri bu na a ques -
tão da in tran qüi li da de que isso gera no País. Essa si -
tu a ção se deve, mu i tas ve zes, à fal ta de ga ran tia que
pes so as me nos aqui nho a das têm. Por tan to, essa
pro pos ta do car tão de ci da da nia, que ofe re ce ria uma
ga ran tia mí ni ma àque las pes so as mais ne ces si ta das,
sem dú vi da ne nhu ma vai mi ni mi zar mu i to o pro ble ma
da fal ta de se gu ran ça e da in tran qüi li da de no País.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Fo ga ça,
pelo tem po re gi men tal.

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, o as sun to re al-
men te é dos mais pre men tes e dos mais im por tan tes,
con for me ates tam no to ri a men te as man che tes de im-
pren sa.

Na Fo lha de S.Pa u lo de on tem, li que os cha -
ma dos Fun dos de De pó si to Inter fi nan ce i ro, os Fun-
dos DI, ain da es tão re gis tran do pe sa dos sa ques des -
de o dia 29 de maio. Diz aque le jor nal, atra vés de ma -
té ria da jor na lis ta San dra Bal bi:

Os fun dos DI e ren da fixa con ti nu a ram
re gis tran do pe sa dos sa ques até a úl ti ma
quin ta-fe i ra, to ta li zan do uma sa í da de re cur-
sos de R$6,8 bi lhões des de o dia 29, quan -
do en trou em vi gor a nova re gra de con ta bi-
li da de des sas apli ca ções.

O Se na dor Edu ar do Su plicy aca ba de vir à tri bu-
na para tam bém fa zer um aler ta so bre ques tões re la-
ti vas à ima gem do País, o cha ma do ris co-país Bra si-
le i ro, a con fi an ça ex ter na, alta do dó lar, en fim, este
mo men to de cri se que está vi ven do o País. Em meio a 
tudo isso, fica um pou co ne bu lo so, e tal vez in com pre-
en sí vel, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que
acon te ceu na ope ra ção do Ban co Cen tral jun to aos
Fun dos de Ren da Fixa.

Ontem, pela Inter net, ou via uma rá dio da mi nha
ci da de, Por to Ale gre. Di zia o co men ta ris ta – não era
um co men ta ris ta eco nô mi co, es pe ci a li za do, mas al -
guém com au to ri da de de jor na lis ta e de co men ta ris ta
e que fala em uma das mais im por tan tes emis so ras
do meu Esta do – que o Go ver no fez os in ves ti do res
per de rem re cen te men te algo em tor no de 3% ou 4%,
em al guns ca sos até mais de 5%, das suas apli ca-
ções em ren da fixa. Tam bém ale ga va que esse mau
re sul ta do se ria um ato in ten ci o nal do Ban co Cen tral,
pre me di ta do e de li be ra da men te bus ca do, de se ja do
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pelo Ban co Cen tral nas ope ra ções e nas me di das que 
im plan tou.

Pa re ce-me, Sr. Pre si den te, que há um pou co de
má-fé nas in ter pre ta ções, mas há tam bém mu i ta de -
sin for ma ção. Não cre io que a im pren sa te nha tra du zi-
do com in te i ra cla re za o que re al men te fez o Ban co
Cen tral.

O Ban co Cen tral agiu como aque le mé di co que
pede que o seu pa ci en te se com por te de acor do com
o grau de fe bre que tem, de acor do com a re a li da de
es ta be le ci da pelo ter mô me tro, e não crie uma fal sa
ima gem de si mes mo. Se o pa ci en te pro duz uma ima -
gem fa bri ca da, fal sa, ilu só ria, em de sa cor do com os
fa tos, não me pa re ce que isso seja cul pa do mé di co,
que sim ples men te está pe din do que o pa ci en te tome
co nhe ci men to e aja cla ra men te de acor do com a pura 
e sim ples re a li da de dos fa tos.

O que acon te cia, Se na dor Ca sil do Mal da ner,
era uma si tu a ção bas tan te equí vo ca, mas sim ples de
en ten der. Gran de par te dos ban cos es ta be le cia o va -
lor das suas co tas nos fun dos de ren da fixa, con ta bi li-
zan do os tí tu los pú bli cos que com põem es sas car te i-
ras pelo seu va lor de face, pelo seu va lor de res ga te,
pelo seu va lor fi nal.

To dos sa be mos que es ses tí tu los pú bli cos, as
cha ma das LFTs, ou Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro,
têm um pra zo para se rem res ga ta das, de seis me ses,
um mês ou de um ano. Há di fe ren tes pra zos para o
res ga te des sas Le tras e, evi den te men te, a ma i or ou
me nor dis tân cia para a épo ca de res ga te aca ba por
es ta be le cer um va lor ma i or ou me nor de mer ca do
para a tro ca des ses tí tu los ou des sas Le tras.

Por tan to, no mer ca do, es ses tí tu los têm va lo res
di fe ren tes da que le fi nal, de res ga te, de face, da que le
de cla ra do por es cri to na face do tí tu lo. O Ban co Cen -
tral fez uma ope ra ção pura e sim ples de trans pa rên-
cia. O que o Ban co Cen tral fez foi de ter mi nar aos ban -
cos que não mais ilu dis sem os seus cli en tes, que não
mais cri as sem va lo res fal sos na con ta bi li da de dos
seus fun dos de ren da fixa, não pro du zis sem nú me ros
en ga no sos para a afe ri ção e ava li a ção dos seus cli en-
tes apli ca do res e in ves ti do res.

O Ban co Cen tral de ter mi nou que as car te i ras
des ses ban cos, que dão las tro aos fun dos de in ves ti-
men to, de ren da fixa, sim ples men te atu a li zas sem
pelo va lor de mer ca do. Ou seja, a cada dia ou a cada
fase, os tí tu los têm que ser con ta bi li za dos para o fun -
do pelo va lor que têm de ven da no mer ca do fi nan ce i-
ro. Com isso, evi den te men te, mu i tos dos fun dos fo-
ram obri ga dos a re du zir o va lor da sua ren ta bi li da de,
uma vez que, até en tão, usa vam va lo res que não
eram ver da de i ros.

Qual é a acu sa ção que pos so fa zer ao Ban co
Cen tral nes te caso? A de que este Ban co de ter mi nou
trans pa rên cia? De ter mi nou que se es ta be le ces se a
ver da de dos fa tos? O Ban co Cen tral, ao exi gir que os
ban cos não en ga nas sem os seus cli en tes, pra ti cou
al gum dano ao País? Não. O que este Ban co fez foi
exi gir li su ra, trans pa rên cia, cla re za, vi si bi li da de in-
ques ti o ná vel dos fun dos. Foi isso o que o Ban co Cen -
tral de ter mi nou.

Como esse fun dos não es ta vam atu a li za dos,
não apre sen ta vam nú me ros re a lís ti cos, com pa tí ve is
com as ten dên ci as de mer ca do, ocor reu que mu i tos
de les ti ve ram de re du zir as suas mar gens de con ta bi-
li da de em 3%, 4% e, é cla ro, os seus cli en tes pas sa-
ram a ter per das a par tir daí. Mas es sas per das re sul-
ta ram do quê? Da ini ci a ti va do Ban co Cen tral de exi gir
trans pa rên cia ou da per ma nen te, tra di ci o nal e usu al
ma ni pu la ção de da dos e de con ta bi li da de des ses fun -
dos, que va lo ri za vam as co tas pe los cha ma dos va lo-
res de face e não pe los va lo res de mer ca do? Pa re-
ce-me que essa é a ques tão que tem que ser le van ta-
da.

Ao in vés de as ses tar as ba te ri as con tra o Ban co
Cen tral, de ve ría mos ques ti o nar al guns ban cos es ta-
ta is, já que na lis ta apre sen ta da pela Fo lha de S.Pa u-
lo 90% são ban cos es ta ta is – tan to dos Esta dos,
quan to do Go ver no Fe de ral. Esse ban cos es ta ta is li -
dam com fun dos de ren da fixa que fo ram os ma i o res
per de do res, pois ti nham em suas car te i ras um vo lu-
me ma i or de tí tu los pú bli cos. Além dis so, cri a ram va -
lo res para tra du zir a ren ta bi li da de dos fun dos em to tal
de sa cor do com a re a li da de.

Sr. Pre si den te, es ses fa tos pre ci sam ser es cla-
re ci dos.

No en tan to, não pode ca lar uma per gun ta: é ver -
da de que al guns ban cos ti ve ram in for ma ção pri vi le gi-
a da e, an tes des sa me di da ter sido im plan ta da, bus -
ca ram pro te ção na qui lo que se cha ma o hed ge em
dó lar? Com pra ram dó lar no mer ca do, bus can do pro -
te ção para as suas per das em re la ção aos fun dos?

Se os ban cos ti ve ram in for ma ção pri vi le gi a da,
se con ta ram com esse ele men to de in sight in for ma-
ti on, de in for ma ção in ter na, en tão es ta mos di an te de
um fa vo re ci men to es can da lo so aos prin ci pa is ban cos
bra si le i ros e, evi den te men te, con de ná vel.

E não fa ze mos este re gis tro ape nas por que en -
ten de mos que esta é uma hora em que a cla re za das
in for ma ções, a ex pli ci tu de dos fa tos, a vi si bi li da de das 
fi nan ças pú bli cas são ga ran ti as de con fi an ça. Nos so
País só terá a con fi an ça dos in ves ti do res ex ter nos e
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in ter nos, se ti ver mos per fe i ta cla re za dos da dos e dos 
ele men tos de in for ma ção.

Um mer ca do fi nan ce i ro sem essa cla re za, sem
essa vi si bi li da de, sem essa trans pa rên cia pode aca -
bar dan do mar gem ao sur gi men to des sas fra u des,
des sas prá ti cas in de co ro sas de in for ma ções pri vi le gi-
a das que le vam a lu cros exor bi tan tes.

No mo men to em que os ban cos, mo vi dos pelo
afã, pelo de se jo de ra pi da men te cor ri gi rem suas per -
das, bus ca ram o dó lar para se pro te ger pro vo ca ram
uma alta con tun den te e ine gá vel do dó lar.

Há tam bém um com po nen te po lí ti co a ge rar
essa des con fi an ça, essa ati tu de de fuga da que les que
de têm o ca pi tal em real para se pro te ger no dó lar?
Essa per gun ta deve ser ob je to de uma sé ria re fle xão.

Se os in ves ti do res ex ter nos ou in ter nos es tão
des con fi an do de pro ce di men tos do Go ver no que ha -
ve rá de se ins ta lar no dia 1º de ja ne i ro, ele i to no dia 6
ou 27 de ou tu bro, de ve mos nos per gun tar se os can -
di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca es tão sen do su fi-
ci en te men te cla ros, ine quí vo cos, in du vi do sos nas
suas co lo ca ções quan to ao tra ta men to que da rão ao
pro ble ma da dí vi da in ter na, da dí vi da mo bi liá ria, da
dí vi da em tí tu los pú bli cos do Go ver no bra si le i ro. Essa
é uma ques tão im por tan te.

Mu i to mais do que dis cu tir mos se a cul pa por
essa si tu a ção cabe ao Lula, ao atu al Go ver no, a
ações do Ban co Cen tral ou a uma pos sí vel vi tó ria ele -
i to ral do can di da to que está pos ta do na po si ção mais
à es quer da do es pec tro po lí ti co, que é o can di da to do
PT, de ve mos – esta é a nos sa res pon sa bi li da de – exi -
gir, re co men dar, in ten si fi car por to dos os me i os, no in -
te ri or dos par ti dos po lí ti cos, o de ba te em tor no des sa
cla re za, des sa ex pli ci ta ção in dis cu tí vel: o que irão fa -
zer os even tu a is fu tu ros Pre si den tes da Re pú bli ca?
Como os can di da tos tra ta rão a dí vi da bra si le i ra, a dí -
vi da in ter na, prin ci pal men te? Por que ela tam bém su -
põe se gu ran ça para os in ves ti do res.

É pre ci so que os qua tro can di da tos, não só
aque le que está na me lhor po si ção das pes qui sas, fa -
çam do cu men tos de fi ni ti vos de com pro mis so pú bli co,
de com pro mis so for mal e aber to pe ran te a Na ção so -
bre qual será o tra ta men to que da rão à ques tão da dí -
vi da pú bli ca.

De um lado, essa me di da tem o mé ri to e o efe i to
de tran qüi li zar os in ves ti do res e, por ou tro lado, dá cla -
re za aos ele i to res na sua es co lha, nas op ções que vi -
e rem a fa zer. Se os can di da tos tra ta rem com me i as
pa la vras, com es ca mo te a men to, com uma sim ples su -
ges tão ou uma es pé cie de con tor no ver bal em tor no
da qui lo que de fato e efe ti va men te pre ten dem; se fi ze-
rem ape nas o jogo de cena e de apa rên ci as e fo rem

ab so lu ta men te ava ros no for ne ci men to de in for ma-
ções cla ras so bre o que pre ten dem fa zer, com cer te-
za, a des con fi an ça au men ta rá, o ris co-país Bra si le i ro
au men ta rá e, evi den te men te, a si tu a ção de in se gu ran-
ça tam bém. Com isso, su bi rá o dó lar, ha ve rá uma cor -
ri da con tra as re ser vas cam bi a is bra si le i ras, com gra-
ve pre ju í zo às fi nan ças pú bli cas bra si le i ras e, na tu ral-
men te, com gra ve pre ju í zo a todo o povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, pro po nho aos par ti dos po lí ti cos
que se es ta be le ça esta exi gên cia de os qua tro can di-
da tos ela bo ra rem do cu men tos ca ba is, in dis cu tí ve is,
cla rís si mos, sem ne nhu ma pon ta de du bi e da de, ex-
pon do ip sis lit te ris, ver bo ad ver bum, exa ta men te
aqui lo que pre ten dem fa zer no cam po do tra ta men to
da dí vi da in ter na bra si le i ra. Pen so que se ria um ato
pa trió ti co, em fa vor do País, se o can di da to do Go ver-
no e os can di da tos da Opo si ção as sim pro ce des sem,
Sr. Pre si den te, por que isso da ria ga ran ti as e es ta bi li-
da de ao pro ces so e per mi ti ria que ven ces se o me lhor,
in de pen den te men te do jul ga men to, das ame a ças ou
se quer das afe ri ções que ve nham a fa zer agen tes es -
tran ge i ros.

Obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mald ner) – So bre

a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF.Nº 224/2002-CN

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em adi ta men to ao Ofí cio do Con gres so Na ci o-

nal nº 159, de 2002, e por so li ci ta ção do Pre si den te
da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, con ti da no
Ofí cio nº 121/02-CMEsp – “Se gu ran ça Pú bli ca”, em
ane xo, en ca mi nho a V. Exª novo tex to do Pro je to de
Lei nº 6.690, de 2002, que “Esta be le ce nor mas ge ra is
re la ti vas ao fun ci o na men to das po lí ci as es ta du a is e
do Dis tri to Fe de ral e dos cor pos de bom be i ros, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.–
Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de-
ral.

OF.nº 121/02 – CMEsp – “Se gu ran ça Pú bli ca”

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2002 

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
So li ci to os bons ofí ci os de Vos sa Exce lên cia, no

sen ti do de man dar pro ce der jun to a Câ ma ra dos De -
pu ta dos a re pu bli ca ção da Re da ção Fi nal do Pro je to
de Lei nº 6.690, de 2002, con for me tex to ane xo.
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Res pe i to sa men te, – Íris Re zen de, Pre si den te.

PROJETO DE LEI Nº 6.690, DE 2002

Esta be le ce nor mas ge ra is re la ti vas
ao fun ci o na men to das po lí ci as es ta du a is
e do Dis tri to Fe de ral e dos cor pos de
bom be i ros, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Fun da men ta is

Art. 1º Esta Lei es ta be le ce as nor mas ge ra is de
or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e de ve res das po lí ci-
as es ta du a is e as nor mas ge ra is de or ga ni za ção, efe -
ti vos, ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca ção e mo bi li-
za ção das po lí ci as mi li ta res e dos cor pos de bom be i-
ros mi li ta res, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os.

Art. 2º Às po lí ci as ju di ciá ri as in cum be, pri va ti va-
men te, a apu ra ção das in fra ções pe na is; às po lí ci as
os ten si vas in cum be, pri va ti va men te, a pre ser va ção
da or dem pú bli ca; e aos cor pos de bom be i ros, a co or-
de na ção e a exe cu ção de ati vi da des de de fe sa ci vil no 
âm bi to de sua com pe tên cia, além de ou tras atri bu i-
ções pre vis tas em lei.

Art. 3º São prin cí pi os bá si cos das po lí ci as ju di-
ciá ri as, das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de bom -
be i ros:

I – a hi e rar quia;
II – a dis ci pli na;
III – o res pe i to à dig ni da de e aos di re i tos hu ma-

nos;
IV – a par ti ci pa ção co mu ni tá ria;
V – le ga li da de.
Art. 4º O exer cí cio da po lí cia ju di ciá ria e da apu -

ra ção de in fra ções pe na is pe las po lí ci as ju di ciá ri as
com pre en de, en tre ou tras atri bu i ções:

I – pla ne jar, co or de nar, di ri gir e exe cu tar as
ações de po lí cia ju di ciá ria;

II – exe cu tar, res sal va dos nos cri mes mi li ta res e
nas atri bu i ções da po lí cia fe de ral, a apu ra ção de in fra-
ções pe na is;

III – re a li zar a re pres são me di a ta dos ilí ci tos pe -
na is;

IV – or ga ni zar e exe cu tar os ser vi ços de iden ti fi-
ca ção ci vil e cri mi nal;

V – la vrar ter mo cir cuns tan ci a do nas in fra ções
pe na is de me nor po ten ci al ofen si vo e ins ta u rar in qué-
ri to po li ci al;

VI – or ga ni zar, exe cu tar e man ter os ser vi ços de
re gis tro, ca das tro, con tro le e fis ca li za ção de ar mas,
mu ni ções e ex plo si vos, na for ma da le gis la ção fe de ral
es pe cí fi ca;

VII – re a li zar ações de in te li gên cia des ti na das a
ins tru men tar o exer cí cio de po lí cia ju di ciá ria e de apu -
ra ção de in fra ções pe na is, na es fe ra de sua com pe-
tên cia, ob ser va dos os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is;

VIII – re a li zar cor re i ções e ins pe ções, em ca rá-
ter per ma nen te ou ex tra or di ná rio, na es fe ra de sua
com pe tên cia;

IX – re a li zar pes qui sas téc ni co-ci en tí fi cas, es ta-
tís ti cas e exa mes téc ni cos re la ci o na dos com as ati vi-
da des de po lí cia ju di ciá ria;

X – ter aces so aos ban cos de da dos exis ten tes
nos ór gãos de se gu ran ça pú bli ca, re la ti vos a iden ti fi-
ca ção ci vil, cri mi nal, ar mas, ve í cu los e ob je tos, ob ser-
va do o dis pos to no in ci so X do art. 5º da Cons ti tu i ção
Fe de ral;

XI – co o pe rar com as guar das mu ni ci pa is no tre -
i na men to, nas co mu ni ca ções e nas suas ope ra ções,
de for ma a con ci li ar a pro te ção dos bens, ser vi ços e
ins ta la ções dos mu ni cí pi os com as me di das de pre -
ser va ção de lo ca is de in fra ção pe nal e de ou tros pro -
ce di men tos cor re la tos;

XII – ou tras atri bu i ções pre vis tas em lei, obe de-
ci dos os li mi tes à ca pa ci da de de auto-or ga ni za ção
dos Esta dos, de cor ren tes do tex to do art. 144, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Para o de sem pe nho das fun-
ções a que se re fe rem os in ci sos I e II, a po lí cia ju di-
ciá ria re qui si ta rá exa mes pe ri ci a is e ado ta rá pro vi-
dên ci as ca u te la res des ti na das a co lher e res guar dar
in dí ci os ou pro vas das ocor rên ci as de in fra ções pe na-
is, sem pre ju í zo da com pe tên cia dos de ma is ór gãos
po li ci a is.

Art. 5º O exer cí cio da po lí cia os ten si va e da pre -
ser va ção da or dem pú bli ca com pre en de, en tre ou tras
atri bu i ções:

I – pla ne jar, co or de nar, di ri gir e exe cu tar as
ações de po lí cia os ten si va e de pre ser va ção da or -
dem pú bli ca;

II – exe cu tar, com ex clu si vi da de, res sal va das as
mis sões pe cu li a res das For ças Arma das, o po li ci a-
men to os ten si vo far da do, o qual deve ser de sen vol vi-
do pri o ri ta ri a men te para as se gu rar a de fe sa das pes -
so as e do pa tri mô nio, o cum pri men to da lei, a pre ser-
va ção da or dem pú bli ca e o exer cí cio dos po de res
cons ti tu í dos;

III – re a li zar a pre ven ção e a re pres são os ten si-
va ime di a ta dos ilí ci tos pe na is e in fra ções ad mi nis tra-
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ti vas de fi ni das em lei, bem como as ações ne ces sá ri-
as ao pron to res ta be le ci men to da or dem pú bli ca,
quan do da ocor rên cia de tais ilí ci tos ou in fra ções;

IV – atu ar de ma ne i ra pre ven ti va, ou re pres si va,
em lo ca is ou áre as es pe cí fi cas em que se pre su ma
ser pos sí vel, ou em que ocor ra a per tur ba ção da or -
dem pú bli ca;

V – exe cu tar o po li ci a men to os ten si vo de trân si-
to ro do viá rio e, con co mi tan te men te, a fis ca li za ção
nas vias mu ni ci pa is e es ta du a is;

VI – exe cu tar o po li ci a men to os ten si vo am bi en-
tal e ou tras ações pre vis tas em lei, em com bi na ção
com os de ma is ór gãos am bi en ta is;

VII – co o pe rar com as guar das mu ni ci pa is, no
pla ne ja men to, nas co mu ni ca ções e nas suas ações,
de for ma a com bi nar a pro te ção dos bens, ser vi ços e
ins ta la ções dos mu ni cí pi os com o po li ci a men to os ten-
si vo;

VIII – par ti ci par das ações des ti na das à ga ran tia
dos po de res cons ti tu ci o na is, da lei e da or dem e à de -
fe sa ter ri to ri al, quan do con vo ca das ou mo bi li za das
pela União;

IX – pro ce der, nos ter mos da lei, à apu ra ção das 
in fra ções pe na is pra ti ca das pe los in te gran tes das po -
lí ci as os ten si vas, res sal va da a com pe tên cia das For -
ças Arma das;

X – re a li zar ações de in te li gên cia des ti na das à
pre ven ção cri mi nal e a ins tru men tar o exer cí cio da po -
lí cia os ten si va e da pre ser va ção da or dem pú bli ca, na
es fe ra de sua com pe tên cia, ob ser va dos os di re i tos e
as ga ran ti as in di vi du a is;

XI – re a li zar cor re i ções e ins pe ções, em ca rá ter
per ma nen te ou ex tra or di ná rio, na es fe ra de sua com -
pe tên cia;

XII – re ce ber o pré vio avi so da re a li za ção de re -
u nião em lo cal aber to ao pú bli co, para fins de pla ne ja-
men to e exe cu ção das ações de po lí cia os ten si va e
de pre ser va ção da or dem pú bli ca;

XIII – emi tir nor mas, pa re ce res e re la tó ri os téc -
ni cos, re la ti vos à po lí cia os ten si va e à or dem pú bli ca;

XIV – fis ca li zar o cum pri men to dos dis po si ti vos
le ga is e nor ma ti vos ati nen tes à po lí cia os ten si va e à
or dem pú bli ca, apli can do as san ções pre vis tas na le -
gis la ção es pe cí fi ca;

XV – re a li zar pes qui sas téc ni co-ci en tí fi cas, es -
ta tís ti cas e exa mes téc ni cos re la ci o na dos com as ati -
vi da des de po lí cia os ten si va e de or dem pú bli ca;

XVI – ter aces so aos ban cos de da dos exis ten-
tes nos ór gãos de se gu ran ça pú bli ca, re la ti vos a iden -
ti fi ca ção ci vil, cri mi nal, ar mas, ve í cu los e ob je tos, ob -

ser va do o dis pos to no in ci so X do art. 5º da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

Art. 6º O exer cí cio das atri bu i ções dos co pos de
bom be i ros, além das ati vi da des de de fe sa ci vil, com -
pre en de:

I – pla ne jar, co or de nar, di ri gir e exe cu tar os ser -
vi ços de pre ven ção e ex tin ção de in cên di os, de bus ca
e sal va men to, de res ga te e aten di men to pré-hos pi ta-
lar de ur gên cia e de emer gên cia, no âm bi to de sua
com pe tên cia;

II – re a li zar pe rí ci as de in cên di os re la ci o na das
com sua com pe tên cia;

III – co o pe rar com as bri ga das de bom be i ros
mu ni ci pa is e vo lun tá ri os, no pla ne ja men to, no tre i na-
men to, nas co mu ni ca ções e nas suas ope ra ções, de
for ma a com bi nar a pro te ção dos bens, ser vi ços e ins -
ta la ções dos mu ni cí pi os com as ati vi da des de de fe sa,
con tra in cên dio e pâ ni co;

IV – pro ce der, nos ter mos da lei, à apu ra ção das 
in fra ções pe na is dos bom be i ros, res sal va da a com-
pe tên cia das For ças Arma das;

V – ana li sar e apro var pro je tos e re a li zar vis to ri as
de sis te mas de pre ven ção con tra in cên dio e pâ ni co;

VI – pro te ger o meio am bi en te me di an te a re a li-
za ção de ati vi da des de pre ven ção, ex tin ção e pe rí cia
de in cên dio flo res tal;

VII – emi tir nor mas, pa re ce res e re la tó ri os téc ni-
cos, re la ti vos à pre ven ção con tra in cên dio e pâ ni co;

VIII – cre den ci ar e fis ca li zar as em pre sas de fa -
bri ca ção e co mer ci a li za ção de pro du tos e de pres ta-
ção de ser vi ços re la ti vos à pre ven ção con tra in cên dio
e pâ ni co, bem como as bri ga das de in cên dio pri va-
das;

IX – re a li zar cor re i ções e ins pe ções, em ca rá ter
per ma nen te ou ex tra or di ná rio, na es fe ra de sua com -
pe tên cia;

X – re a li zar pes qui sas téc ni co-ci en tí fi cas, tes tes
e exa mes téc ni cos re la ci o na dos com as ati vi da des de 
pre ven ção con tra in cên dio e pâ ni co;

XI – fis ca li zar o cum pri men to dos dis po si ti vos le -
ga is e nor ma ti vos ati nen tes à se gu ran ça con tra in-
cên dio e pâ ni co, apli can do as san ções pre vis tas na
le gis la ção es pe cí fi ca;

XII – re a li zar ações de in te li gên cia des ti na das a
ins tru men tar o exer cí cio da ati vi da de de pre ven ção e
ex tin ção de in cên di os e pâ ni co, na es fe ra de sua com -
pe tên cia.

Art. 7º As po lí ci as ju di ciá ri as, as po lí ci as os ten-
si vas e os cor pos de bom be i ros su bor di nam-se aos
Go ver na do res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os e atu a rão de for ma in te gra da com os ou-
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tros ór gãos de se gu ran ça pú bli ca, com os de ma is ór -
gãos pú bli cos e com a co mu ni da de, de ma ne i ra a ga -
ran tir a efi ciên cia de suas ati vi da des.

Pa rá gra fo úni co. As po lí ci as ju di ciá ri as, as po lí-
ci as os ten si vas e os cor pos de bom be i ros pro mo ve-
rão a in te gra ção de suas ati vi da des, me di an te o in ter-
câm bio nas áre as de en si no, in for ma ções e co nhe ci-
men tos téc ni cos.

Art. 8º No exer cí cio de suas atri bu i ções le ga is,
os de le ga dos de po lí cia de car re i ra e os ofi ci a is de po -
lí cia são, res pec ti va men te, au to ri da des de po lí cia ju -
di ciá ria e au to ri da des de po lí cia os ten si va; os ofi ci a is
dos cor pos de bom be i ros são au to ri da des de po lí cia
ju di ciá ria e exer cem o po der de po lí cia ad mi nis tra ti va.

Pa rá gra fo úni co. To dos os po li ci a is es ta du a is e
do Dis tri to Fe de ral e os bom be i ros são con si de ra dos
au to ri da des pú bli cas para o exer cí cio de suas res pec-
ti vas fun ções.

Art. 9º As po lí ci as ju di ciá ri as e os ten si vas e os
cor pos de bom be i ros po de rão co o pe rar no tre i na-
men to ou su per vi são das guar das mu ni ci pa is, de
bom be i ros mu ni ci pa is e vo lun tá ri as e dos ser vi ços de
guar da-vi das mu ni ci pa is.

CAPÍTULO II
Da Orga ni za ção

Art. 10. A or ga ni za ção das po lí ci as ju di ciá ri as,
das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de bom be i ros
dos Esta dos é fi xa da em lei, de ini ci a ti va pri va ti va do
res pec ti vo Go ver na dor, ob ser va das as nor mas ge ra is
pre vis tas nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A or ga ni za ção das po lí ci as ju -
di ciá ri as, das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de
bom be i ros do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os é fi xa-
da em lei fe de ral.

Art. 11. A or ga ni za ção das po lí ci as ju di ciá ri as,
das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de bom be i ros
deve ob ser var a se guin te es tru tu ra bá si ca:

I – ór gãos de di re ção;
II – ór gãos de apo io;
III – ór gãos de exe cu ção.
§ 1º Os ór gãos de di re ção com pre en dem:
I – os ór gãos de di re ção-ge ral, des ti na dos a:
a) efe tu ar a di re ção ge ral, o pla ne ja men to es tra-

té gi co e a ad mi nis tra ção su pe ri or da ins ti tu i ção;
b) exer cer as fun ções de cor re ge do ria ge ral,

atu an do na fis ca li za ção da atu a ção dos mem bros da
ins ti tu i ção e ze lan do pela cor re ção de suas con du tas;

II – os ór gãos de di re ção se to ri al, des ti na dos a
re a li zar a ad mi nis tra ção se to ri al das ati vi da des de re -

cur sos hu ma nos, sa ú de, en si no, lo gís ti ca e ges tão fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria, en tre ou tras.

§ 2º Os ór gãos de apo io des ti nam-se ao aten di-
men to das ne ces si da des de re cur sos hu ma nos, sa ú-
de, en si no, lo gís ti ca e ges tão fi nan ce i ra e or ça men tá-
ria, re a li zan do as ati vi da des-meio da ins ti tu i ção.

§ 3º Os ór gãos de exe cu ção des ti nam-se à re a li-
za ção das ati vi da des-fim da Insti tu i ção, de acor do
com as pe cu li a ri da des da uni da de fe de ra da ou ter ri tó-
rio.

§ 4º As po lí ci as ju di ciá ri as, as po lí ci as os ten si-
vas e os cor pos de bom be i ros mi li ta res po de rão, ain -
da, con tar com ór gãos es pe ci a li za dos de exe cu ção,
para mis sões es pe cí fi cas, com res pon sa bi li da de so -
bre toda a área da uni da de fe de ra da ou do ter ri tó rio.

CAPÍTULO III
Dos Efe ti vos

Art. 12. Os efe ti vos das po lí ci as ju di ciá ri as e das
po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de bom be i ros são fi -
xa dos em lei, de con for mi da de com a ex ten são da
área ter ri to ri al, a po pu la ção, os ín di ces de cri mi na li-
da de, os ris cos po ten ci a is e de sas tres e as con di ções
so ci o e co nô mi cas da res pec ti va uni da de fe de ra da.

Pa rá gra fo úni co. As uni da des fe de ra das e os ter -
ri tó ri os de ve rão man ter ca das tro atu a li za do, jun to aos 
ór gãos com pe ten tes da União, dos efe ti vos das po lí ci-
as ju di ciá ri as, das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de 
bom be i ros.

Se ção I
Das Po lí ci as Ju di ciá ri as

Art. 13. Nas uni da des fe de ra das, in te gram os
qua dros de pes soa das po lí ci as ju di ciá ri as, como es -
sen ci a is ao seu fun ci o na men to, a se guin te car re i ra:

I – de le ga do de po lí cia;
II – pe ri to cri mi nal;
III – pe ri to mé di co-le gis ta;
IV – agen te de po lí cia;
V – es cri vão de po lí cia;
VI – pa pi los co pis ta de po lí cia.
Pa rá gra fo úni co. A lei po de rá cri ar, res pe i ta das

as com pe tên ci as cons ti tu ci o na is das po lí ci as ju di ciá-
ri as, ou tras car re i ras po li ci a is ju di ciá ri as não de fi ni das
nes te ar ti go, para aten der às pe cu li a ri da des lo ca is.

Art. 14. O in gres so nas car re i ras po li ci a is ju di ciá-
ri as far-se-á me di an te con cur so pú bli co de pro vas ou
de pro vas e tí tu los, sem pre na clas se ini ci al.

§ 1º São re qui si tos bá si cos para o in gres so na
car re i ra ju di ciá ria;

I – ser bra si le i ro;
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II – ter, no mí ni mo, de zo i to anos;
III – es tar qui te com as obri ga ções ele i to ra is e

mi li ta res;

IV – não re gis trar an te ce den tes pe na is;
V – es tar em gozo dos di re i tos po lí ti cos;
VI – ter pro ce di men to so ci al ir re pre en sí vel, ido -

ne i da de mo ral e ca pa ci ta ção fí si ca e psi co ló gi ca com -
pa tí ve is com o car go.

§ 2º No con cur so para o in gres so na car re i ra de
de le ga do de po lí cia, para o qual será exi gi da a con -
clu são de cur so de ba cha re la do em di re i to, em es co la
ofi ci al e re co nhe ci da, a Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil par ti ci pa rá de to das as suas fa ses.

§ 3º Para as de ma is car re i ras de ní vel su pe ri or,
par ti ci pa rão da co mis são de con cur so os re pre sen-
tan tes dos res pec ti vos con se lhos re gi o na is de fis ca li-
za ção pro fis si o nal.

§ 4º Os re qui si tos para in gres so nas car re i ras de 
agen te de po lí cia, es cri vão de po lí cia e pa pi los co pis ta
de po lí cia se rão es ta be le ci dos em lei, sen do exi gi do,
no mí ni mo, a con clu são do en si no mé dio.

Art. 15. Os can di da tos a in gres so na po lí cia ju di-
ciá ria se rão sub me ti dos a in ves ti ga ção re la ti va a as -
pec tos mo ra is e so ci a is, exa me de ca pa ci da de fí si ca
e exa me de ava li a ção psi co ló gi ca, to dos de ca rá ter
eli mi na tó rio, con for me dis pu ser a lei.

Pa rá gra fo úni co. No edi tal do pro ces so se le ti vo,
de ve rão ser de fi ni dos de for ma ob je ti va os cri té ri os e
mé to dos para a ava li a ção men tal e pre vis ta a pos si bi-
li da de de re cur so do re sul ta do do exa me para a en ti-
da de pro mo to ra do pro ces so se le ti vo.

Art. 16. A lei re gu la rá o pro ces so de pro mo ção, se-
gun do os cri té ri os de an ti gui da de e me re ci men to, sen do
ob ser va da a ca pa ci ta ção le gal men te re que ri da.

Art. 17. O po li ci al ju di ciá rio po de rá ser re mo vi do:
I – a pe di do;
II – no in te res se do ser vi ço po li ci al
Pa rá gra fo úni co. Qu an do hou ver re cur so in ter-

pos to pelo re mo vi do, a re mo ção no in te res se do ser -
vi ço po li ci al só será efe ti va da após de ci são fun da-
men ta da de dois ter ços do con se lho su pe ri or, as se-
gu ra da a am pla de fe sa.

Art. 18. As po lí ci as ju di ciá ri as man te rão cur sos,
em ní vel de pós-gra du a ção como re qui si to para a pro -
mo ção aos car gos de:

I – Che fia: Cur so de Aper fe i ço a men to de De le-
ga dos (CAD);

II – Di re ção: Cur so de Estu dos Estra té gi cos
(CEE).

§ 1º Aten di dos os re qui si tos es ta be le ci dos na
Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal, os

cur sos de que tra ta este ar ti go se rão equi va len tes
aos cur sos de pós-gra du a ção.

§ 2º O Cur so de Estu dos Estra té gi cos será re -
qui si to para o exer cí cio de fun ções de di re ção, nos
ter mos de fi ni dos no re gi men to de cada po lí cia.

Se ção II
Das Po lí ci as Osten si vas e dos

Cor pos de Bom be i ros

Art. 19. A hi e rar quia nas po lí ci as os ten si vas e
nos cor pos de bom be i ros deve ob ser var a se guin te
es tru tu ra bá si ca:

I – Ofi ci a is:
a)co ro nel
b) te nen te-co ro nel;
c) ma jor;
d) ca pi tão;
e) 1º-te nen te;
f) 2º-te nen te;
II – Pra ças Espe ci a is:
a) as pi ran te-a-ofi ci al;
b) ca de te;
III – Pra ças:
a) sub te nen te;
b) 1º-sar gen to;
c) 2º-sar gen to;
d) 3º-sar gen to;
e) cabo;
f) sol da do.
Pa rá gra fo úni co. A to dos os pos tos e as gra du a-

ções de que tra ta este ar ti go é acres ci da à de sig na-
ção PO, no caso das po lí ci as os ten si vas, ou B, no
caso dos bom be i ros.

Art. 20. São con di ções bá si cas para ad mis são
nas po lí ci as os ten si vas e nos cor pos de bom be i ros:

I – ser bra si le i ro;
II – ter no mí ni mo 18 anos de ida de;
III – com pro var a con clu são en si no mé dio;
IV – es tar qui te com as obri ga ções mi li ta res e

ele i to ra is;
V – não re gis trar an te ce den tes pe na is;
VI – es tar no gozo dos di re i tos po lí ti cos;
VII – ser apro va do em con cur so pú bli co;
VIII – ter pro ce di men to so ci al ir re pre en sí vel, ido -

ne i da de mo ral e ca pa ci ta ção fí si ca e psi co ló gi ca com -
pa tí ve is com o car go.

Art. 21. Os can di da tos a in gres so nas po lí ci as
os ten si vas e nos cor pos de bom be i ros se rão sub me ti-
dos à in ves ti ga ção re la ti va a as pec tos mo ra is e so ci a-
is, exa me de ca pa ci da de fí si ca e exa me de ap ti dão

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  14 11909

JUNHO 2002482    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



psi co ló gi ca, to dos de ca rá ter man da tá rio, con for me
dis pu ser a lei.

Pa rá gra fo úni co. No edi tal do pro ces so se le ti vo,
de ve rão ser de fi ni dos de for ma ob je ti va os cri té ri os e
mé to dos para a ava li a ção psi co ló gi ca e pre vis ta a
pos si bi li da de de re cur so do re sul ta do do exa me para
a en ti da de pro mo to ra do pro ces so se le ti vo.

Art. 22. A lei re gu la rá o pro ces so de pro mo ção
de cada pos to ou gra du a ção, se gun do os cri té ri os de
an ti gui da de e me re ci men to, sen do ob ser va da a ca pa-
ci ta ção le gal men te re que ri da.

Art. 23. As po lí ci as os ten si vas e os cor pos de
bom be i ros cons ti tu ir-se-ão, en tre ou tros, dos se guin-
tes qua dros bá si cos:

I – Qu a dro de Ofi ci a is Po li ci a is Osten si vos
(QOPO) e Qu a dro de Ofi ci a is Bom be i ros (QOB), des -
ti na dos ao exer cí cio, en tre ou tras, das fun ções de co -
man do, che fia, di re ção e ad mi nis tra ção dos di ver sos
ór gãos da Insti tu i ção e in te gra dos por ofi ci a is pos su i-
do res do res pec ti vo cur so de for ma ção de ofi ci a is, em 
ní vel de gra du a ção, re a li za do em es ta be le ci men to de
en si no pró prio ou de po lí cia os ten si va ou cor po de
bom be i ros de ou tra Uni da de Fe de ra da ou Ter ri tó rio;

II – Qu a dro de Ofi ci a is de Admi nis tra ção (QOA),
des ti na do ao exer cí cio de ati vi da des sub si diá ri as
àque las pre vis tas para os qua dros do in ci so an te ri or e 
in te gra do por ofi ci a is pos su i do res do res pec ti vo cur so
de ha bi li ta ção;

III – Qu a dro Com ple men tar de Ofi ci a is (QCO),
des ti na do ao de sem pe nho de de ter mi na das ati vi da-
des-meio das ins ti tu i ções os ten si vas es ta du a is e in te-
gra do por ofi ci a is pos su i do res de cur sos de gra du a-
ção em áre as de in te res se da Insti tu i ção, que, in de-
pen den te men te do pos to, se rão em pre ga dos, ex clu si-
va men te, nas suas es pe ci a li da des;

IV – Qu a dro de Ofi ci a is de Sa ú de (QOS), des ti-
na do ao de sem pe nho de ati vi da des de sa ú de das ins -
ti tu i ções os ten si vas es ta du a is e in te gra do por ofi ci a is
pos su i do res de cur sos de gra du a ção na área de in te-
res se da Insti tu i ção, que, in de pen den te men te do pos -
to, se rão em pre ga dos, ex clu si va men te, nas suas es -
pe ci a li da des;

V – Qu a dro de Pra ças das Po lí ci as Osten si vas
(QPPO) e Qu a dro de Pra ças Bom be i ros (QPB), des ti-
na dos à exe cu ção das ati vi da des dos di ver sos ór gãos
da Insti tu i ção e in te gra dos por pra ças, pos su i do ras do 
res pec ti vo cur so de for ma ção, re a li za do em es ta be le-
ci men to de en si no pró prio ou de po lí cia os ten si va ou
cor po de bom be i ros de ou tra Uni da de Fe de ra da ou
Ter ri tó rio.

Pa rá gra fo úni co. O aces so ao pri me i ro pos to do
Qu a dro de Ofi ci a is de Admi nis tra ção dar-se-á me di-
an te apro va ção em pro ces so se le ti vo in ter no e após
con clu são com apro ve i ta men to do res pec ti vo cur so
de ha bi li ta ção.

Art. 24. As ins ti tu i ções de po lí ci as os ten si vas es -
ta du a is man te rão cur sos, em ní vel de pós-gra du a ção,
como re qui si to para a pro mo ção aos pos tos de:

I – Ma jor: Cur so de Aper fe i ço a men to de Ofi ci a is
ou equi va len te re co nhe ci do pela cor po ra ção (CAO);

II – Co ro nel: Cur so de Estu dos Estra té gi cos ou
equi va len te re co nhe ci do pela cor po ra ção (CEE).

§ 1º Aten di dos os re qui si tos es ta be le ci dos na
Lei de Di re tri zes e

Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal, os cur sos de que
tra ta este ar ti go se rão equi va len tes aos cur sos de
pós-gra du a ção.

§ 2º O Cur so de Estu dos Estra té gi cos será re -
qui si to para o exer cí cio de fun ções de co man do, che -
fia e di re ção, nos ter mos do re gi men to da res pec ti va
cor po ra ção.

Se ção III
Das Fun ções

Art. 25. É con si de ra do efe ti vo exer cí cio de fun -
ção de po li ci al ju di ciá rio, de po li ci al os ten si vo ou de
bom be i ro, o exer cí cio das se guin tes ati vi da des:

I – as es pe ci fi ca das nos qua dros de or ga ni za-
ção da Insti tu i ção que in te gram;

II – as de ins tru tor ou alu no de es ta be le ci men to
de en si no das For ças Arma das, ou de ou tra Insti tu i-
ção po li ci al ju di ciá rio, po li ci al os ten si vo ou de bom be i-
ro, no país ou no ex te ri or;

III – as exer ci das jun to a ou tras po lí ci as ju di ciá ri-
as, po lí ci as os ten si vas ou cor pos de bom be i ros;

IV – as de tre i na men to e su per vi são das guar -
das mu ni ci pa is e das bri ga das de bom be i ros mu ni ci-
pa is e vo lun tá ri as e dos ser vi ços de guar da-vi das mu -
ni ci pa is;

V – as de in te res se da se gu ran ça pú bli ca, exer -
ci das no Go ver no Fe de ral, jun to à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca;

VI – as exer ci das em ór gãos fe de ra is ou es ta du-
a is in cum bi dos de re gu lar, su per vi si o nar ou co or de-
nar ações re la ci o na das com as com pe tên ci as das po -
lí ci as ju di ciá ri as, po li ci as os ten si vas e dos cor pos de
bom be i ros.

CAPÍTULO IV
Do Ma te ri al Bé li co
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Art. 26. O ma te ri al bé li co das po lí ci as ju di ciá ri as
e das po lí ci as os ten si vas cons ti tu ir-se-á de ar mas de
por te ou por tá te is e mu ni ções.

§ 1º Para os po lici a is os ten si vos, o ma te ri al bé li co
de ve rá pre ver a exis tên cia de ve í cu los es pe ci a is para o
con tro le de dis túr bi os e de ope ra ções es pe ci a is.

§ 2º A do ta ção e as es pe ci fi ca ções do ma te ri al
bé li co de cada po lí cia se rão es ta be le ci das pelo ór gão
fe de ral com pe ten te, que po de rá pre ver, para as ar -
mas de por te, uma re ser va téc ni ca de vin te por cen to.

§ 3º Em ca sos es pe cí fi cos, o ór gão fe de ral
com pe ten te po de rá au to ri zar, jus ti fi ca da men te, e
sob as con di ções que es ta be le cer, que da do ta ção
das po lí ci as cons tem ar mas não por tá te is ou ou tros
ma te ri a is bé li cos, nas quan ti da des e es pe ci fi ca ções
que es ta be le cer, para aten di men to de ne ces si da des
ope ra ci o na is.

§ 4º Os cor pos de bom be i ros te rão ar mas de
por te, por tá te is, mu ni ções e ape tre chos para su prir a
se gu ran ça de suas ins ta la ções.

CAPÍTULO V
Das Ga ran ti as

Art. 27. São ga ran ti as das po lí ci as ju di ciá ri as,
das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de bom be i ros,
en tre ou tras:

I – o uso, por seus mem bros, dos tí tu los e de sig-
na ções hi e rár qui cas;

II – o uso pri va ti vo, por seus mem bros, dos uni -
for mes, in síg ni as e dis tin ti vos das res pec ti vas ins ti tu i-
ções;

III – o exer cí cio de car go, fun ção ou co mis são,
por seus mem bros, cor res pon den te ao res pec ti vo
grau hi e rár qui co;

IV – a ex pe di ção, pela res pec ti va ins ti tu i ção de
do cu men to de iden ti da de fun ci o nal para seus mem -
bros, com fé pú bli ca em todo o ter ri tó rio na ci o nal;

V – a pri são de seus mem bros, an tes de de ci são
com trân si to em jul ga do, em uni da de da Insti tu i ção, à
dis po si ção de au to ri da de ju di ciá ria;

VI – o cum pri men to de pena pri va ti va de li ber da-
de, de seus mem bros, em uni da de pri si o nal es pe ci al,
se pa ra dos dos de ma is pre sos;

VII – ter a as sis tên cia de su pe ri or hi e rár qui co,
no caso de pri são em fla gran te, para a la vra tu ra do
auto res pec ti vo;

VIII – per ma ne cer na re par ti ção po li ci al, quan do
pre so em fla gran te, ape nas o tem po ne ces sá rio para
a la vra tu ra do auto res pec ti vo, sen do ime di a ta men te
trans fe ri do para es ta be le ci men to a que se re fe re o in -
ci so VI des te ar ti go;

IX – li vre aces so de seus mem bros, em ra zão do 
ser vi ço, aos lo ca is su je i tos à fis ca li za ção po li ci al e do
bom be i ro;

X – a as sis tên cia ju rí di ca da uni da de fe de ra da,
pe ran te qual quer ju í zo ou tri bu nal, quan do acu sa do
de prá ti ca de in fra ção pe nal ou ci vil, de cor ren te do
exer cí cio da fun ção ou em ra zão dela;

XI – a as sis tên cia à sa ú de in te gral, quan do vi ti-
ma do no exer cí cio da fun ção ou em ra zão dela;

XII – se gu ro de vida e de aci den tes, quan do vi ti-
ma do no exer cí cio da fun ção ou em ra zão dela;

XIII – as sis tên cia mé di ca, psi co ló gi ca, odon to ló gi-
ca e so ci al para o ti tu lar e para os seus de pen den tes;

XIV – au xí lio pe ri cu lo si da de;
XV – ir re du ti bi li da de de re mu ne ra ção, ob ser va-

do o que dis põem os arts. 37, in ci so XI; 39, § 4º, e 150, 
in ci so II, da Cons ti tu i ção:

XVI – apo sen ta do ria com re mu ne ra ção in te gral
por in va li dez ou vo lun ta ri a men te após trin ta anos de
ser vi ço, para o ho mem, e vin te e cin co anos, para a
mu lher, com o mí ni mo de quin ze anos de ati vi da de
po li ci al ou de bom be i ro;

XVII – apo sen ta do ria com re mu ne ra ção pro por-
ci o nal, após vin te e cin co anos de ser vi ço efe ti vo,
para o ho mem, e vin te anos, para a mu lher, na ati vi da-
de po li ci al ou de bom be i ro;

XVIII – para as po lí ci as os ten si vas, a pa ten te, em
toda a sua ple ni tu de, aos ofi ci a is, com as van ta gens,
prer ro ga ti vas, di re i tos e de ve res à ela ine ren tes, na ati -
va, na re ser va ou na con di ção de re for ma do:

XIX – para as po lí ci as os ten si vas, a per da do
pos to e da pa ten te pelo ofi ci al e da gra du a ção pela
pra ça, so men te se for jul ga do in dig no com a fun ção
mi li tar ou com ela in com pa tí vel por de ci são do Tri bu-
nal de Jus ti ça Mi li tar, onde este exis tir, ou do Tri bu nal
de Jus ti ça da Uni da de Fe de ra da, em tem po de paz,
ou de tri bu nal es pe ci al, em tem po de guer ra;

XX – para as po lí ci as os ten si vas, o pro ces so e
jul ga men to de seus mem bros, nos cri mes mi li ta res
de fi ni dos em lei, pela Jus ti ça Mi li tar, res sal va dos os
cri mes do lo sos con tra a vida, pra ti ca dos con tra ci vil.

Art. 28. O exer cí cio da fun ção po li ci al ju di ciá ria,
po li ci al os ten si va e de bom be i ro su je i ta o ocu pan te do 
car go a re gi me de de di ca ção in te gral e pres ta ção má -
xi ma de qua ren ta ho ras se ma na is.

Art. 29. A lei dis po rá so bre o es ta tu to es pe ci al
dos po li ci a is ju di ciá ri os, dos po li ci a is os ten si vos e dos 
cor pos de bom be i ros, seus di re i tos, de ve res, pro i bi-
ções e prer ro ga ti vas fun ci o na is, sem pre ju í zo das dis -
po si ções des ta lei.
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CAPÍTULO VI
Das Ve da ções

Art. 30. É ve da do aos po li ci a is ju di ciá ri os e os -
ten si vos e aos bom be i ros, en quan to em ati vi da de:

I – re ce ber, a qual quer tí tu lo e sob qual quer pre -
tex to, ho no rá ri os, per cen ta gens ou cus tas pro ces su a is;

II – par ti ci par de so ci e da de co mer ci al, na for ma
da lei;

III – exer cer, ain da que em dis po ni bi li da de, qual -
quer ou tra fun ção pú bli ca, sal vo aque las pre vis tas no
art. 37, in ci so XVI, da Cons ti tu i ção Fe de ral;

IV – exer cer ati vi da de po lí ti co-par ti dá ria, sal vo
se aten di das as con di ções do art. 14, § 4º, in ci sos I e
II;

V – a gre ve e a fi li a ção par ti dá ria, na for ma da
lei.

CAPÍTULO VII
Da Con vo ca ção e da Mo bi li za ção das Po lí ci as

Osten si vas e dos Cor pos de Bom be i ros

Art. 31. As po lí ci as os ten si vas e os cor pos de
bom be i ros po de rão ser con vo ca dos pela União, além
de ou tras hi pó te ses pre vis tas em lei fe de ral, nos ca -
sos de:

I – de cre ta ção de Esta do de De fe sa ou de Esta -
do de Sí tio;

II – in ter ven ção fe de ral nos Esta dos e no Dis tri to
Fe de ral;

III – em pre go das For ças Arma das na ga ran tia
da lei e da or dem, nos ter mos do art. 15, § 2º, da Lei
Com ple men tar nº 97, de 9 de ju nho de 1999.

Art. 32. As po lí ci as os ten si vas e os cor pos de
bom be i ros po de rão ser mo bi li za dos pela União no
caso de guer ra ex ter na.

Art. 33. Nos ca sos de con vo ca ção ou mo bi li za-
ção pre vis tos nes te Ca pí tu lo, as po lí ci as os ten si vas e
os cor pos de bom be i ros fi ca rão su bor di na dos ao co -
man do da for ça ter res tre de sig na do, que de li mi ta rá os 
as pec tos ope ra ci o na is e tá ti cos do seu em pre go, obe -
de ci das as suas mis sões es pe cí fi cas.

Pa rá gra fo úni co. O ato de con vo ca ção ou mo bi li-
za ção fi xa rá o pra zo e as con di ções que de ve rão ser
se gui das para sua exe cu ção.

CAPÍTULO VII
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 34. As fun ções de po li ci al, ju di ciá rio, po li ci al
os ten si vo e bom be i ro são con si de ra das pe ri go sas e
de na tu re za emi nen te men te téc ni co-es pe ci a li za da,
para to dos os efe i tos le ga is, apli can do-se aos seus

mem bros o pre vis to no art. 37, in ci so XVI, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

Art. 35. Os che fes de po lí ci as ju di ciá ri as se rão
no me a dos por ato do Go ver na dor en tre os de le ga dos
do úl ti mo ní vel da car re i ra.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo es ta du al e o fe de ral,
para o Dis tri to Fe de ral, de fi ni rão a com pe tên cia dos
che fes de po lí cia para a cri a ção, a de no mi na ção, a lo -
ca li za ção e a de fi ni ção das atri bu i ções das or ga ni za-
ções in te gran tes das es tru tu ras das suas ins ti tu i ções.

§ 2º Com pe te aos che fes de po lí cia apre sen tar
ao Go ver na dor do Esta do a lis ta de es co lha, ela bo ra-
da na for ma da lei, para a pro mo ção aos car gos de
de le ga dos do úl ti mo ní vel, e in di cá-los para a no me a-
ção às fun ções que lhes são pri va ti vas.

Art. 36. A re mu ne ra ção dos po li ci a is ju di ciá ri os
dos Esta dos se rão es ta be le ci dos em lei de ini ci a ti va
dos res pec ti vos Go ver na do res e de ve rão aten der ao
se guin te:

I – os va lo res dos sub sí di os de cada car re i ra de -
vem ser fi xa dos com di fe ren ça não su pe ri or a dez por
cen to de uma para ou tra clas se;

II – en tre car re i ras. os va lo res má xi mos dos ven -
ci men tos de uma de las não de ve rão ex ce der a seis
ve zes os va lo res mí ni mos dos ven ci men tos

das ou tras.
Pa rá gra fo úni co. Os sub sí di os da po lí cia ju di ciá-

ria do Dis tri to Fe de ral se rão es ta be le ci dos em lei fe -
de ral.

Art. 37. Os co man dan tes-ge ra is das po lí ci as os -
ten si vas e dos cor pos de bom be i ros se rão no me a dos
por ato do Go ver na dor, en tre os ofi ci a is da ati va do úl -
ti mo pos to dos qua dros a que se re fe re o art. 19, in ci-
so I.

§ 1º O ofi ci al in di ca do para o car go de co man-
dan te-ge ral será trans fe ri do para a re ser va re mu ne ra-
da quan do de i xar a fun ção.

§ 2º São as se gu ra das aos co man dan tes-ge ra is
to das as prer ro ga ti vas, di re i tos e de ve res do ser vi ço
ati vo, in clu si ve a con ta gem de tem po de ser vi ço, en -
quan to es ti ve rem em exer cí cio.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo es ta du al e o fe de ral,
para o Dis tri to Fe de ral, de fi ni rão a com pe tên cia dos
co man dan tes-ge ra is para a cri a ção, a de no mi na ção,
a lo ca li za ção e a de fi ni ção das atri bu i ções das or ga ni-
za ções in te gran tes das es tru tu ras das suas ins ti tu i-
ções.

Art. 38. Para os fins pre vis tos no art. 24 des ta
Lei, con si de ram-se equi va len tes ao Cur so de Estu-
dos Estra té gi cos (CEE) os atu a is Cur so Su pe ri or de
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Po lí cia (CSP) e Cur so Su pe ri or de Bom be i ro Mi li tar
(CSBM).

Art. 39. Apli ca-se ao po li ci al os ten si vo es ta du al
que ti ver de cre ta da a per da do pos to ou pa ten te, se
for ofi ci al, ou a per da do car go ou a ex pul são, se for
pra ça, o pre vis to no art. 24, in ci so VII, des ta Lei.

Art. 40. A re mu ne ra ção dos po li ci a is os ten si vos
dos Esta dos será es ta be le ci da em lei de ini ci a ti va pri -
va ti va do res pec ti vo Go ver na dor e será fi xa da de
modo que o sub sí dio do mais alto pos to não ex ce da a
seis ve zes o sub sí dio de me nor gra du a ção.

Pa rá gra fo úni co. Os sub sí di os dos po li ci a is os -
ten si vos do Dis tri to Fe de ral se rão es ta be le ci dos em
lei fe de ral.

Art. 41. O con tro le ex ter no das ati vi da des po li ci-
a is do sis te ma de se gu ran ça pú bli ca será exer ci ta do
por um ór gão co le gi a do, in clu si ve com re pre sen tan-
tes da so ci e da de ci vil or ga ni za da.

Art. 42. O dis pos to nes ta Lei quan to aos ser vi-
do res das po lí ci as ci vis, das po li ci as mi li ta res e dos
cor pos de bom be i ros mi li ta res apli ca-se aos ser vi do-
res ina ti vos e pen si o nis tas.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put apli ca-se,
no que cou ber, aos ina ti vos e pen si o nis tas da po lí cia
mi li tar e do cor po de bom be i ros mi li tar do an ti go Dis -
tri to Fe de ral.

Art. 43. Apli cam-se, sub si di a ri a men te, as dis po si-
ções des ta Lei à Po lí cia Fe de ral, ju di ciá ria e os ten si va.

Art. 44. Fica re vo ga do o De cre to-Lei nº 667, de 2 
de ju lho de 1969, al te ra do pe los De cre tos-lei nº
1.406, de 24 de ju nho de 1975; 2.010, de 12 de ja ne i ro
de 1983, e 2.106, de 6 de fe ve re i ro de 1984.

Art. 45. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As ins ti tu i ções po li ci a is ci vis, mi li ta res e cor pos
de bom be i ros mi li ta res há mu i to res sen tem-se de
uma le gis la ção mo der na, pois em mu i tos Esta dos da
Fe de ra ção elas ine xis tem, ge ran do um ver da de i ro
caos no sis te ma de se gu ran ça pú bli ca.

Nes te sen ti do, faz-se ne ces sá ria a edi ção de
uma lei que tra te das nor mas ge ra is, pre ven do um pa -
drão mí ni mo na ci o nal e dan do li ber da de para que os
Esta dos le gis lem se gun do as suas re a li da des, po rém
ga ran tin do-se tam bém o mí ni mo de di re i tos para o
exer cí cio das fun ções des ses pro fis si o na is tão sa cri fi-
ca dos e pou cas ve zes re co nhe ci dos.

Te mos as sis ti do, nes ta Casa, a inú me ras ten ta-
ti vas de re gu la men ta ção des sas ins ti tu i ções, po rém
de vi do a lu tas cor po ra ti vis tas os pro ces sos fi cam em -

per ra dos, as ins ti tu i ções sem leis e o povo à mer cê da 
ine fi ciên cia ope ra ci o nal do apa ra to de se gu ran ça pú -
bli ca.

To dos os seg men tos so ci a is cla mam por uma
in te gra ção dos ór gãos res pon sá ve is pela se gu ran ça
pú bli ca e, sem som bra de dú vi da, a me lhor ma ne i ra
de in te grá-los é a edi ção de uma lei úni ca, com dis po-
si ti vos co muns, res pe i ta das as pe cu li a ri da des de
cada Insti tu i ção.

Na ela bo ra ção des te pro je to de lei, em que es ta-
mos pro pon do uma nor ma úni ca de or ga ni za ção das
po lí ci as ci vis e mi li ta res e dos cor pos de bom be i ros
mi li ta res, ado ta mos os prin cí pi os con ti dos nas se-
guin tes pro po si ções, ora em tra mi ta ção nes ta Casa:

I – quan to às po li ci as ci vis:
– Pro je to de Lei nº 4.371, de 1993, do De pu ta do

Luiz Car los Ha uly, com o PL 3.274/00 apen sa do;
– Pro je to de Lei nº 3.274, de 2000, do Po der

Exe cu ti vo, apen sa do ao PL 4.371/93, e apro va do na
Co mis são de Tra ba lho, Admi nis tra ção e Ser vi ço Pú -
bli co, da Câ ma ra dos De pu ta dos, em 22-11-2000,
am bos, atu al men te, sob a apre ci a ção da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, da Câ -
ma ra dos De pu ta dos;

II – quan to às po lí ci as mi li ta res e aos cor pos de
bom be i ros mi li ta res:

– Pro je to de Lei nº 4.363, de 2001, do Po der
Exe cu ti vo;

– Subs ti tu ti vo ao PL nº 4.363, de 2001, ela bo ra-
do pelo seu Re la tor na Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res e de De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, De pu ta do Alber to Fra ga, após ana li sar 112
emen das ao pro je to ori gi nal e mais 60 ao subs ti tu ti vo
ini ci al, e ten do sido apro va do em 5-11-2001.

Em vis ta des sas con si de ra ções es ta mos pro-
pon do a re vo ga ção do De cre to-lei nº 667, de 2 de ju -
lho de 1969, que re or ga ni za as po lí ci as mi li ta res e os
cor pos de bom be i ros mi li ta res, bem como das suas
al te ra ções: De cre tos-lei nº 1.406, de 24 de ju nho de
1975; 2.010, de 12 de ja ne i ro de 1983, e 2.106, de 6
de fe ve re i ro de 1984.

Te mos cer te za de que este pro je to será aper fe i-
ço a do na tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal e que a
sua apro va ção irá con tri bu ir em mu i to para a se gu ran-
ça dos pro fis si o na is de se gu ran ça pú bli ca e de toda a
po pu la ção do Bra sil.

Sala das Ses sões,
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – O

ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.
Não há mais ora do res ins cri tos.
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Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá 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. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr. 

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é sem pre pra ze ro so
su bir a esta tri bu na para anun ci ar boas no tí ci as, ou di-
vul gar ex pe riên ci as bem-su ce di das e ini ci a ti vas exi to-
sas, par ti cu lar men te quan do se tra ta de Edu ca ção,
essa gran de de man da da so ci e da de bra si le i ra.

Por tan to, é com ge nu í na sa tis fa ção que acu so o
re ce bi men to da pu bli ca ção 20 anos abrin do por tas
para os jo vens, do Cen tro de Inte gra ção Empre-
sa-Esco la, re gis tro de uma ação de gran de re le vân cia
no Esta do do Espí ri to San to.

O Cen tro de Inte gra ção Empre sa-Esco la do
Espí ri to San to nas ceu em 1981, vin cu la do à es tru tu ra
do CIEE São Pa u lo. Em 1994, in cen ti va dos pelo pre si-
den te da en ti da de pa u lis ta, fo ram mo bi li za dos edu ca-
do res, em pre sá ri os e pro fis si o na is li be ra is ca pi xa bas
para a im plan ta ção de uma uni da de au tô no ma do
CIEE no Esta do. Em 1966, fi nal men te, o CIEE do
Espí ri to San to ob te ve sua au to no mia ad mi nis tra ti va,
ju rí di ca e fi nan ce i ra.

O ob je ti vo do CIEE era pro por ci o nar aos jo vens
es tu dan tes ca pi xa bas, as sim como ocor ria em ou tros
gran des cen tros bra si le i ros, a opor tu ni da de de es ta gi-
ar em em pre sas pú bli cas e pri va das, ali an do a te o ria
da es co la à prá ti ca e ao per fil pro fis si o nal de se ja do
pelo mer ca do de tra ba lho.

Hoje, pas sa dos 20 anos, o CIEE-ES ofe re ceu
opor tu ni da de de es tá gio para cer ca de 200 mil es tu-
dan tes de en si no mé dio e su pe ri or em todo o Espí ri to
San to. Des se to tal, 86 mil fo ram efe ti va dos nas em -
pre sas após con clu í do o pe río do de es tá gio.

Atu al men te, o CIEE-ES am pli ou a sua atu a ção.
A ins ti tu i ção, por meio de par ce ri as, pas sou a tra ba-
lhar for te men te na pro mo ção de pro je tos so ci a is vol -
ta dos para jo vens ca ren tes e em si tu a ção de ris co
so ci al. A de ci são está em sin to nia com as di re tri zes
do sis te ma CIEE no País, de tor nar a em pre sa ci da-
dã, em pe nha da em pro mo ver não só o de sen vol vi-
men to pro fis si o nal, mas tam bém pes so al dos jo-
vens.

Como se vê, Sr. Pre si den te, a ini ci a ti va do CIEE
é uma ver da de i ra re fe rên cia na in te gra ção do jo vem
ao mer ca do de tra ba lho, ques tão cru ci al dos no vos
tem pos.

O de sem pre go ju ve nil é um pro ble ma mun di al.
Esti ma-se que exis tam 64 mi lhões de jo vens, en tre

15 e 24 anos, em si tu a ção de de sem pre go aber to, o 
que tem con tri bu í do para o au men to da vi o lên cia, da 
pros ti tu i ção e do con su mo e de pen dên cia de dro-
gas.

No Bra sil, o de sem pre go en tre os jo vens cres -
ceu acen tu a da men te en tre 1989 e 1999. Con tri bu í-
ram para isso a in ser ção da eco no mia bra si le i ra no
mer ca do in ter na ci o nal de ma ne i ra com pe ti ti va; o pro -
ces so de re es tru tu ra ção eco nô mi ca e de pri va ti za-
ção; e as mu dan ças tec no ló gi cas, que têm mo di fi ca-
do a es tru tu ra ocu pa ci o nal e os per fis de com pe tên cia
dos tra ba lha do res.

Ao pro mo ver uma ma i or in te gra ção en tre es co-
las, em pre sas e ins ti tu i ções que ofe re cem pro gra mas
de tre i na men to e ca pa ci ta ção pro fis si o nal, o CIEE tra -
ba lha para ade quar as ha bi li da des e com pe tên ci as
dos jo vens às exi gên ci as do mer ca do de tra ba lho.

Des ta que-se, ain da, que o CIEE de sen vol ve
esse tra ba lho com a aju da de co la bo ra do res e da so -
ci e da de, pro mo ven do a in ter fa ce en tre o sis te ma edu -
ca ci o nal e o sis te ma pro du ti vo do Esta do.

Por tan to, ini ci a ti vas como a do Cen tro de Inte gra-
ção Empre sa-Esco la me re cem des ta que es pe ci al, pois, 
além de ser vi rem de exem plo, as su mem im por tân cia
ver da de i ra men te es tra té gi ca para o fu tu ro do País.

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

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, au men tou mu i to a
cons ciên cia da so ci e da de bra si le i ra, e seu grau de
exi gên cia, no que se re fe re à boa con du ção da ad mi-
nis tra ção fi nan ce i ra do Po der Pú bli co, no âm bi to dos
três Po de res e nas três es fe ras de go ver no. A Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal foi um de ci si vo pas so para
avan çar mos nes sa ques tão. Ela im põe dis ci pli na no
que se re fe re à com pe tên cia na exe cu ção de gas tos e 
na ob ten ção de re ce i tas, bem como ao de vi do equi lí-
brio en tre gas tos e re ce i tas.

A boa apli ca ção da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal pas sou a ser um re qui si to de boa ci da da nia.
Por isso, é com sa tis fa ção que re gis tro o bom de sem-
pe nho de al guns Mu ni cí pi os go i a nos no cum pri men to
dos dis po si ti vos da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
no qua dro de um sis te ma de pre mi a ção es ta be le ci do
pelo Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de.

O Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de ins ti tu iu o
Pro gra ma de Incen ti vo à Ges tão Fis cal Res pon sá vel,
com o in tu i to de in cen ti var as pre fe i tu ras a al can ça-
rem bom de sem pe nho no cum pri men to da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal. Os Mu ni cí pi os são di vi di dos
em duas ca te go ri as: de po pu la ção su pe ri or, ou in fe ri-
or a 50 mil ha bi tan tes. Dois ti pos de prê mi os são atri -
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bu í dos: a Men ção Hon ro sa, para as pre fe i tu ras que
bem se ade qua rem à Lei, e o Cer ti fi ca do de Ges tão
Fis cal Res pon sá vel, para os mu ni cí pi os que atin gi-
rem os me lho res ín di ces con tá be is de de sem pe nho.

Em todo o Bra sil, es cri tó ri os lo ca is de con ta bi li-
da de, re co nhe ci dos pelo Con se lho Fe de ral, atu am
como ana lis tas das con tas dos Mu ni cí pi os que ade ri-
ram ao pro gra ma. Cer ca de 1.200 pre fe i tu ras, em
todo o Bra sil, já es tão ins cri tas e dis pu tam as pre mi a-
ções, numa emu la ção que vem aper fe i ço an do a qua li-
da de do Esta do bra si le i ro e tra zen do gran des be ne fí-
ci os à so ci e da de, na for ma de mais res pon sa bi li da de
no tra to do di nhe i ro pú bli co.

O Mu ni cí pio go i a no de Ri a ná po lis clas si fi-
cou-se en tre as 10 pe que nas pre fe i tu ras de me lhor
de sem pe nho em todo o Bra sil. Ri a ná po lis, por meio
de seu pre fe i to José Kle ber Bar re to Mi li tão, re ce be rá
o seu Cer ti fi ca do de pre mi a ção em so le ni da de a ser 
re a li za da em Bra sí lia, no dia 20 de ju nho pró xi mo.
Tam bém será ho me na ge a do o es cri tó rio de con ta bi-
li da de go i a no que apu rou as con tas da pre fe i tu ra de
Ri a ná po lis.

Na mes ma oca sião, se rão ho me na ge a dos ou-
tros três Mu ni cí pi os go i a nos, que re ce be rão Men ção
Hon ro sa pelo bom cum pri men to da Lei de Res pon sa-
bi li da de Fis cal. São eles: Bon fi nó po lis, Mon ti vi diu do
Nor te e São Luiz dos Mon tes Be los.

Sr. Pre si den te, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
é lei ex ce len te, de co man dos in te li gen tes e bem cons -
tru í dos, abran gen do va ri a dos as pec tos re la ti vos à co -
e rên cia das fi nan ças pú bli cas. Seu cum pri men to, nas
três es fe ras de go ver no, União, Esta dos e Mu ni cí pi os,
é re qui si to fun da men tal para a con du ção éti ca da co i-
sa pú bli ca.

O agre ga do na ci o nal do de sem pe nho res pon-
sá vel no âm bi to dos gas tos e da ob ten ção da re ce i ta,
por par te dos en tes fe de ra dos, é con di ção bá si ca
para a es ta bi li da de mo ne tá ria. Res pon sa bi li da de fis -
cal e mo e da es tá vel são, nos anos re cen tes, con quis-
tas ci da dãs do Esta do De mo crá ti co de Di re i to, e de-
ve mos de fen der a sua con so li da ção.

Estão de pa ra béns os es cri tó ri os go i a nos de
con ta bi li da de en ga ja dos no Pro gra ma de Incen ti vo à
Ges tão Res pon sá vel, do Con se lho Fe de ral de Con ta-
bi li da de. E me re cem elo gi os e re gis tro da tri bu na do
Se na do os Mu ni cí pi os go i a nos de Ri a ná po lis, Bon fi nó-
po lis, Mon ti vi diu do Nor te e São Luiz dos Mon tes Be -
los, pelo bom de sem pe nho que sou be ram al can çar no
cum pri men to da Lei de Res pon sabi li da de Fis cal.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer-
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na-
do res a re a li za ção da ses são de ama nhã, às 9h.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 52 
mi nu tos.)

PARECER Nº 38, 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 o
Avi so nº 10, de 2002–CN (nº 458/2002, na
ori gem) que Enca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 67, 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
no que se re fe re à au di to ria re a li za da
pela SECEX – PB nas obras de du pli ca-
ção e res ta u ra ção da ro do via BR – 230,
no tre cho João Pes soa – Cam pi na Gran-
de, no Esta do da Pa ra í ba, sob res pon sa-
bi li da de do DNER e DER da Pa ra í ba, com
exe cu ção pela em pre sa Via Enge nha ria
S/A, Re la tó rio de Au di to ria (TC nº
003.231/2001-0).

I – Re la tó rio

1 – Intro du ção
Tra ta o pre sen te Pa re cer do Avi so nº 10, de

2002 – CN ( nº 458/2002, na ori gem) des cri to na
Emen ta.

O sub tí tu lo per ti nen te é o 26.782.0235.5728.0007
– Ade qua ção de Tre chos Ro do viá ri os no Cor re dor
Nor des te/BR-230/PB – João Pes soa – Cam pi na
Gran de, cons tan te do Qu a dro VII ane xo à Lei nº
10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002 (LOA/2002), os qua -
is en con tram-se com sua exe cu ção or ça men tá ria
sus pen sa por for ça da in ci dên cia da nor ma ins cul pi da
no art. 12, ca put, que as sim de ter mi na: “ 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.”

Tal obra foi ob je to de apre ci a ção no âm bi to do Tri-
bu nal de Con tas da União no Pro ces so
TC-003.231/2001-0, ori un do de au di to ria re a li za da pela 
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Ata da 88ª Sessão Não Deliberativa,
em 14 de junho de 2002

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

Pre si dên cia dos Srs. Mo za ril do Ca val can ti, Fer nan do Ri be i ro, Luiz Otá vio e Re gi nal do Du ar te

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer -
nan do Ri be i ro pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
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RELATÓRIO Nº 109/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.700.001.627/98 de
9 de ou tu bro de 1998.

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 sen-
vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ro che do, na lo ca li-
da de de Ro che do – MS.

I – Intro du ção

1. 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, ins cri to no CGC sob
o nú me ro 02.698.617/0001-58, no Esta do de Mato
Gros so do Sul, com sede na Rua Albi no Co im bra,
306, Cen tro, Ci da de de Ro che do, MS, 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 2/98, de 6-8-98.

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 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,
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 91, 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 cir cu lo de raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Rua Albi no Co im bra, 306, Cen tro,
Ci da de de Ro che do, Esta do do Mato Gros so do Sul, de
co or de na das ge o grá fi cas em 19º57’ 11”S de la ti tu de e
54º53’33“W de lon gi tu de, con so an te os da dos cons tan-
tes no avi so 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 al te ra das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 71 a 74, 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; 
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– 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 apre sen ta ção
do su bi tem 6.7, in ci so IV, al te ra ção es ta tu tá ria e al-
te rar as co or de na das ge o grá fi cas; bem como apre-
sen tar o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
nº 2/98, (fls. 81, 93 e 109).

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. 2, 97 e 111, 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 106 e 107. Na
oca sião da so li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção,
a Enti da de de ve rá in di car o nome do fa bri can te e o
mo de lo do trans mis sor cer ti fi ca do para o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria de 25,0W.

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 Rá dio Co mu ni tá ria do 3º Mi lê nio de

Agu dos

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Aney Alves
Vice-Pre si den te: Ana Ma ria
Te sou re i ro:                  Sér gio San to Wal de mir Lú cio
1º Se cre tá rio: Wal de mir Lú cio
2º Se cre tá rio: José Antô nio

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

 Rua Albi no Co im bra, 306, Cen tro, Ci -
da de de Ro che do, Esta do do Mato Gros so
do Sul;

– co or de na das ge o grá fi cas

19º57’10“ de la ti tu de e 54º53’22“ de lon-
gi tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan-
tes no For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas,
fls. 2, 97 e 111, e Ro te i ro de Aná li se de Insta -
la ção da Esta ção de Rad Com, fls. 106 e 107,
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 sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ro che do,
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
53.700.001.627/98, de 9 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 28 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, 29 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, 29 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 0109
/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, 30 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.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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RELATÓRIO Nº 90/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53820000594/98, de
31-8-98.

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 Co-
mu ni ca ção e Cul tu ra Por tal da Ser ra, lo ca li da de de
Bom Re ti ro, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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 Por tal da Ser ra, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ
sob o nº 02.150.063/0001-50, no Esta do de San ta
Ca ta ri na, com sede na rua Qu a tor ze de Ja ne i ro nº 90
– Cen tro, ci da de de Bom Re ti ro – 50, 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 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, 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 19-2-98,
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 3-3-98 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-98.

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 nº 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, 4 a 225, 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 Qu a tor ze de Ja ne i ro nº 
90 – Cen tro, na ci da de de Bom Re ti ro, Esta do de
San ta Ca ta ri na, de co or de na das ge o grá fi cas em
27º48’16”S de la ti tu de e 49º29’33“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 212, de no mi na do de ”Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com“.

II. 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 da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci-
so II da Nor ma nº 2/98, com pro va ção de ne ces sá ria
al te ra ção es ta tu tá ria. Enca mi nha men to do Pro je to
Téc ni co, (fls. 216 a 255).

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. 218, 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11. fol. 247 e 248. Na oca-
sião da so li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a
Enti da de de ve rá in di car o nome do fa bri can te e o
mo de lo do trans mis sor cer ti fi ca do para o Ser vi ço de
Rdi o di fu são Co mu ni tá ria de 25,0W.

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 Co mu ni ca ção e

Cul tu ra Por tal da Ser ra;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Luiz Fer nan do Gar cia
Vice-pre si den te: Vil ton Luís Nu nes
1ª Se cre tá ria: Ma ria de Lour des dos
San tos
2º Se cre tá rio: João Wan der ley Mu niz
1º Te sou re i ro: Vi cen te Ade mir Vi e i ra
2ª Te sou re i ra: Ce sar Sou za dos San tos
1º Dir. de Pa tri mô nio: Sa u lo Bes sen
2º Dir. de Pa tri mô nio: Osnil da Te re za Ce mim

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

rua Qu a tor ze de Ja ne i ro nº 90 – Cen-
tro, ci da de de Bom Re ti ro, Esta do de San ta
Ca ta ri na;

– co or de na das ge o grá fi cas
27º48’16” de la ti tu de e 49º29’33” 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. 247 e 248, bem como
”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“ – fls.
218 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 Por tal da Ser ra, 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
53820000594/98, de 31 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2001.

De acor do.
Re la tor da con clu são Ju rí di ca. – Re la tor da con -

clu são Téc ni ca.
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.
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Bra sí lia, 20 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, 20 de fe ve re i ro de 2001. – 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 050/2001/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, 20 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.)
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RELATÓRIO Nº 47/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53640001527/98, de
20-10-98.

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 Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção, lo ca li da de de Ta bo cas do Bre jo Ve lho,
Esta do da Ba hia.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Nos sa Se nho ra da Con ce i ção,
ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nº
2.492.505/0001-46, no Esta do da Ba hia, com sede na 
Rua Pre si den te Du tra s/nº – Cen tro, ci da de de Ta bo-
cas do Bre jo Ve lho – BA, 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 7 de ou tu 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, 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 fol. 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 19-2-98, 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 3-3-98 e Nor ma
nº 2/98, de 6-8-98.

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 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 219, 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 Pra ça Ma no el Mes si as de
Oli ve i ra s/nº– Cen tro, na ci da de de Ta bo cas do Bre jo
Ve lho, Esta do da Ba hia, de co or de na das ge o grá fi cas
em 12º42’11”S de la ti tu de e 44º00’19”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
do cu men to de fo lhas 129 a 132, 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 sos II e X
da Nor ma nº 2/98 e en ca mi nha men to do Pro je to
Téc ni co e pos te ri or ade qua ção do mes mo à Nor ma
nº 2/98, (fls. 139 a 219).

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. 191, 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. Fls. 158 a 161 e 220.

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 Nos sa Se nho ra da Con ce i ção

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José de Oli ve i ra Ara ú jo
Vice-Pre si den te: Cla ro Antô nio Oli ve i ra
Se cre tá rio Ge ral:            Di o lin da Neta So a res Cos ta
Te sou re i ro: Re na to Lo pes Men des
Di re tor de Pa tri mô nio: José Lo pes dos Reis

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

Pra ça Ma no el Mes si as de Oli ve i ra s/nº – Cen tro,
ci da de de Ta bo cas do Bre jo Ve lho, Esta do da Ba hia

– co or de na das ge o grá fi cas
12º42’11” de la ti tu de e 44º00’19” 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. 158 a 161 e 220, bem 
como ”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“ – fls. 191 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 Nos sa Se nho-
ra da Con ce i ção, 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
53640001527/98, de 20 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 2001.

Re la tor de con clu são Ju rí di ca
Re la tor de 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 Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ja ne 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, 17 de  ja ne i ro de 2001. – Anto nio Car -

los Tar del 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 047/2001/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, 18 de ja ne i ro de 2002. – 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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RELATÓRIO Nº 0054/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.640.001.432/98, de 
2-10-98.

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: Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al
de Ca i ru, lo ca li da de de Ca i ru, Esta do da Ba hia.

I – Intro du ção

1. Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca i ru,
ins cri ta no CGC sob o nú me ro 02.671.072/0001-96,
no Esta do da Ba hia, com sede na Rua Ba rão Ho mem
de Melo, 7, Casa, Cen tro, Ci da de de Ca i ru, BA, 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, 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

• 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 19.02.1998, 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 3-3-98 e Nor -
ma nº 2/98, de 6-8-98.

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
2.198 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 nº 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 fls. 1 a 134, 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 cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ba rão Ho mem de Meio, 
7, Casa, Cen tro, Ci da de de Ca i ru, Esta do da Ba hia,
de co or de na das ge o grá fi cas em 13º29’13“S de la ti tu-
de e 39º02’38“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 14-12-98,
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 82 a 85, 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-
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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 ins tru-
ções so bre co or de na das

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 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 tens 6.7, in ci sos II, III, IV, V, VI, e VIII, e
pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da 
Nor ma nº 2/98, (fls. 92, 111, 125 e 140).

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. 114, 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fls. 105 a 108 e 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
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca i ru

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ri car do P. do Ro sá rio
Vice-Pre si den te:         José Car los Nu nes de Sou za
Te sou re i ro: Edi na Ma ril za Ara ú jo
Se cre tá rio: De ja ir San ta na dos San tos

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

Rua Ba rão Ho mem de Meio, 7, Casa,
Cen tro, Ci da de de Ca i ru, Esta do da Ba hia.

– co or de na das ge o grá fi cas
13º28’59“S de la ti tu de e 39º02’ 45“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. 82 a 85, 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 Fun da ção Cen tro de
Apo io So ci al de Ca i ru, 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 53.640.001.432/98, de 2 de ou tu bro
de 1998.

Bra sí lia, 18 de Ou tu bro de 2000.

Re la tor da con clu são Ju rí di ca
Re la tor de 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 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 del li, De par ta men to de Ou tor ga de Di re tor do
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
0054/2000/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.)
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PARECERES
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PARECER Nº 567, 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 25, de
2002 (nº 929/2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a Fun -
da ção Pe dro Coê lho de Re sen 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 Boa Hora, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto

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 25, de 2002 (nº 929, 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 Pe dro Coê lho de Re sen 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 Boa
Hora, Esta do do Pi a uí.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.250, 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 264, de 14 de ju -
nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di-
o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o §
3º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Pe dro Coê -
lho de Re sen de (cf. fl. 21):

Pre si den te  – Mary Lane Mo re i ra e Sil va Re sen de
Vice-Pre si den te – Je sus Mou rão e Sil va
Se cre tá ria  – Yo lan da Ma ria Pe re i ra de Fi gue i re do
Te sou re i ra  – Te o do ra Co e lho de Re sen de

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 Men don ça Be zer 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 25, 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 Pe dro Coê lho de Re -
sen 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, 4 de ju nho de 2002.

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 
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.
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§ 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 568, 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 40, de
2002 (nº 1.009/2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Cul tu-
ral Espe ran ça e Vida – ACCCEV a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Mo có ca, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio Da Fon se ca

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 40, de 2002 (nº 1.009, 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 de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Cul tu ral

Espe ran ça e Vida – ACCCEV a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mo có ca, Esta -
do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 815, 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 150, de 25 de
abril 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 de Co mu-
ni ca ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Espe ran ça e Vida –
ACCCEV (cf. fl. 29):

Pre si den te – Anto nio José Ba tis ta
1º Vice-Pre si den te – Andréia Cris ti na dos San tos
Se cre tá rio Ge ral – Da ni el Car los Luca
2º Se cre tá ria – Síl via He la i ne Lima
Te sou re i ro Ge ral – Cle i de Do ni ze te Go mes Ba tis ta
2º Te sou re i ro – José Ro ber to Edu ar do
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu Re la tor, De pu ta do Fran cis co Co e lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za-
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo. às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci-
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 40, 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 de Co mu ni ca ção Co -
mu ni tá ria Cul tu ral Espe ran ça e Vida – ACCCEV 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, 4 de ju nho de 2002. 

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 569, 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 64, de
2002 (nº 1.523/2001, 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 de Apo io ao Ensi -
no, Pes qui sa e Exten são – FAEPE, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de La vras, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
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I – Re la to 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 § 1º do art. 223 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 de Apo io
ao Ensi no, Pes qui sa e Exten são – FAEPE 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 La -
vras, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre-
siden 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.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção de Apo io ao 
Ensi no, Pes qui sa e Exten são – FAEPE (cf fls.
160/161):

Alo í sio Ri car do Pe re i ra da Sil va (Pre si den te)
Renê Luis de Oli ve i ra
Luiz Ro ber to Gu i ma rães Gu i lher me
Vi cen te Delly Ve i ga Jr.
André Luiz Zam bal de
Luiz Edson Mota de Oli ve i ra
Ri car do de Sou za Set te
Vâ nia Na tal de Oli ve i ra

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 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

La vras é uma das mais im por tan tes ci da des do
Sul de Mi nas Ge ra is. Si tu a da a meia dis tan cia de Belo 
Ho ri zon te (219km), de São Pa u lo (380km) e do Rio de 
Ja ne i ro (440m), La vras, com seus 80 mil ha bi tan tes,
sa li en ta-se pe las suas ati vi da des eco nô mi cas, cul tu-
ra is e edu ca ci o na is.

Com uma po pu la ção eco no mi ca men te ati va su -
pe ri or a 25 mil pes so as, das qua is mais de seis mil no
se tor in dus tri al, La vras des ta ca-se pela ope ra ção de
vá ri os seg men tos in dus tri a is, in clu si ve da in dús tria de 
má qui nas e de ve í cu los, ins ta la da no mo vi men ta do
Dis tri to Indus tri al da ci da de.

A ju ven tu de la vren se en con tra am plas opor tu ni-
da des edu ca ci o na is na di ver si fi ca da ofer ta de en si no
mé dio e uni ver si tá rio, en vol ven do di fe ren tes áre as,
como en ge nha ria, agro no mia, me di ci na, odon to lo gia,
eco no mia e in for má ti ca, en tre ou tros.

Três emis so ras de rá dio e três jor na is ga ran tem
a ofer ta de ser vi ços de in for ma ção, de en tre te ni men to
e de cul tu ra à po pu la ção de La vras. O fun ci o na men to
de uma emis so ra ex clu si va men te edu ca ti va cer ta-
men te au men ta rá a ofer ta des ses ser vi ços.

É, por tan to, com imen so pra zer que dou pa re-
cer fa vo rá vel ao pro je to que des ti na uma emis so ra
edu ca ti va a La vras, por quem, des de lon ga data, te -
nho es pe ci al ad mi ra ção, so bre tu do pelo in gen te es -
for ço de sen vol vi do por suas li de ran ças po lí ti cas e
em pre sa ri a is, em de fe sa do pro gres so do Mu ni cí-
pio.

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 64, de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ri car do San tos, Pre si den te, Se na dor Fran ce li-
no Pe re i ra, Re la tor.
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LEGISLAÇAO 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.

....................................................................................
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PARECER Nº 570, 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 84, de
2002 (nº 1.056 2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a
ACVOLCAJA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Vo lun tá ri os e Ca sa is de Jar di nó po lis a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Jar di nó po lis, Esta do de São
Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 84, de 2002 (nº 1.056, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ACVOLCAJA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vo lun-
tá ri os e Ca sa is de Jar di nó po lis a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jar di nó po lis,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.710, 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 557, 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 a di re ção da ACVOLCAJA – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Vo lun tá ri os e Ca sa is de Jar di-
nó po lis (cf. fl. 327):

Pre si den te – Már cia Re gi na Bri gli a do ri Gava
Vice-Pre si den te – José Car los da Cos ta
Te sou re i ra – Elza Ro que José
2ª Te sou re i ra – Ma ria He le na Bar bo sa Bar be ra to
Se cre tá ria – Lu ci a na de Fre i tas Ras si

2ª Se cre tá ria – Vera Ali ce Tos ca no de Cam pos
Pre si den te do Con se lho Fis cal – Car los R. Ca e ta no.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel
de seu Re la tor, De pu ta do Nár cio Ro dri gues.

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 84, 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 ACVOLCAJA -Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria de Vo lun tá ri os e Ca sa is de Jar di nó po lis
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, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor Ju vên cio
da Fon se ca, 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 571, 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 91, de
2002 (nº 1.143/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Abo li ção 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 Mos-
so ró, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

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 91, de 2002 (nº 1.143, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Abo li ção 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 Mos so ró, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 750, 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 266,
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 à com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Abo li ção FM Ltda. (cf. fl. 8):

Nome do Só cio Co tas de Par ti ci pa ção
Abi ga il de Andra de Sou za 22.500
Ká tia Ma ria Bri to Be zer ra Pi nhe i ro  2.500

To tal de Co tas  25.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pe dro Iru jo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que
ou tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au-
to ri za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di-
fu são so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do
art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer,
nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la-
ci o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das
e exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre-
ten den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca-
ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à
aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 91, 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 Abo li ção 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, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor José Jor -
ge, Re la tor.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 15 12013
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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 572, 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 105, de
2002 (nº 993, 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 Mo vi men to Co mu ni tá rio com 
Rá dio Lo cal Pa no ra ma 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 Cus tó dia, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

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 105, de 2002 (nº 993, 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 Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo -
cal Pa no ra ma 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 Cus tó dia, Esta do de Per -
nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.249,
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 289,
de 21 de ju nho 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 Mo vi-
men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal Pa no ra ma FM 
(cf. fl. 22):

Pre si den te Exe cu ti va – Fran cis ca Uel ba Le an dro Le -
mos Ca val can ti
Se cre tá ria – Val de li ce Ara ú jo Cos ta
Te sou re i ra – Edjel ma No vís si mo Ca val can ti

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 Nár cio Ro dri gues.

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 com 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
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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 105, 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 Mo vi men to Co mu ni-
tá rio com Rá dio Lo cal Pa no ra ma 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, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor José Jor -
ge, Re la tor.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 15 12015
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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 573, 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 118, de
2002 (nº 1.028, 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 Ra di o di-
fu são de Jun que i ró po lis a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Jun que i ró po lis, 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 118, de 2002 (nº 1.028, 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 Ra di o di fu são de Jun que i-
ró po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Jun que i ró po lis, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.440, 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 410, 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
de Ra di o di fu são de Jun que i ró po lis (cf. fls. 18/19):

Pre si den te – Val de vi no Ri be i ro do Pra do
Vice-Pre si den te – Mo i sés da Sil va Le i te
1º Se cre tá rio – Luiz Hen ri que Pe le gri nel li
2º Se cre tá rio – Ail ton Mar ques da Sil va
1º Te sou re i ro – Már cio Ro gé rio Pra do Cor rêa
2º Te sou re i ro – José Rosa Pe re i ra de Aze ve do
1º Di re tor de Pa tri mô nio – Apa re ci do A. de Oli ve i ra
2º Di re tor de Pa tri mô nio – Fá bio José da Cruz

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Áti la Lira.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za-
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci-
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.
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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 118, 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 Ra -
di o di fu são de Jun que i ró po lis 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, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor Ro meu
Tuma, Re la tor.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 15 12017
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 574, 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 120, de
2002 (nº 1.101/2001, 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 Ca 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 Rio Bri lhan te, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio Da Fon se ca

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 120, de 2002 (nº 1.101, 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 Ca 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 Rio Bri lhan te,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.066, 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 218, de 31
de maio 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 Ca ti va (cf. fls. 6/7):

• Pre si den te – Vil mar Ner vis

• Vice-Pre si den te – Ju lio Cé sar Alves Ro dri gues

• Se cre tá rio – Anto nio José do Nas ci men to

• Te sou re i ro – Afon so Eli ve te Can si an.

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 ir o
pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

12018 Sá ba do 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2002

    553JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 120, 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 Ca 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, 4 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se-
ca, Re la tor.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 15 12019
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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 ço es do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 575, 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 123, de
2002 (nº 1.113/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Vale do Rio
Par do a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San ta Rita do
Par do, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 123, de 2002 (nº 1.113, 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 de Co mu ni ca ção Vale do Rio Par do a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de San ta Rita do Par do, Esta do de Mato Gros so do 
Sul.

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 394,
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 de Co mu-
ni ca ção Vale do Rio Par do (cf. fls. 15/16):

• Pre si den te – Lu ci néia Eu zé bio Gon çal ves

• Vice-Pre si den te – Mar cos Anto nio Fer re i ra Mar ques

• Se cre tá ria – Eli sa beth Dias So li to

• 1ºTe sou re i ro – Mes si as Sam pa io Mu nin

• 2º Te sou re i ro – Anto nio Jo nes Vi cen te.

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 Ange la Gu a dag nin.

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 123, 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 de Co mu ni-
ca ção Vale do Rio Par do 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, 4 de ju nho de 2002. – Ri car do
San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 15 12021
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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 576, 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 126, de
2002 (nº 1.149/2001, 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 Rá dio FM/Ban -
de i ran tes a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ban de i ran-
tes, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 126, de 2002 (nº 1.149, 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 Rá dio EM/Ban de i ran tes a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ban de i ran tes, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.680,
de 2000, o Pre si dên cia 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 493,
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 da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Rá dio FM/Ban de i ran tes (cf. fl. 41):

Pre si den te – Ro ber to Fer re i ra Nu nes
Vice-Pre si den te – Má rio Ser pa Pin to Fi lho
Se cre tá rio Ge ral – Flá vio Gon çal ves Pa i va
 2º Se cre tá rio – Car los Apa re ci do Bar bo sa
Te sou re i ro – Nil de Me i ra Lima
2º Te sou re i ro – Anto nio Ra mos de Sou za
Di re tor de Ope ra ções – Car los Alber to da Sil va
Vice-Di re tor de Ope ra ções – Gel son Gu i ma rães
Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al – Ade-
blan do Alves de Sou za
Vice-Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al – Pa -
u lo Luiz M. Ta va res
Di re tor de Pa tri mô nio – Le o ve ral do José Par ti chel li

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 Ger son Pe res.

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
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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 126, 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 Rá dio
EM/Ban de i ran tes 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, 4 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 15 12023
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....................................................................................

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 577, 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 138, de
2002 (nº 1.209/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Mo vi men to Rá dio Co mu ni tá-
rio Pa i xão 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 Par di-
nho, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

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 138, de 2002 (nº 1.209, 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 Mo vi men to Rá dio Co mu ni tá rio Pa i xão
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 Par di nho, Esta do de São Pa u lo.

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 541,
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 a di re ção da Asso ci a ção Mo vi men-
to Rá dio Co mu ni tá rio Pa i xão FM (cf. fl. 28):

• Di re tor Pre si den te – Do ri val Anto nio Co rul le

• Di re tor Vice-Pre si den te – Be ne di to da Ro cha Ca mar go Jú ni or

• Di re to ra da 1ª Se cre ta ria – Ja ni ra Apa re ci da Audi Co rul le

• Di re tor 2º Se cre tá rio – Val di nei Mar cos Pin to

• Di re tor 1º Te sou re i ro – Otá vio Co rul li

• Di re tor 2º Te sou re i ro – Sér gio Vi e i ra

• Di re tor Pre si den te do Con se lho Co mu ni tá rio – Wal ter Ro dri gues da Mot ta

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 Jor ge Bit tar.

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 138, 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 Mo vi men to Rá dio
Co mu ni tá rio Pa i xão 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, 4 de ju nho de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Be ní cio Sam pa io, 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.
....................................................................................

PARECER Nº 578, 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 139, de
2002 (nº 1.211, 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 de De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de Cas te lo do Pi a uí – ADCC a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Cas te lo do Pi a uí, Esta -
do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

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 139, de 2002 (nº 1.211, 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 de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Cas te lo do Pi a uí – ADCC a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cas te lo do Pi a uí,
Esta do do Pi a uí.

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 544,
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 a di re ção da Asso ci a ção de De sen-
vol vi men to Co mu ni tá rio de Cas te lo do Pi a uí – ADCC
(cf. fl. 10):

• Pre si den te – José Ra i mun do Bar ro so

• Vice-Pre si den te – José Alves da Cu nha

• Se cre tá rio – Vir gí lio Alves Ro cha

• Te sou re i ra – Gar dê nia Ma ria So a res 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 Vic Pi res Fran co.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri-
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru-
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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 139, 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 de De sen vol vi men to

Co mu ni tá rio de Cas te lo do Pi a uí – ADCC 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, 4 de ju nho de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Be ní cio Sam pa io, 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 579, 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 145, de
2002 (nº 1.220/2001, 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 Fi lan tró pi ca
Nos sa Se nho ra de Fá ti ma 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 quet Car ne i ro, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Lu cio Alcân ta ra

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 145, de 2002 (nº 1.220, 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 Fi lan tró pi ca Nos sa Se-
nho ra de Fá ti ma 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 quet Car ne i ro, Esta do do
Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.710,
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 566,
de 18 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 a di re ção da Asso ci a ção Be ne fi-
cen te e Fi lan tró pi ca Nos sa Se nho ra de Fá ti ma (cf.
fl. 7):

Pre si den te – João Ba tis ta Du ar te de Me ne zes
Vice-Pre si den te – João Andra de Rosa
Pri me i ra-Se cre tá ria – Ange la Ma ria Fer re i ra de Oli-
ve i ra
Se gun da-Se cre tá ria – Fran cis ca Lo pes Ma ga lhães
Pri me i ro-Tesou re i ro – Fran cis co Sil va de Sou za
Se gun do-Tesou re i ro – Ma da le na Mon te i ro de Mo ra is

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
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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 145, 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 Be ne fi cen te e Fi lan-
tró pi ca Nos sa Se nho ra de Fá ti ma 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, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ri car do San tos, Pre si den te, Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, 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 580, 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 155, de
2002 (nº 1.228/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
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
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de De pu ta do Ira pu an Pi -
nhe i ro, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 155, de 2002 (nº 1.228/2001, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
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 a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de De pu ta do Ira -
pu an Pi nhe i ro, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.819,
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 675,
de 25 de ou tu 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.

E a se guin te a di re ção da 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 (cf. fl. 15):

• Di re tor Pre si den te – Fran cis co Elâ nio Dias de Sou sa

• Di re tor Vice-Pre si den te – Edja fre Ho lan da Mou ra

• 1º Di re tor Te sou re i ro – Fran cis co Ermi no Pi nhe i ro

•  2º Di re tor Te sou re i ro – Antô nia Eri ne u da Vi e i ra de Sou sa

• 1º Di re tor Se cre tá rio – José Ilca de Oli ve i ra

• 2º Di re tor Se cre tá rio Fran cis co Plá ci do H. da Sil va Lima

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 Cé sar Ban de 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
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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 àa ná 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 o nº 155, 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 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
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, 4 de ju nho de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, 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;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 581, 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 157, de
2002 (nº 1.232/2001, 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 Co-
mu ni tá ria Erval Seco a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Erval Seco, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan 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 157, de 2002 (nº 1.232, 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 Co mu ni tá ria
Erval Seco a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Erval Seco, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.898,
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 705,
de 14 de no vem 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 a di re ção da Asso ci a ção Be ne fi-
cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Erval Seco (cf. fl. 218):

• Pre si den te – Ari Pa u lo de Abreu

• Vice-Pre si den te – Jor ge Luis Mar tins Pe re i ra

• 1º Se cre tá rio – Edu ar do Ari Wag ner

• 2º Se cre tá rio – Nel son Lu er sen

• 1º Te sou re i ro – Osmar Bo rel la

• 2º Te sou re i ro – Rudi Schne i der

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Gil ber to Kas sab.

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
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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 157, 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 Be ne fi cen te e Cul tu ral
Co mu ni tá ria Erval Seco 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, 4 de ju nho de 2002. – Ri car do
San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re la to ra.
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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;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 582, 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 159, de
2002 (nº 1.236/2001, 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 Dom Edu ar do Du ar te
Sil va, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Ube ra ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 2025,
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, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 725, de 6 de de zem-
bro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Dom Edu ar do Du ar te Sil va para exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ube ra-
ba, 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.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Dom Edu -
ar do1 Du ar te Sil va (cf. fl. 89):

• Di re tor Pre si den te – Alo í sio Ro que Opper mann

• Di re tor Vice-Pre si den te – Lí dia Re sen de Afon so

• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Fre de ri co Di a man ti no Bon -

fim e Sil va

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi-
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va-
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens”.
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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

Lo ca li za do no Triân gu lo Mi ne i ro, Ube ra ba é um
dos ma i o res e mais de sen vol vi dos mu ni cí pi os de Mi nas
Ge ra is, for man do, ao lado de Uber lân dia, do qual dis ta
pou co mais de 100 qui lô me tros, o prin ci pal eixo de de -
sen vol vi men to da que la re gião mi ne i ra.

Para uma po pu la ção em tor no de 260 mil ha bi tan-
tes, Ube ra ba pos sui uma po pu la ção eco no mi ca men te
ati va da or dem de 80 mil pes so as, que se de di cam às
mais di ver sas ati vi da des in dus tri a is e agrí co las.

Na es fe ra cul tu ral e edu ca ci o nal, Ube ra ba ofer ta
cur sos de vá ri os ní ve is à sua ju ven tu de, in clu si ve de
for ma ção su pe ri or. Nove emis so ras de rá dio e três jor-
na is se en car re gam de ofe re cer in for ma ção e en tre te-
ni men to à sua po pu la ção.

A ins ta la ção de uma emis so ra es pe ci al men te
de di ca da à edu ca ção cer ta men te am pli a rá essa
ofer ta, em pro ve i to de sua po pu la ção. É por tan to,
com pra zer, que dou pa re cer fa vo rá vel à sua im plan-
ta ção, numa ho me na gem Ube ra ba e às suas li de-
ran ças po lí ti cas, em pre sa ri a is e so ci a is.

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 159, de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de ju nho de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, 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.
....................................................................................

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-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te, pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no 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 583, 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 161, de
2002 (nº 1.245, 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 Emis so ra de Edu -
ca ção Ru ral de San ta rém Ltda., para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de San ta rém, Esta -
do do Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

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 161, de 2002 (nº 1.245, 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 Emis so ra de Edu -
ca ção Ru ral de San ta rém 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 San ta rém, Esta do do Pará.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 24, 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 21 de
de zem 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 -
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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 Emis so ra de Edu ca ção Ru ral de
San ta rém Ltda. (cf. fl. 112):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Val dir So a res Ser ra 97.630
• Elda So a res de Pa i va 79.077
To tal de Co tas 176.707

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 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

161, 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 Emis so ra
de Edu ca ção Ru ral de San ta rém 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, 4 de ju nho de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin 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 584, 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 163, de
2002 (nº 1.251/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são à Rá dio Ta qua ra Bran ca 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 Ta gua ri tin 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, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 163, de 2002 (nº 1.251, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são à Rá dio Ta qua ra Bran ca
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 ri tin ga,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 145, 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 582,
de 25 de se tem bro 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,
§ 3°, 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 Ta qua ra Bran ca Ltda. (cf. fl. 92):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Di mas Edu ar do Ra ma lho  2.278
• Cla u dio Ta deu Ro zá rio So bral  2.222
• Pe dro Pa u lo Po let ti 400
• Andréa Cas sia Sil va Ra ma lho 100
To tal de Co tas 5.000

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 Léo Alcân ta 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
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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 163, 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 Ta qua ra Bran ca 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, 4 de ju nho de 2002. Se na dor
Ri car do San tos, Pre si den te, Se na dor 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 585, 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 167, de
2002 (nº 1.273/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria “Nor -
má rio Sa les” a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa-
rí, 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 167. de 2002 (nº 1.273, 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 Cul tu ral e Co mu ni tá ria “Nor má rio Sa-
les” a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Jus sa rí, Esta do da Ba hia.

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 391,
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 Cul tu ral
e Co mu ni tá ria “Nor má rio Sa les” (cf. fls. 8/9):

Pre si den te – Antô nio Bas tos Mu niz
Vice-Pre si den te – Jo se nil do de A. Ca bral
Se cre tá rio – Arnal do dos San tos Lima e Te sou re i ro
– Si mão Ca val can te Lu cas

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 Jor ge Bit tar.

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 167, 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 Cul tu ral e Co mu ni tá ria
“Nor má rio Sa les” 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, 4 de ju nho de 2002. – Se-
na dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor Anto-
nio Car los Jú ni or, Re la tor.
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LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARiA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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 586, 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 168 de
2002 (nº 1 290/200l, 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 Orlan do Zo vi co,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Li me i ra,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 369, 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 16 de abril de
2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Orlan do
Zo vi co 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 Li me i ra, Esta do de São Pa u lo.

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 a di re ção da Fun da ção Orlan do
Zo vi co (cf. fls. 182/183):

• Di re tor Pre si den te – Orlan do José Zo vi co

• Di re tor Vice-Pre si den te – Ma ri nez Bor to lan Zo vi co

• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Edu ar do Zo vi co

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.
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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 168, de 2002.– Sala
da Co mis são, 4 de ju nho de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor 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.
....................................................................................

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-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no 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 587, 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 169, de
2002 (nº 1.3l5/2001, 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 Mun do Me lhor a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Mogi Gu a çu, 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 169, de 2002 (nº 1.315, 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 Mun do Me lhor a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mogi Gu a çu, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 564, 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 138,
de 26 de mar ço 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.
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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 Mun do Me lhor (cf. fl. 19):

Pre si den te  – Antô nio Car los Bar bi e ri
Vice-Pre si den te  – Ma ria Lu i za F. Zan co
Te sou re i ro  – Car los Hen ri que Bran dão
2º Te sou re i ro  – Ana Pa u la de Oli ve i ra
Se cre tá rio  – Ro se li de Fá ti ma Fir me
2º Se cre tá rio  – Sel ma Ines Onga ro
Pre si den te do Con se lho Fis cal  – Kler son Ma ce na
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 169, 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 Mun do
Me lhor 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, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor 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 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 588, 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 170, de
2002 (nº 1.349/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Ca bu gi net Co mu ni ca ções
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de Na -
tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

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 170, de 2002 (nº 1.349, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Ca bu gi net Co mu ni ca ções
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de
do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 535, 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 4 de
ju nho 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 de sons e ima gens.
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 com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Ca bu gi net Co mu ni ca ções Ltda. (cf. fl. 10):

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 Be ni to Gama.

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 170, 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 Ca bu gi net Co mu ni ca ções
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na mos

pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Ses são, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ri car do San tos, Pre si den te, – Be ní cio Sam-
pa io, Re la tor.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 15 12047
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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 589,  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 172, de
2002 (nº 1.4l6, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri-
za à Rá dio Co mu ni tá ria Nova Ere chim 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 Nova Ere chim, Esta-
do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 172, de 2002 (nº 1.416, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Rá dio Co mu ni tá ria Nova Ere chim 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
Nova Ere chim, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 564, 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 206, 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 Rá dio Co mu ni tá ria
Nova Ere chim FM (cf. fl. 119):

• Pre si den te – Alo i sio Go mes da Sil va

• Vice-Pre si den te – Van der lei Brus chi

• Se cre tá rio – Fa bi a ne Ba lén

• Te sou re i ro – Cel so Ce li to Civa

• Di re tor Ge ral – Eli ze te Ros sa to

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 Mar çal 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.
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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 172, 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 Rá dio Co mu ni tá ria Nova Ere chim
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, em 4 de ju nho de 2002. –
Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor Ca-
sil do Mal da ner, Re la tor.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 15 12049
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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 590, 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 174, de
2002 (nº 1.260/2001, 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 Co mu ni ca ção,
Cul tu ral e So ci al de Ca pa ne ma 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 pa ne ma, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

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 174, de 2002 (nº 1.260, 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 Co mu ni ca ção, Cul tu ral
e So ci al de Ca pa ne ma 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 pa ne ma. Esta do
do Pará.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 308, 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 761,
de 12 de de zem 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 a di re ção da 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 (cf. fls. 11):

Pre si den te – Luís Car los Mo ra is
Vice-Pre si den te – Do min gos Mar ques Mo ra es
1º Se cre tá rio – Be ne di to Sil ve i ra de Sou za
2º Se cre tá rio – Antô nio Ka u a ti
1º Te sou re i ro – Osval do Nas ci men to
2º Te sou re i ro – José Ra i mun do Na ve gan tes

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 Ange la Gu a dag nin.

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
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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 174, 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 Co -
mu ni ca ção, Cul tu ral e So ci al de Ca pa ne ma 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, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor Luiz Otá -
vio, Re la tor.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 15 12051
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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 591, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 4, de 2001, ten -
do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ro ber to Re quião, que “al te ra e acres cen-
ta pa rá gra fos ao art. 163, re vo ga o art.
165, § 9º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e al te ra
o art. 35, § 2º, ca put, do ADCT, dis pon do
so bre leis ge ra is de fi nan ças pú bli cas”.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

1.1. His tó ri co
Tra ta-se da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção

nº 4, de 2001, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re-
quião e ou tros. A Pro po si ção al te ra e acres cen ta pa -
rá gra fo ao art. 163 e re vo ga o art. 165, § 9º, da Lei Ma -
i or, além de al te rar o art. 35, § 2º do ca put do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as – ADCT. Ela
ver sa so bre fi nan ças pú bli cas em três ar ti gos, con si-
de ran do que o úl ti mo ver sa so bre a vi gên cia, es ti pu la-
da para a data da pu bli ca ção.

O pri me i ro ar ti go da Pro po si ção ver te o atu al tex -
to do ca put do art. 163 da Lei Ma i or, in se ri do nas nor -
mas ge ra is do ca pí tu lo vol ta do para as fi nan ças pú bli-
cas, para o plu ral. Fica al te ra do, tam bém, o atu al in ci so
I, acres ci do dos ter mos “nor mas ge ra is de”. O acrés ci-
mo do pa rá gra fo úni co, ine xis ten te na re da ção atu al do 
tex to da Lei Ma i or, de ter mi na al guns dos con te ú dos a
se rem re gu la dos me di an te leis com ple men ta res que
dis po nham so bre nor mas ge ra is de fi nan ças pú bli cas.

A re vo ga ção do § 9º do art. 165 da Lei Ma i or, in -
se ri do no con tex to dos or ça men tos pú bli cos, cons ti tui
ob je to do art. 2º da Pro po si ção. O dis po si ti vo re vo ga-
do atri bui à lei com ple men tar dis por so bre o exer cí cio
fi nan ce i ro, a vi gên cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or -
ga ni za ção do pla no plu ri a nu al, da lei de di re tri zes or -
ça men tá ri as e da lei or ça men tá ria anu al, bem como
es ta be le cer nor mas de ges tão fi nan ce i ra e pa tri mo ni-
al da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, além de con di-
ções para a ins ti tu i ção e o fun ci o na men to de fun dos.

O art. 3º da Pro po si ção con for me a re mis são
efe tu a da no ca put do § 2º do art. 35 do ADCT à nova
re da ção. Em lu gar do vín cu lo atu al, que apon ta para o 
dis po si ti vo re vo ga do pelo art. 2º da Pro po si ção, in di-
ca-se o pa rá gra fo úni co do art. 163 da Lei Ma i or.

É o re la tó rio.
1.2. Aná li se
Cum pre à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e

Ci da da nia  – CCJ pro nun ci ar-se so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, a ju ri di ci da de e a re gi men ta li da de da Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção.1

A Lei Ma i or atri bu iu ao Con gres so Na ci o nal o
exer cí cio das atri bu i ções de cons ti tu in te de ri va do.2 A
Pro po si ção não pos sui eiva de in cons ti tu ci o na li da de
por quan to ob ser vou o ter ço cons ti tu ci o nal para sua
apre sen ta ção. Além dis so, a Pro pos ta não fere qual -
quer das cláu su las pé tre as e en con tra-se no foro ade -
qua do para sua apre ci a ção.

1 Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral  – RISF: “Art. 101. A Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia com pe te: I – opi nar
so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de das
ma té ri as que lhe fo rem sub me ti das por de li be ra ção do Ple ná rio,
por des pa cho da Pre si dên cia, por con sul ta de qual quer Co mis-
são, ou quan do em vir tu de des ses as pec tos hou ver re cur so de
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de ci são ter mi na ti va de Co mis são para o Ple ná rio; ...”
2 CF/88, art. 60.

Qu an to à ju ri di ci da de, tam pou co se ob ser vou
qual quer má cu la que im pe dis se o pros se gui men to da 
Pro po si ção, mor men te em face das dis po si ções da
Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998,
que “dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra-
ção e a con so li da ção das leis, con for me de ter mi na o
pa rá gra fo úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção dos atos nor -
ma ti vos que men ci o na”.

É ine gá vel, tam bém, a ob ser vân cia da Pro po si-
ção aos pre ce i tos re gi men ta is, es ta tu í dos no Re gi-
men to Inter no do  Se na do Fe de ral  – RISF, e aos di ta-
mes da boa téc ni ca le gis la ti va.

No to can te ao mé ri to, a Lei nº 4.320, de 17 de
mar ço de 1964, vem apre sen tan do la cu nas que re-
du zem sua efi cá cia para dis ci pli nar as fi nan ças pú-
bli cas no con jun to dos en tes fe de ra ti vos. Mas, até o
mo men to, com a ex ce ção da Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal, pra ti ca men te não hou ve ino va ções nas
nor mas ge ra is de di re i to fi nan ce i ro.

Assim, é lou vá vel a ini ci a ti va par la men tar em
fa cul tar que a dis ci pli na de nor mas ge ra is das fi nan-
ças pú bli cas ocor ram por meio de vá ri as leis com-
ple men ta res. Não há no vi da de nes sa ini ci a ti va, uma
vez que o Se na do Fe de ral já apro vou pro ce di men to
si mi lar para a re gu la men ta ção do sis te ma fi nan ce i ro,
ob je to do art. 192 da Lei Ma i or. Note-se que, pela re -
da ção atu al e pela ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral, so men te uma úni ca lei com ple men tar
po de ria re gu lar as ma té ri as elen ca das no re vo ga do
art. 165, § 9º, da Lei Ma i or, para não men ci o nar ou -
tros con te ú dos ge ra is de di re i to fi nan ce i ro. Aten-
te-se, ade ma is, que as ma té ri as con ti das no dis po si-
ti vo re vo ga do fo ram trans pos tas para o pa rá gra fo
úni co acres ci do, não pre ju di can do qual quer con te ú-
do cons ti tu ci o nal.

II – Voto

Isso pos to, pro po mos a apro va ção da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 4, de 2001, de au to ria
do Se na dor Ro ber to Re quião e ou tros.

Sala das Co mis sões, 5 de ju nho de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor ad
hoc – Pe dro Si mon – Fer nan do Ri be i ro – José Fo -
ga ça (sem voto) – José Edu ar do Du tra – Jef fer son
Pé res – Lú cio Alcân ta ra – Antô nio Car los Jú ni or –
Ro ber to Re quião (au tor-1º sig na tá rio) – Ro ber to
Fre i re – Osmar Dias – Mar lu ce Pin to – Luiz Otá vio.

Voto em se pa ra do do Se na dor Ro-
mé ro Jucá, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

I – Re la tó rio

Esta Co mis são exa mi na pa re cer de au to ria do
Se na dor José Agri pi no Maia re la ti vo à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção (PEC) nº 4, de 2001. de au to-
ria do Se na dor Ro ber to Re quião e ou tros. A con se-
qüên cia prá ti ca da PEC em ca u sa e. em sín te se, per -
mi tir que Esta dos e Mu ni cí pi os fa çam suas pró pri as
leis de res pon sa bi li da de fis cal, res trin gin do a apli ca-
ção da Lei Com ple men tar nº 101. de 2000 (Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF) à União.

O pa re cer do re la tor é fa vo rá vel à apro va ção da
pro po si ção. Por di ver gir de sua con clu são. pro po nho o 
pre sen te voto em se pa ra do.

Em sua jus ti fi ca ti va, o Se na dor Ro ber to Re-
quião ar gu men ta que, con si de ran do a am pli tu de e as
es pe ci fi ci da des do gê ne ro fi nan ças pú bli cas, a nor -
ma li za ção por uma só lei com ple men tar fi gu ra in con-
ve ni en te pelo vul to e com ple xi da de que tal tex to nor -
ma ti vo as su mi ria.

Por ou tro lado, pros se gue o au tor, por se tra ta-
rem de te mas re la ci o na dos às fi nan ças pú bli cas, as
ma té ri as de que tra ta o § 9º do art. 165 – que tam-
bém de vem ser re gu la men ta das por lei com ple men-
tar – po de ri am ser in clu í das no art. 163.

O au tor ain da des ta ca que, por se en con trar a
ma té ria “di re i to fi nan ce i ro” den tre aque las de com-
pe tên cia con cor ren te da União, dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral (art. 24. L da Cons ti tu i ção), a União
pode es ta be le cer nor mas ge ra is. sem ex clu ir a com -
pe tên cia su ple men tar dos Esta dos (art. 24. § 2º. da
Cons ti tu i ção). As al te ra ções pro pos tas para o art.
163. I ex pli ci ta ri am esse en ten di men to.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

A con se qüên cia prá ti ca da PEC nº 4, de 2001.
de per mi tir que Esta dos e Mu ni cí pi os fa çam suas pró -
pri as leis de res pon sa bi li da de fis cal, não con tri bui
para que o Bra sil al can ce equi lí brio nas con tas pú bli-
cas. Pelo con trá rio, pre ju di ca o pro ces so de sua im -
ple men ta ção, já em es tá gio avan ça do. Há mais: o Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral já de cla rou a cons ti tu ci o na li-
da de dos pon tos mais im por tan tes da LRF (Ação Di -
re ta de Incons ti tu ci o na li da de nº 2.238 – Me di da Li mi-
nar. Re la tor o emi nen te Mi nis tro li mar Gal vão).
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É cer to que a LRF já é uma lei de nor mas ge ra is
so bre fi nan ças pú bli cas (vale di zer. apli cá ve is a to dos
os en tes fe de ra dos). No en tan to. a re da ção pro pos ta
para o art. 163. I, da Cons ti tu i ção. pos si bi li ta ria aos
en tes fe de ra dos ela bo rar – cada qual, num to tal su pe-
ri or a 5.550 en tes – suas pró pri as leis de res pon sa bi li-
da de fis cal, com nor mas ge ra is pró pri as, in de pen den-
tes e di ver sas da que las apli cá ve is à União...

Des se modo, com a PEC em ca u sa, a LRF se ria
como que re cep ci o na da ape nas e tão-so men te no
que apli cá vel à União, e so men te à União.

Assim, a ma nu ten ção do equi lí brio fis cal nas di -
ver sas es fe ras de po der es ta ria com pro me ti da.
Abrir-se-ia, com a apro va ção da PEC em exa me, es -
pa ço para que ocor res se, no Bra sil, fe nô me no si mi lar
ao que hoje se dá na Argen ti na, onde o Go ver no Fe -
de ral é im po ten te na bus ca do equi lí brio das con tas
pú bli cas. Isso por que as pro vín ci as ar gen ti nas não se
in te gram em um es for ço co mum para aque le fim.

Dos di ver sos dis po si ti vos da LRF que fi ca ri am
com apli ca bi li da de res tri ta à União, des ta co – pela im -
por tân cia de am bos – o art. 14 (que dis ci pli na a re-
nún cia de re ce i ta tri bu tá ria) e o art. 20 (que li mi ta os
gas tos de pes so al dos Po de res de to dos os en tes fe -
de ra dos).

O art. 14 da LRF, por sua na tu re za, em mu i to
tem con tri bu í do para a mi no ra ção dos ne fas tos efe i-
tos da guer ra fis cal en tre os Esta dos. O art. 14 en cer ra
nor mas que in vi a bi li zam a con ces são de be ne fí ci os
fis ca is ir res pon sá ve is que com pro me tem as fi nan ças
es ta du a is. Res trin gir o art. 14 à União se ria mi grar de
um sa lu tar fe de ra lis mo de so li da ri e da de en tre os en -
tes fe de ra dos bra si le i ros para um no ci vo fe de ra lis mo
de com pe ti ção en tre Esta dos que de vem, isso sim,
es tar ir ma na dos.

¹ Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo ou be ne fi cio de
na tu re za tri bu tá ria da qual de cor ra re nún cia da  re ce i ta de ve rá
es tar acom pa nha da de es ti ma ti va do im pac to or ça men tá rio -fi-
nan ce i ro no exer cí cio em que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois 
se guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri zes or ça men tá ri as
e a pelo me nos uma das se guin tes con di ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re nún cia foi con si de-
ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da lei or ça men tá ria, na for ma do ar t.
12, e de que não afe ta rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas
no ane xo pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as:

II – es tar acom pa nha da de me di das de com pen sa ção. no pe río do
men ci o na do no ca put, por meio do au men to de re ce i ta, pro ve ni-
en te da ele va ção de alí quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma -
jo ra ção ou cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção,

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são. Sub sí dio, cré di to
pre su mi do, con ces são de isen ção em ca rá ter não ge ral, al te ra ção

de alí quo ta ou mo di fi ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du-
ção dis cri mi na da de tri bu tos ou con di ções, e ou tros be ne fí ci os
que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a ção do in cen ti vo ou be ne fi-
cio de que tra ta o ca put des te ar ti go de cor rer da con di ção con ti-
da no in ci so II, o be ne fí cio só en tra rá em vi gor quan do im ple men-
ta das as me di das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:

I – às al te ra ções das alí quo tas dos im pos tos pre vis tos nos in ci sos
I, II, IV e V do art. 153 da Cons ti tu i ção, na for ma do seu § 1º;

II – ao can ce la men to de dé bi to cujo mon tan te sela in fe ri or ao dos
res pec ti vos cus tos de co bran ça.

2 Art. 19. Para os fins do dis pos to no ca put do art. 169 da Cons ti-
tu i ção, a des pe sa to tal com pes so al, em cada pe río do de apu ra-
ção e em cada ente da Fe de ra ção, não po de rá ex ce der os per -
cen tu a is da re ce i ta cor ren te lí qui da, a se guir dis cri mi na dos:

I – União: 50% (cin qüen ta por cen to);

II – Esta dos: 60% (ses sen ta por cen to);

III – Mu ni cí pi os: 60% (ses sen ta por cen to).

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

Art. 20. A re par ti ção dos li mi tes glo ba is do art. 19 não po de rá ex -
ce der os se guin te per cen tu a is:

I – na es fe ra fe de ral:

a) 2,5% (dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to) para o Le gis la ti-
vo, in clu í do o Tri bu nal de Con tas da União;

b) 6% (seis por cen to) para o Ju di ciá rio;

c) 40,9% (qua ren ta in te i ros e nove dé ci mos por cen to) para o
Exe cu ti vo, des ta can do-se 3% (três por cen to) para as des pe sas
com pes so al de cor ren tes do que dis põe os in ci sos XIII e XIV do
art. 21 da Cons ti tu i ção e o ar t. 31 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, re par ti dos de for ma pro por ci o nal à me di da das des pe sas re -
la ti vas a cada um des tes dis po si ti vos, em per cen tu al da re ce i ta
cor ren te lí qui da, ve ri fi ca das nos três exer cí ci os fi nan ce i ros ime di-
a ta men te an te ri o res ao da pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar;

d) 0,6% (seis dé ci mos por cen to) para o Mi nis té rio Pú bli co da
União:

II – na es fe ra es ta du al:

a) 3% (três por cen to) para o Le gis la ti vo, in clu í do o Tri bu nal de
Con tas do Esta do;

b) 6% (seis por cen to) para o Ju di ciá rio;

c) 49% (qua ren ta e nove por cen to) para o Exe cu ti vo:

d) 2% (dois por cen to) para o Mi nis té rio Pú bli co dos Esta dos;

III – na es fe ra mu ni ci pal:

a) 6% (seis por cen to) para o Le gis la ti vo, in clu í do o Tri bu nal de
Con tas do Mu ni cí pio, quan do hou ver;

b) 54% (cin qüen ta e qua tro por cen to) para o Exe cu ti vo.

§ 1º Nos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio de cada es fe ra, os li mi-
tes se rão re par ti dos en tre seus ór gãos de for ma pro por ci o nal à
mé dia das des pe sas com pes so al, em per cen tu al da re ce i ta cor -
ren te lí qui da, ve ri fi ca das nos três exer cí ci os fi nan ce i ros ime di a ta-
men te an te ri o res ao da pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar.

§ 2º Para efe i to des te ar ti go en ten de-se como ór gão:

I – o Mi nis té rio Pú bli co;

II – no Po der Le gis la ti vo;
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a) Fe de ral, as res pec ti vas Ca sas e o Tri bu nal de Con tas da
União;

b) Esta du al, a Assem bléia Le gis la ti va e os Tri bu na is de Con tas;

c) do Dis tri to Fe de ral, a Câ ma ra Le gis la ti va e o Tri bu nal de Con -
tas do Dis tri to Fe de ral;

d) Mu ni ci pal, a Câ ma ra de Ve re a do res e o Tri bu nal de Con tas do
Mu ni cí pio, quan do hou ver;

III – no Po der Ju di ciá rio:

a) Fe de ral, os tri bu na is re fe ri dos no art. 92 da Cons ti tu i ção;

b) Esta du al, o Tri bu nal de Jus ti ça e ou tros, quan do hou ver;

§ 3º Os li mi tes para as des pe sas com pes so al do Po der Ju di ciá-
rio, a car go da União por for ça do in ci so XIII do art. 21 da Cons ti-
tu i ção, se rão es ta be le ci dos me di an te apli ca ção da re gra do § 1º.

§ 4º Nos Esta dos em que hou ver Tri bu nal de Con tas dos Mu ni cí-
pi os, os per cen tu a is de fi ni dos nas alí ne as a e c do in ci so II do ca-
put se rão, res pec ti va men te, acres ci dos e re du zi dos em 0,4%
(qua tro dé ci mos por cen to).

§ 5º Para os fins pre vis tos no art. 168 da Cons ti tu i ção, a en tre ga
dos re cur sos fi nan ce i ros cor res pon den tes à des pe sa to tal com
pes so al por Po der e ór gão será a re sul tan te da apli ca ção dos
per cen tu a is de fi ni dos nes te ar ti go, ou aque les fi xa dos na lei de
di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 6º (Ve ta do)

Por sua vez, o art. 20 2 é um dos dis po si ti vos
mais im por tan tes para o equi lí brio glo bal dos gas tos
na fe de ra ção pá tria. Sem ele, re tor na-se-ia ao ca mi-
nho da ir res pon sa bi li da de no tra to dos re cur sos pú bli-
cos, em es pe ci al na pro xi mi da de de ele i ções. Esse
dis po si ti vo já foi, in clu si ve, de cla ra do cons ti tu ci o nal
pelo Su pre mo Tribu nal Fe de ral que não con ce deu, no 
par ti cu lar, li mi nar no jul ga men to da Ação Di re ta de
Incons ti tu ci o na li da de nº 2.238.

Por sua vez, o pa rá gra fo úni co que se pro põe in -
tro du zir no art. 163 da Cons ti tu i ção, em subs ti tu i ção
ao § 9º do art. 165, su pri min do a re fe rên cia à “ad mi-
nis tra ção di re ta e in di re ta”, pode des na tu rar o atu al in -
ci so II do § 9º re fe ri do, de i xan do de con tem plar as en -
ti da des da ad mi nis tra ção in di re ta como su je i tas à lei
com ple men tar so bre ges tão fi nan ce i ra e pa tri mo ni al,
o que não se ria con di zen te com o in te res se pú bli co.
Ade ma is, o dis po si ti vo pro pos to de i xa de men ci o nar
“ges tão fi nan ce i ra”, o que pre ju di ca ria a com ple tu de
de um con tro le que não deve ser fe i to so men te sob a
óti ca pa tri mo ni al.

Re gis tre-se, ain da, que, du ran te os de ba tes re -
la ti vos ao jul ga men to da já re fe ri da Ação Di re ta de
Incons ti tu ci o na li da de nº 2.238, os Mi nis tros do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral en ten de ram não ser ne ces sá ria
uma úni ca lei com ple men tar para a re gu la men ta ção
do art. 163 da Cons ti tu i ção. A esse pro pó si to, a LRF,
que não es go ta o art. 163 da Cons ti tu i ção, teve sua
cons ti tu ci o na li da de ex pres sa men te re co nhe ci da no
par ti cu lar. Por tan to, é des ne ces sá rio mo di fi car o art.

163 da Cons ti tu i ção para co lo car no plu ral a re fe rên-
cia à “lei com ple men tar” ali cons tan te.

Enfim, es pe ro que esta Co mis são não aban do-
ne os prin cí pi os da res pon sa bi li da de fis cal e não ho -
mo lo gue o re tor no aos tem pos de ir res pon sa bi li da de
nas con tas pú bli cas.

III – Voto

Em face do ex pos to, voto con tra ri a men te ao en -
ten di men to do emi nen te Re la tor, opi nan do pela re je i-
ção da PEC nº 4, de 2001, de au to ria do Se na dor Ro -
ber to Re quião e ou tros.

Sala da Co mis são, Se na dor Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988

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

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

SE ÇÃO VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

SUBSEÇÃO I
Dis po si ção Ge ral

Art. 59. O pro ces so le gis la ti vo com pre en de a
ela bo ra ção de:

I – emen das à Cons ti tu i ção;
II – leis com ple men ta res;
III – leis or di ná ri as;
IV – leis de le ga das;
V – me di das pro vi só ri as;
VI – de cre tos le gis la ti vos;
VII – re so lu ções.
Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar dis po rá so -

bre a ela bo ra ção, re da ção, al te ra ção e con so li da ção
das leis.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

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

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 

Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 

Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo nºs 288 a 297, 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) –
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o
Avi so nº 54, de 2002-CN (nº 1509-SGS-TCU/2002, na 
ori gem), do Tri bu nal de Con tas da União, en ca mi-
nhan do o Re la tó rio so bre as Con tas da União, re la ti-
vas ao exer cí cio de 2001, bem como os Pa re ce res
Pré vi os apro va dos pelo Tri bu nal de Con tas da União
na Ses são Extra or di ná ria re a li za da em 11 do cor ren-
te, re fe ren te as Con tas do Po der Exe cu ti vo, da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, da
Jus ti ça Fe de ral, da Jus ti ça Tra ba lhis ta, da Jus ti ça Ele -
i to ral, da Jus ti ça Mi li tar, do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis -
tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os e do Mi nis té rio Pú bli co da
União, e ain da, as De cla ra ções de Votos emi ti das pe -
los Mi nis tros da que la Cor te de Con tas.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção da ma té ria:

a) até 24-8 – (40 dias) para apre sen ta ção, na
Co mis são, do re la tó rio e do pro je to de de cre to le gis la-
ti vo, a par tir do re ce bi men to do pa re cer pré vio;

b) até 8-9 – (15 dias) para apre sen ta ção de
emen das ao re la tó rio e ao pro je to apre sen ta do, a par-
tir do tér mi no do pra zo an te ri or;

c) até 23-9 – (15 dias) para apre sen ta ção do pa -
re cer do Re la tor às emen das apre sen ta das ao re la tó-
rio e ao 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;

d) até 30-9 – (7 dias) para dis cus são e vo ta ção
do pa re cer do Re la tor, a par tir do tér mi no do pra zo an -
te ri or;

e) até 5-10 – (5 dias) a par tir do tér mi no da vo ta-
ção do pa re cer da Co mis são, para en ca mi nha men to
à Mesa do Con gres so Na ci o nal;

f) até 8-10 – (3 dias) para sis te ma ti za ção das
de ci sões do Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal e ge ra-
ção da re da ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re-
i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
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, sur ge e
se ex pan de em Mi nas Ge ra is, já atin gin do nu me ro sos
Esta dos da Fe de ra ção, de acor do com as co mu ni ca-
ções que são en vi a das ao meu es cri tó rio em Belo Ho -
ri zon te e ao meu ga bi ne te em Bra sí lia, a cam pa nha
pelo Mu ni ci pa lis mo Novo. 

Tra ta-se de uma cam pa nha na ci o nal, pri me i ro,
por que se ori gi na no Esta do de Mi nas Ge ra is, sem pre
do mi na do por um sen ti men to na ci o na lis ta. Se gun do,
por que não há, nes te País, um Mu ni cí pio que não es -
te ja à mín gua, pas san do por mo men tos di fí ce is, em
uma de pen dên cia qua se que to tal à cen tra li za ção fi -
nan ce i ra pra ti ca da ape la União. O Se na do da Re pú-
bli ca não pode fi car in di fe ren te a essa cam pa nha.

Devo lem brar que, nas dé ca das de 50 e 60, se
fez a cam pa nha pelo mu ni ci pa lis mo no Bra sil. Ini ci al-
men te, as li de ran ças po lí ti cas, co mu ni tá ri as e em pre-
sa ri a is não atri bu íam mu i ta im por tân cia à cam pa nha.
O Exe cu ti vo go ver na va de uma for ma cen tra li za do ra
e tudo de pen dia, em re la ção aos Esta dos e, prin ci pal-
men te, aos Mu ni cí pi os, das de ci sões to ma das no po -
der cen tral. Bra sí lia era fre qüen ta da por pre fe i tos,
par la men ta res es ta du a is, ve re a do res, li de ran ças po -
lí ti cas e co mu ni tá ri as, numa de mons tra ção de que
algo es tra nho es ta va acon te cen do no País. Era exa ta-
men te a si tu a ção de pe nú ria em que se en con tra vam,
àque la épo ca, como ain da hoje, os  Mu ni cí pi os bra si-
le i ros.

Na que la oca sião, a cam pa nha pe ne trou o Bra sil
in te i ro e mu i tos re pre sen tan tes des se sen ti men to ele -
ge ram-se de pu ta dos es ta du a is, de pu ta dos fe de ra is,
se na do res, pre fe i tos e ve re a do res. Na me di da em
que a cam pa nha se apro fun da va, che ga mos à Cons -
ti tu i ção de 1988, que de mons trou pe ran te a Na ção,
que os Mu ni cí pi os pre ci sa vam de uma po si ção ins ti tu-
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ci o nal para con tri bu ir no sen ti do de evi tar esse es ta do
de po bre za e aban do no.

Antes da Cons ti tu i ção de 1988, a Fe de ra ção era 
cons ti tu í da pela União, pe los Esta dos e os Ter ri tó ri os.
Com a nova Cons ti tu i ção, o Bra sil to mou co nhe ci-
men to do su ces so tar dio – an tes tar de do que nun ca!
– des sa cam pa nha. A Fe de ra ção bra si le i ra pas sou a
ser cons ti tu í da não ape nas pela União e pe los Esta -
dos, mas tam bém pe los Mu ni cí pi os. Não há um pre fe-
i to ou uma li de ran ça mu ni ci pal que não te nha co nhe-
ci men to des sa nova re a li da de ex pres sa na Cons ti tu i-
ção vi gen te. To dos sa be mos que, se a Fe de ra ção é
cons ti tu í da – e efe ti va men te o é – da União, dos Esta -
dos e dos Mu ni cí pi os, é ne ces sá rio um sis te ma que
man te nha o equi lí brio en tre es ses três en tes fe de ra ti-
vos.

Ocor re que os Mu ni cí pi os, in clu si ve os 853 do
meu Esta do, Mi nas Ge ra is, con ti nu am à es pe ra de
uma nova or ga ni za ção fi nan ce i ra e ins ti tu ci o nal   que
lhes per mi ta re ce ber mais re cur sos, hoje cen tra li za-
dos na União. A ver da de é que, com a tri lo gia da Fe -
de ra ção bra si le i ra, os Mu ni cí pi os pas sa ram a re ce ber
mais en car gos, sem a cor res pon den te con tra par ti da
de re cur sos.

 Lem bro-me de que, como re la tor da emen da
cons ti tu ci o nal que per mi tiu a re e le i ção do Pre si den te
da Re pú bli ca, dos Go ver na do res e dos Pre fe i tos, ti ve-
mos a opor tu ni da de de dis cu tir esse as sun to, não
ape nas no Con gres so, mas tam bém no pró prio Po der
Exe cu ti vo. De fen dia-se, na oca sião,  que a re e le i ção
já po de ria ser apro va da no pla no na ci o nal e que os
Esta dos e Mu ni cí pi os de ve ri am con quis tar esse di re i-
to  de po is. Pre va le ceu, no en tan to, nos so ar gu men to,
in clu si ve pe ran te o Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan-
do Hen ri que Car do so, de que a Fe de ra ção bra si le i ra
ne ces si ta va de um sis te ma de equi lí brio. Con se qüen-
te men te, o que se des ti na ria à União, de ve ria des ti-
nar-se tam bém aos Esta dos e Mu ni cí pi os. Daí por que
a re for ma cons ti tu ci o nal foi apro va da, per mi tin do a re -
e le i ção do Pre si den te da Re pú bli ca, dos Go ver na do-
res e dos Pre fe i tos.

Ora, ape sar des sa nova con fi gu ra ção e da des -
cen tra li za ção das de ci sões de in te res se do País, atin -
gin do os Mu ni cí pi os, es tes con ti nu am  vi ven do à mín -
gua, sem re cur sos. Os pre fe i tos con ti nu am fre qüen-
tan do os Mi nis té ri os, o Se na do e a Câ ma ra dos De pu-
ta dos em bus ca de pe que nos re cur sos que re ce bem
como se fos sem es mo la.

Aí de sa pa re ce o equi lí brio da Fe de ra ção. E essa 
é uma si tu a ção  ina ce i tá vel. É cla ro que os de dos das
mãos não são igua is. É cla ro que o que se des ti na à
União não se des ti na na mes ma di men são aos Esta -

dos e Mu ni cí pi os. Mas a dis tri bu i ção dos re cur sos pú -
bli cos deve con tem plar não ape nas a União, mas tam -
bém os Esta dos e, prin ci pal men te, os Mu ni cí pi os.

A des cen tra li za ção é im por tan te tam bém para
que a ges tão dos re cur sos da Edu ca ção seja en tre-
gue aos Mu ni cí pi os, as sim como ocor re na área da
Sa ú de e no caso de pro gra mas como a  Bol sa-Esco la.

Nós, par la men ta res, es ta mos vi ven do uma si tu-
a ção sin gu lar. Os re cur sos são des ti na dos aos Esta -
dos, por meio de emen das in di vi du a is ou de ban ca-
das, para que se jam en tre gues aos Mu ni cí pi os, con -
for me de ci são dos par la men ta res. Essas emen das
são, em ge ral, de pe que no mon tan te mas de ex tre ma
va lia, es pe ci al men te para os pe que nos e mé di os mu -
ni cí pi os. Aí se con fi gu ra uma re la ção de pres ta ção de
ser vi ços e, con se qüen te men te, de con tra par ti da ele i-
to ral. Pois é essa Fe de ra ção, que não dis põe de um
sis te ma de equi lí brio, que está mo ti van do a mo bi li za-
ção de Mi nas Ge ra is e dos Pre fe i tos de todo o País,
no sen ti do de que seja le va da, a to dos os can di da tos
à Pre si dên cia da Re pú bli ca – por que, este ano, não
dá mais para re sol ver essa si tu a ção -a su ges tão de
des ti nar re cur sos tam bém aos Mu ni cí pi os e não ape -
nas aos Esta dos, pela des cen tra li za ção da ges tão e
da dis tri bu i ção dos re cur sos em po der  da União. 

 Essa si tu a ção está sen si bi li zan do os bra si le i ros
e as li de ran ças po lí ti cas. Va mos evi tar a tor men to sa
ida e vin da de Pre fe i tos a Bra sí lia atrás de pe que ni-
nas ver bas para re sol ver pro ble mas dos seus Mu ni cí-
pi os e di mi nu ir ou aca bar com essa de pen dên cia dos
Mu ni cí pi os bra si le i ros às de ci sões do Po der Cen tral e
mes mo dos Esta dos.

 Por oca sião da dis cus são da CPMF, ti ve mos
opor tu ni da de de apre sen tar emen da des ti nan do
25,5% dos re cur sos da que la con tri bu i ção aos Mu ni cí-
pi os. O emi nen te se na dor Ber nar do Ca bral com pre-
en deu a di men são da nos sa pro pos ta e deu pa re cer
fa vo rá vel a emen da que apre sen ta mos à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Ime di a ta men te,
os Pre fe i tos se di ri gi ram a Bra sí lia na ex pec ta ti va de
que, efe ti va men te, algo pu des se acon te cer, para me -
lho rar as fi nan ças lo ca is.Infe liz men te, na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o pa re cer fa vo-
rá vel do se na dor Ber nar do Ca bral ob te ve ape nas oito
vo tos fa vo rá ve is e 13 vo tos con trá ri os, sen do re je i ta-
do.

Seja como for, foi a pri me i ra ma ni fes ta ção des sa
cam pa nha que os mi ne i ros es tão cha man do de Mu ni-
ci pa lis mo Novo, vi san do me lho rar o sis te ma de dis tri-
bu i ção de re cur sos para os Mu ni cí pi os bra si le i ros.
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O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Com pra zer, con ce do o apar te a V. Exª, 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 Fran ce li no Pe re i ra, cum pri men to V. Exª pelo tema
que abor da, que é de fun da men tal im por tân cia, e o
Se na do, que re pre sen ta a Fe de ra ção, deve en cam-
par, de ma ne i ra vi go ro sa, essa tese que V. Exª cha ma
de Mu ni ci pa lis mo Novo. É tris te ver a for ma cen tra li za-
da pre do mi nan te hoje no País, em que to dos os re cur-
sos es tão nas mãos do Go ver no Fe de ral, da tão de -
can ta da União, onde nin guém re si de. Exis te até uma
fra se bas tan te co nhe ci da que diz que “o ci da dão vive
no Mu ni cí pio”. É ina cre di tá vel ver Pre fe i tos de Mu ni cí-
pi os po bres, do ex tre mo nor te e do Nor des te do País,
ten do que se des lo car para cá, com ex tre ma di fi cul da-
de, de pi res na mão, numa pe re gri na ção en tre os Par -
la men ta res na épo ca da ela bo ra ção do or ça men to e,
de po is, bri gan do jun to aos Mi nis té ri os para a li be ra-
ção dos re cur sos. Re al men te, te mos que in ver ter
essa si tu a ção. É pre ci so dar pri o ri da de aos Mu ni cí pi-
os, aos Esta dos e, só de po is, à União, que deve ser
uma su per vi so ra, uma ga ran ti do ra exa ta men te dos
gran des pro je tos na ci o na is, mas o dia-a-dia do País,
do ci da dão, dá-se no Mu ni cí pio. Por tan to, o Mu ni cí pio
deve re ce ber re al men te essa aten ção a que V. Exª se
re fe re com mu i ta pro pri e da de no seu pro nun ci a men-
to. Co lo co-me in te i ra men te à dis po si ção para nos en -
ga jar mos nes sa luta. Pa ra béns!

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Mu i to obri ga do a V. Exª por essa ma ni fes ta ção, que
ex pres sa o in te res se dos mais de cin co mil Mu ni cí pi-
os. E o Se na do da Re pú bli ca não pode fi car in di fe ren-
te a esse pro ble ma. Este ano te re mos ele i ções, in clu-
si ve para Pre si den te da Re pú bli ca, e pre ci sa mos  ob -
ter dos can di da tos o com pro mis so com o Mu ni ci pa lis-
mo Novo; ou seja, res ta be le cer o equi lí brio da Fe de ra-
ção, com a des ti na ção de re cur sos para os Mu ni cí pi-
os e para os Esta dos, di mi nu in do, tan to quan to pos sí-
vel, a cen tra li za ção do po der fi nan ce i ro, que se en-
con tra nas mãos do Go ver no Fe de ral.

Qu e ro ape nas di zer que a po si ção que es ta mos
ado tan do vem do sen ti men to e da von ta de de Mi nas
Ge ra is. Na tu ral men te, es ta mos em pe nha dos em di-
vul gar, para todo o País, essa cam pa nha pelo Mu ni ci-
pa lis mo Novo.

Estou con vo can do os par la men ta res, se na do-
res e de pu ta dos, para le var mos aos can di da tos a Pre -
si den te da Re pú bli ca esse ple i to, com o ob je ti vo de

que eles se com pro me tam com o mu ni ci pa lis mo
novo, para que os Mu ni cí pi os bra si le i ros se li ber tem
da si tu a ção de mi se ra bi li da de em que se en con tram e 
para aca bar com a obri ga to ri e da de de os pre fe i tos vi -
rem a Bra sí lia para ob ter pe que nos re cur sos.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Con ce do um apar te a V. Exª, meu caro Se na dor pelo
Esta do do Ma ra nhão.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Fran ce li no Pe re i ra, que ro pa ra be ni zá-lo pela in -
sis tên cia em re la ção ao tema que traz hoje e que trou -
xe on tem tam bém. V. Exª tem o meu apla u so e a mi -
nha ad mi ra ção por isso. Sou um Par la men tar mu ni ci-
pa lis ta. V. Exª me co nhe ce des de a épo ca em que eu
an da va com o Se na dor Ale xan dre Cos ta, quan do fui
Se cre tá rio no Mi nis té rio da Inte gra ção Re gi o nal. Na -
que la opor tu ni da de, pre sen ci ei a vin da a Bra sí lia de
qua se cin co mil pre fe i tos. Eles vi nham para cá na es -
pe ran ça, como dis se V. Exª, de con se guir uma pe que-
na ver ba, uma vez que o Par la men tar ha via in clu í do
uma emen da in di vi du al. Esse par la men tar ia até
aque le Mu ni cí pio e di zia que ha via in clu í do no Orça -
men to da União uma ver ba des ti na da a isso ou àqui lo.
Ele se com pro me tia com aque la po pu la ção, que fi ca-
va na ex pec ta ti va de que aque les re cur sos che ga ri-
am. O que se via, de po is, era a frus tra ção, por que ha -
via um pa la vrão cha ma do “con tin gen ci a men to”, que
fi ca va a car go do Exe cu ti vo, que não res pe i ta va aqui lo
que o Le gis la ti vo ha via de ter mi na do na Co mis são de
Orça men to. Por tan to, essa dis cus são já é an ti ga.
Con gra tu lo-me com V. Exª e digo que esse Orça men-
to tem que ser de ter mi na ti vo, e não au to ri za ti vo.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Impe ra ti vo.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) –
Impe ra ti vo. Como um Par la men tar de gran de in fluên-
cia nes ta Casa, es pe ro que suas pa la vras se jam ou vi-
das, que V. Exª li de re essa ca u sa tão jus ta para os
Mu ni cí pi os bra si le i ros. Meus pa ra béns, Se na dor, pelo 
gran de Esta do de Mi nas Ge ra is!

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Fran cis co Escór cio, por
essa ma ni fes ta ção em nome do Ma ra nhão,  um im-
por tan te Esta do, pela sua di men são po lí ti ca, eco nô-
mi ca e so ci al.

Essa é a po si ção que tra go em nome de Mi nas
Ge ra is e, por que não di zer, em nome de to dos os Mu -
ni cí pi os bra si le i ros.
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A emen da que apre sen ta mos, e que re ce beu o
apo io de oito par la men ta res na Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, tra du ziu o sen ti men to de
in con for mis mo dos pre fe i tos, que acre di ta ram que o
Con gres so Na ci o nal es ta va des per tan do para a dis-
cus são de um tema vi tal para o equi lí brio da Fe de ra-
ção.

Não fica bem para um se na dor ou um de pu ta do
de pen der de emen das in di vi du a is, mu i tas ve zes con -
tin gen ci a das, ou pa gas no ano se guin te, quan do o
são.

Essa si tu a ção di mi nui a im por tân cia e a di men-
são do man da to que re pre sen ta mos nes ta Casa.

Com mais de dois mi lhões de vo tos no meu
Esta do, com o apo io de 853 Mu ni cí pi os, com o res pe i-
to de 18 mi lhões de mi ne i ros, com o sen ti men to de
qua se 100 ci da des que se trans for ma ram em ver da-
de i ras me tró po les, em nome de Mi nas Ge ra is, faço
este ape lo ao Con gres so Na ci o nal, para que pos sa-
mos des fral dar, ar do ro sa men te e com ur gên cia, a
ban de i ra do Mu ni ci pa lis mo Novo.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no
Pe re i ra, 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. Fer nan do Ri be i ro.

O SR. PRESIDENTE  (Fer nan do Ri be i ro) – Dan -
do pros se gui men to 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, há pou -
cos dias, fo mos sur pre en di dos, pela im pren sa na ci o-
nal, com a no tí cia da de mis são do Pre si den te da Fu -
nai, Dr. Glê nio da Cos ta Alva rez.

Des ta tri bu na, te nho fe i to aná li ses, re fle xões e
mes mo de nún ci as a res pe i to do mo men to que a Fu -
nai vem atra ves san do ao lon go des sas suas qua tro
dé ca das de exis tên cia.

Sr. Pre si den te, nes se pe río do, vin te e cin co pre -
si den tes di ri gi ram a ins ti tu i ção, dos qua is oito ape nas
du ran te a ges tão do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, o que sig ni fi ca mais de um pre si den te por
ano.

Tive a cu ri o si da de de pro cu rar na Inter net a re -
la ção dos pre si den tes da Fu nai. Ana li sei-a e en con-
trei de tudo: mi li tar, agrô no mo, eco no mis ta, geó lo go,
an tro pó lo go, ser ta nis ta. Não há um ín dio. Um ín dio

se quer, até ago ra, pre si diu a Fun da ção Na ci o nal do
Índio.

Tal vez isso in di que que o que está fal tan do para
co man dar o ór gão fe de ral res pon sá vel por pro te ger e
ga ran tir a in te gri da de do ín dio seja exa ta men te um ín -
dio, pois en ten do que não se pode co lo car como de -
fen sor de uma ca u sa al guém que não sen te, que não
vive e que não é le gí ti mo para de fen dê-la. Con ver so
com mu i tos ín di os, não só do meu Esta do, mas do
País todo, e não te nho no tí cia de que os ín di os te-
nham dado pro cu ra ção para quem quer que seja re -
pre sen tá-los e fa lar em seu nome.

Tive a opor tu ni da de de con vi ver, como De pu ta-
do Fe de ral, com o De pu ta do Ju ru na, um ho mem que,
den tro da sua in ge nu i da de e pu re za, de fen dia re al-
men te com ve e mên cia as ques tões dos ín di os no
País. Ter mi nou sen do ví ti ma de toda uma con ju ra ção
de for ças obs cu ras que en vol vem essa ques tão in dí-
ge na no Bra sil.

Sr. Pre si den te, essa de mis são do Dr. Glê nio, se -
gun do in for ma ções que ob ti ve em uma pá gi na da
Inter net, de uma or ga ni za ção não go ver na men tal
cha ma da Ama zô nia, de veu-se a pres sões do Vice-Lí -
der do Go ver no no Se na do, Se na dor Ro me ro Jucá,
que é do meu Esta do e um ex-pre si den te da Fu nai.

Re gis tro que as acu sa ções con tra o Se na dor
são se ri ís si mas, e S. Exª de ve ria vir à tri bu na ex pli-
cá-las ao País, pois a ques tão da Fu nai já me re ceu
uma CPI em que não se che gou a con clu sões mu i to
cla ras.

Vou ler o tre cho des sa pá gi na que con si de ro
mais sé rio, de um ar ti go as si na do pelo Sr. João Dal
Poz, an tro pó lo go da Uni ver si da de Fe de ral do Mato
Gros so. Entre as acu sa ções que faz ao Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, diz o se guin te:

Dan do dois pas sos atrás no que diz
res pe i to à po lí ti ca de di re i tos hu ma nos, ao
aten tar con tra os di re i tos cons ti tu ci o na is dos 
po vos in dí ge nas e a in te gri da de das suas
ter ras, o Go ver no FHC co lo cou-se no foco
de no vas sus pe i tas. Como re co nhe ceu o
pró prio Mi nis tro Mi guel Re a le Jú ni or, o afas -
ta men to à so ca pa do Pre si den te da Fu nai, o 
geó lo go Gle nio da Cos ta Alva rez, de veu-se
à sua po si ção con trá ria à apro va ção, a to-
que de ca i xa, do Pro je to de Lei da Mi ne ra-
ção em Ter ras Indí ge nas, de au to ria do Se -
na dor Ro me ro Jucá. 

Para os po vos in dí ge nas, os prog nós ti-
cos são os pi o res pos sí ve is. O caso do ga -
rim po nos aflu en tes do rio Ro o se velt, em
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ter ra dos Cin ta-Lar ga, no Esta do de Ron dô-
nia, está aí para com pro var o de sas tre so ci-
al, cul tu ral e am bi en tal – e tam bém eco nô-
mi co, fis cal e fa zen dá rio – que os in te res ses
mi ne rá ri os são ca pa zes de pro vo car nas ter -
ras in dí ge nas: cri me am bi en tal, con tra ban-
do, al co o lis mo, dro gas, pros ti tu i ção e vi o lên-
cia de sen fre a da, ou seja, to das as ma ze las
que o Oci den te ca pi ta lis ta é ca paz de pro-
du zir! A ja zi da de di a man tes no Ro o se velt é, 
não por aca so, um dos pri me i ros al vos de
Ro me ro Jucá, e cons ta in clu si ve das jus ti fi-
ca ti vas do Pro je to de Lei que ora tra mi ta na
Câ ma ra dos De pu ta dos. O Se na dor Jucá,
do PSDB de Ro ra i ma, atu al Vice-Lí der do
Go ver no, é um ex-pre si den te da Fu nai que
fir mou con tra tos ir re gu la res para ex plo ra ção
de ma de i ra em ter ras in dí ge nas e, agra ci a-
do como Go ver na dor de Ro ra i ma pelo
ex-Pre si den te Sar ney, ex ce deu-se em fa vor
dos ga rim pe i ros que, aos mi lha res, in va di-
ram as ter ras dos Ya no ma mi.

Sr. Pre si den te, es sas pa la vras, re pi to, são da
la vra do Sr. João Dal Poz, an tro pó lo go da Uni ver si-
da de Fe de ral do Mato Gros so, e cons tam na pá gi na
.

Tra ta-se de uma de nún cia se ri ís si ma tor na da
pú bli ca. É pre ci so que te nha mos uma ex pli ca ção para 
o fato, mais ain da, Sr. Pre si den te, por que o Go ver no
Fe de ral cri ou uma co mis são para re es tru tu rar a Fu-
nai.

Que a Fu nai re al men te pre ci sa de uma re es tru-
tu ra ção to dos sa be mos, pois a en ti da de vem sen do
des man te la da ao lon go des sas qua tro dé ca das de
exis tên cia e, aos pou cos, vem sen do com ple ta men te
co man da da por or ga ni za ções não go ver na men ta is.
Só para dar um exem plo, o Mi nis té rio da Sa ú de des ti-
nou mais re cur sos para duas ONG’s cu i da rem da sa -
ú de dos ín di os – que cor res pon dem a 7% da po pu la-
ção do Esta do – do que para os Mu ni cí pi os de Ro ra i-
ma.

Então, al gu ma co i sa é sur pre en den te nes sa his -
tó ria e, no mí ni mo, pre ci sa ser es cla re ci da para que a
Na ção des cu bra o que está por trás des sa capa da
po lí ti ca in di ge nis ta, da de fe sa do ín dio não pe los ín di-
os. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so tem a
opor tu ni da de de fe char o seu Go ver no pas san do a
lim po essa his tó ria da Fu nai, por que a ques tão está
mu i to obs cu ra e são mu i tas as de nún ci as.

Já tive a opor tu ni da de de de nun ci ar, no Se na do,
que vá ri as pen sões de Bra sí lia re ce bem os ín di os

que vêm para cá em bus ca de tra ta men to de sa ú de e
a Fu nai não as paga cor re ta men te. Te nho es ses do -
cu men tos co mi go. Então, a atu a ção na área da po lí ti-
ca in di ge nis ta pre ci sa ser in ves ti ga da com pro fun di-
da de.

Não acre di to que as acu sa ções fe i tas por esse
an tro pó lo go se jam in te i ra men te ver da de i ras, mas
pre ci sam ser apu ra das por que, afi nal de con tas, ele
não só as si nou seu ar ti go como tam bém o pu bli cou.
Isso é mu i to sé rio.

Os ín di os do Bra sil pre ci sam ser mais res pe i ta-
dos e não ape nas uti li za dos como ban de i ra fá cil para
en ri que cer de ter mi na das ins ti tu i ções.

Como Pre si den te da CPI das ONGs, te nho tido
imen sas di fi cul da des até de ob ter in for ma ções dos
ór gãos fe de ra is a res pe i to de re cur sos que são des ti-
na dos a ONGs que atu am nas áre as in dí ge nas, numa 
ins ti tu i ção do Se na do que deve ser res pe i ta da como
uma CPI.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Antes de me apro fun dar mais no tema, con ce de rei,
com mu i to pra zer, o apar te ao Se na dor Fran cis co
Escór cio, do Ma ra nhão.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª é um ho mem mu i to
res pe i ta do nes ta Casa e no Bra sil por es sas co lo ca-
ções em fa vor da qui lo que é tão bom para o País. A
Fu nai foi sem pre um ór gão mu i to con tur ba do e V. Exª
está tra zen do uma im por tan te pre o cu pa ção que tam -
bém me pre o cu pa: a ima gem de um co le ga. Co nhe ço
o Se na dor Ro me ro Jucá, em bo ra não te nha pro cu ra-
ção para de fen der S. Exª, des de a épo ca em que veio
para cá, ain da jo vem, e foi no me a do pelo Pre si den te
José Sar ney – por tan to há mu i to tem po. So men te
ago ra, com a pro xi mi da de das ele i ções, nos che gam
es sas de nún ci as. Te mos que ter cu i da do, pois es ta-
mos fa lan do para o Bra sil. Pelo fato de o Se na dor Ro -
me ro Jucá não es tar pre sen te nes te Ple ná rio – e digo
a V. Exª que não te nho pro cu ra ção para de fen dê-lo –
faço este apar te em seu nome. No bre Se na dor, peço
que as co i sas não se jam co lo ca das des sa for ma para
que não pa i re no ar uma idéia pe jo ra ti va da ima gem
do nos so Co le ga. Não es tou di zen do que essa é a
ima gem que V. Exª tem do Se na dor Ro me ro Jucá,
mas tal vez seja a de pes so as ou tras que nos têm ou -
vi do. Ain da on tem re ce bi um e-mail que, a prin cí pio,
me ca u sou pâ ni co: di zi am que os Esta dos Uni dos vão 
to mar a Ama zô nia. Acre di to que de ve mos me di tar e
ter mais pru dên cia. Aliás, es ses de nun ci an tes via
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e-ma ils de ve ri am apre sen tar-se, for ma li za rem suas
de nún ci as jun to ao Mi nis té rio Pú bli co ou a esta Casa.
E isso vem ocor ren do há al gum tem po. As CPIs es tão
aí. Enten do ser vá li da a pre o cu pa ção de V. Exª, e o
pa ra be ni zo. Re al men te te mos que to mar con ta de ór -
gãos como a Fu nai. Cer ta men te por de trás de uma
ati tu de como essa, haja in te res ses ou tros que des co-
nhe ce mos. Não es tou me opon do ao pro nun ci a men to
de V. Exª; ape nas que ro digo ao Bra sil que as co i sas
não po dem ca mi nhar des sa for ma. De nún ci as va zi as
não são so lu ções. Que nos en vi em de nún ci as em ba-
sa das; que ve nham a esta Casa, aos nos sos ga bi ne-
tes, para que pos sa mos tra zê-las ao Ple ná rio, for mal-
men te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL– RR)
– Se na dor Fran cis co Escór cio, gos ta ria de de i xar cla -
ro que o ful cro do meu pro nun ci a men to é a Fu nai. Tra -
go este as sun to a Ple ná rio por que acre di to ser este o
mo men to de o Vice-Lí der do Go ver no es cla re cer o
epi só dio re cen te da de mis são do Dr. Glê nio.

O tema em ques tão não é o Vice-Lí der do Go -
ver no, e sim o por quê de o Go ver no ter de mi ti do o
pre si den te de um ór gão im por tan te como a Fu nai. Um 
ci da dão que se co lo ca den tro de uma pá gi na da in ter-
net, que é pú bli ca, e as si na o seu nome, não é apó cri-
fo. Por tan to, a de nún cia pre ci sa ser es cla re ci da. Ama -
nhã não po de re mos fi car com a pe cha de que o Sr.
Glê nio fora de mi ti do por que es ta va con tra o pro je to
de mi ne ra ção em ter ras in dí ge nas – aliás, esse é um
as sun to que pre ci sa ser dis cu ti do.

Em tese, não con cor do com a co lo ca ção das
ONG’s de que em ter ras in dí ge nas não pode ha ver
ex plo ra ções por meio de con ces sões da União –
como está na Cons ti tu i ção – com a au to ri za ção do
Con gres so Na ci o nal e com be ne fí ci os que se re ver-
tem em fa vor das co mu ni da des in dí ge nas.

No bre Se na dor Fran cis co Escór cio, não va mos
des vi ar o foco do meu dis cur so que – re pi to – é a Fu -
nai.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, eu sei dis so. Faço es sas
co lo ca ções pelo fato de o nos so Co le ga não es tar
pre sen te. E di an te da au sên cia de S. Exª – e não te -
nho pro cu ra ção de S. Exª, re pi to –, cre io que não se -
ria o mo men to de tra tar des se as sun to, que é gra ve,
até para que S. Exª pos sa de fen der-se. Fe li ci to V. Exª
e lhe digo que te nho na pes soa de V. Exª um gran de
ho mem pú bli co. Meus pa ra béns.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço a V. Exª pelo apar te.

Pode pa re cer, pelo fato de es tar mos em po si-
ções opos tas no nos so Esta do, que eu es te ja ci tan do
o Se na dor Ro me ro Jucá por uma ques tão po lí ti ca.
Não é. Tra ta-se de uma acu sa ção con tra o vice-Lí der
do Go ver no nes ta Casa, uma acu sa ção que en vol ve
cla ra men te a de mis são do pre si den te da Fu nai, há
pou cos dias, e, por tan to, pre ci sa, sim, ser es cla re ci-
da. Aqui, ne nhum de nós está isen to de in ves ti ga ção.
Aliás, dou ao Vice-Lí der do Go ver no a opor tu ni da de
de ex pli car-se pe ran te nós, Se na do res, e pe ran te a
esse ci da dão que as si nou a de nún cia se ri ís si ma de
que a de mis são do Sr. Glê nio da Cos ta Alva rez te nha
sido mo ti va da por pres sões de mi ne ra do ras, co in ci-
den te men te, em de fe sa de um pro je to que é do Se na-
dor.

Sr. Pre si den te, re to man do o le i to do meu pro-
nun ci a men to, que ro di zer que a Fu nai pre ci sa efe ti va-
men te ser re es tru tu ra da. Inclu si ve an dam di zen do
que isso está sen do fe i to em ga bi ne tes fe cha dos sem
que se jam ou vi dos os ín di os e o Con gres so Na ci o nal.
Não pos so en ten der que um ór gão de ta ma nha im-
por tân cia como a Fu nai, re pi to, con ti nue sen do des -
man te la do.

Hoje, quem co man da a po lí ti ca in di a nis ta nes te
País são as ONGs, que se quer po dem ser cha ma das
de não-go ver na men ta is por que vi vem à cus ta de re -
cur sos do Go ver no Fe de ral. Mais uma vez aler to para
o fato de que duas or ga ni za ções não-go ver na men ta is
no meu Esta do, ONGs que “cu i dam” da sa ú de in dí ge-
na, re ce be ram mais re cur sos do Mi nis té rio da Sa ú de
do que o Esta do de Ro ra i ma e seus Mu ni cí pi os.

É pre ci so, sim, in ves ti gar tudo isso pro fun da-
men te. E mais: é ne ces sá rio re al men te que se pro ce-
da à re es tru tu ra ção da Fu nai, que pre ci sa ser efe ti va-
men te co lo ca da a fa vor da ca u sa in dí ge na e con du zi-
da por ín di os. Se o pré-re qui si to para pre si dir a Fu nai
for o fato de ter cur so su pe ri or, in for mo a V. Exªs que
há ín di os for ma dos em Di re i to, em Antro po lo gia e em
ou tros cur sos su pe ri o res. Por tan to, eles, sim, de ve ri-
am di ri gir o ór gão, jun ta men te com um con se lho for -
ma do pela co mu ni da de in dí ge na com re pre sen ta ti vi-
da de. E, as sim, eli mi na ría mos os in ter me di a do res e
os fal sos pro cu ra do res da ca u sa in dí ge na.

Sr. Pre si den te, aqui es tou, nes ta tri bu na, re to-
man do um tema que se tor na atu al, face a for ma
como foi pu bli ca do na im pren sa, qual seja, a de mis-
são do Sr. Glê nio.

Peço que o atu al pre si den te da Fu nai – não sei
se in te ri no ou ti tu lar – pro mo va efe ti va men te uma
ade qua da res pos ta à opi nião pú bli ca. Não é pos sí vel
fi car mos à sor rel fa, es can te a dos di an te de pro ble ma
tão sé rio como este.
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Na Ama zô nia, a po lí ti ca in di ge nis ta con sis te
ape nas em de mar car ter ras in dí ge nas. Efe ti va men te
não se olha o ín dio como ser hu ma no, não se in ves te
na dig ni da de do ín dio, na opor tu ni da de de ele cres-
cer, pro gre dir, vi ver me lhor e se li vrar de do en ças evi -
tá ve is por in ter mé dio da va ci na ção.

Ve jam os Ya no ma mis, por exem plo, que só no
meu Esta do são do nos de nove mi lhões de hec ta res
de ter ra. No en tan to, aque les que fa lam não vão lá
para co nhe cer de per to a re a li da de in dí ge na dos Ya-
no ma mis. Não sa bem que eles es tão mor ren do por
on co cer co se, por des nu tri ção. Foi de nun ci a do des ta
tri bu na, há pou cos dias, in clu si ve foi ob je to de uma
lon ga re por ta gem na Glo bo News, te le vi são a cabo
da Rede Glo bo, que pes qui sa do res ame ri ca nos re ti-
ra ram san gue dos ín di os Ya no ma mis para fa ze rem
pes qui sas ge né ti cas e ou tras. O Go ver no bra si le i ro
ain da não to mou uma ati tu de cla ra e co ra jo sa so bre
esse fato se ri ís si mo, en quan to or ga ni za ções não-go -
ver na men ta is es tão, elas sim, pro mo ven do a de nún-
cia a esse res pe i to. Na ver da de, na épo ca, elas es ta-
vam par ti ci pan do ou sen do co ni ven tes ou omis sas
com essa ati tu de. Exis tem inú me ros fa tos sé ri os a
res pe i to do ín dio, mas te i ma-se em ape nas dar ên fa-
se à ques tão da de mar ca ção de ter ras in dí ge nas, de i-
xan do de lado ou tras ques tões fun da men ta is como a
sa ú de, a edu ca ção, a dig ni da de e a pre ser va ção de
sua cul tu ra.

Sr. Pre si den te, essa de nún cia traz à ba i la o fato
de que, por trás da de mis são do pre si den te da Fu nai,
ou tros in te res ses de im por tan tes cor po ra ções da
área mi ne ral exis tem. Ci tei o Vice-Lí der do Go ver no,
que está au sen te, para que S. Exª ve nha ao Ple ná rio
nos pres tar es cla re ci men tos. Se ria até in te res san te
que o ex-pre si den te da Fu nai fos se con vo ca do para
vir a esta Casa para tam bém pres tar es cla re ci men tos,
já que o as sun to é pú bli co e no tó rio no País.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Dan -

do pros se gui men to à lis ta de ora do res, con ce do a pa -
la vra ao no bre Se na dor Fran cis co Escór cio.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Fer nan do Ri be i ro,
com ale gria, vejo V. Exª, como um bri lhan te re pre sen-
tan te do Esta do do Pará, pre si din do a ses são nes te
dia de hoje.

Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na para 
fa zer uma das ma i o res ho me na gens a um ho mem pú -

bli co. Pen so que a re mu ne ra ção do ho mem pú bli co
está exa ta men te no re co nhe ci men to. E hoje ve nho a
esta tri bu na para fa lar bem de um Mi nis tro que tem
aju da do mu i to o Bra sil, em sua ma ne i ra de ser, sem
mu i ta pro pa gan da, mas que tem fe i to um bri lhan te
tra ba lho nes te País. Re fi ro-me ao Mi nis tro Pa u lo Re -
na to.

O Bra sil avan çou mu i to no cam po da Edu ca ção
no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, mer cê da
atu a ção do Mi nis tro Pa u lo Re na to, que, des de 1995,
está à fren te do Mi nis té rio da Edu ca ção. Num tra ba-
lho exem plar, o Mi nis tro con se guiu, en tre ou tros fe i-
tos, or ga ni zar e apri mo rar o Pro gra ma do Li vro Di dá ti-
co e tor nar a me ren da es co lar uma fon te de ali men ta-
ção dig na para as nos sas cri an ças. S. Exª qua se uni -
ver sa li zou o Ensi no de 1º Grau.

Re a li zou o Mi nis tro mu i to em fa vor da Edu ca ção
na ci o nal. Con tu do, den tre as suas re a li za ções, uma
se des ta cou como, tal vez, a mais im por tan te de to-
das: a cri a ção e im plan ta ção do Fun def – o Fun do de
Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da-
men tal e da Va lo ri za ção do Ma gis té rio.

Esse Fun do, cri a do por meio da Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 14, em se tem bro de 1996, e re gu la men-
ta do pela Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro do mes mo
ano, re pre sen tou uma ver da de i ra re vo lu ção no aten -
di men to ao Ensi no Fun da men tal – 1ª a 8ª sé ri es do
an ti go 1º Grau – nas re des pú bli cas do País.

Implan ta do na ci o nal men te em 1º de ja ne i ro de
1998, o Fun def teve como seu gran de mé ri to a mu-
dan ça da es tru tu ra de fun ci o na men to do Ensi no Fun -
da men tal, ao cri ar vin cu la ção de uma par ce la dos re -
cur sos cons ti tu ci o nal men te des ti na dos à Edu ca ção
pela Cons ti tu i ção Fe de ral a esse ní vel de en si no.

Por meio do Fun def, 60% dos re cur sos de Esta -
dos e Mu ni cí pi os des ti na dos à Edu ca ção – o que re -
pre sen ta 15% da sua ar re ca da ção glo bal – fi cam re -
ser va dos ao Ensi no Fun da men tal. Além dis so, fo ram
in tro du zi dos no vos cri té ri os de dis tri bu i ção e uti li za-
ção de 15% dos prin ci pa is im pos tos es ta du a is e mu -
ni ci pa is, pro mo ven do a sua par ti lha en tre Esta dos e
Mu ni cí pi os se gun do o nú me ro de alu nos efe ti va men-
te aten di dos em cada rede de en si no.

Os re sul ta dos são ex pres si vos. Já no pri me i ro
ano de fun ci o na men to do Fun def, 2.700 Mu ni cí pi os
ob ti ve ram ga nhos fi nan ce i ros, em um pro ces so cres -
cen te de re dis tri bu i ção de re cur sos. Em 2001, 3.404
Mu ni cí pi os fo ram be ne fi ci a dos, ob ten do uma re ce i ta
adi ci o nal de R$2,9 bi lhões. Para o ano de 2002, a pre -
vi são é de que o acrés ci mo de re ce i ta seja da or dem
de R$4,8 bi lhões, com aten di men to a 3.544 Mu ni cí pi-
os.
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A re ser va de 60% dos re cur sos do Fun do para
re mu ne ra ção do ma gis té rio pro du ziu me lho ria con si-
de rá vel nos sa lá ri os dos pro fes so res. Entre de zem bro
de 1997 e ju nho de 2000, o au men to mé dio na re mu-
ne ra ção dos pro fes so res foi de qua se 30%, com des -
ta que para a Re gião Nor des te, onde os do cen tes do
Ensi no Fun da men tal fo ram aqui nho a dos com um au -
men to mé dio de qua se 60%. Ora, Sr. Pre si den te, que
ga nho ex tra or di ná rio, que co i sa lin da para aque le
Nor des te nos so e o Nor te bra si le i ro! Gra ças ao au-
men to de suas re ce i tas, os Mu ni cí pi os nor des ti nos se
des ta ca ram no au men to con ce di do aos pro fes so res,
que atin giu uma mé dia de 70% no mes mo pe río do.

Cres ceu o nú me ro de alu nos ma tri cu la dos nas
re des pú bli cas do País, de – ve jam bem, Sr. Pre si den-
te, Srªs. e Srs. Se na do res – 30,5 mi lhões de alu nos,
em 1997, para 32,5 mi lhões, em 2000, e au men tou
em 10% o nú me ro de pro fes so res do Ensi no Fun da-
men tal, o que sig ni fi cou a cri a ção de 127 mil no vos
pos tos de tra ba lho para o ma gis té rio.

Por es sas e por ou tras ra zões, o Fun def, além
do avan ço que re pre sen tou na Edu ca ção, fun ci o nou,
tam bém, como agen te de in te gra ção e de sen vol vi-
men to, so bre tu do na Re gião Nor des te, oxi ge nan do a
sua eco no mia e am pli an do a ofer ta de em pre go. Para
dar a V. Exªs uma idéia do que digo, no Nor des te, o
gas to alu no/ano sem o Fun def, em 2001, se ria da or -
dem de R$162,00. Com esse pro gra ma, foi mais do
que o do bro, che gan do a R$349,00.

Jus ti fi ca-se, por tan to, mi nha afir ma ção ini ci al
so bre a im por tân cia do Fun def, Sr. Pre si den te, como
ele men to fun da men tal para o avan ço da Edu ca ção na 
ges tão do Mi nis tro Pa u lo Re na to e como sua prin ci pal
re a li za ção. Não é por ou tra ra zão que pre ten do apre -
sen tar, na pró xi ma se ma na, pro je to pror ro gan do a
sua vi gên cia.

Esse Fun do dig ni fi cou e va lo ri zou o ma gis té rio,
re mu ne ran do me lhor os pro fes so res; aju dou a co lo-
car mais cri an ças na es co la; me lho rou o ní vel de en si-
no; re dis tri bu iu ren da e aju dou a oxi ge nar a eco no mia
das re giões mais po bres do País. Qu e ro, por tudo
isso, con gra tu lar-me com o Mi nis tro Pa u lo Re na to por 
essa re a li za ção, a que o tem po vem dan do cré di to,
mos tran do a im por tân cia de sua ini ci a ti va.

Sr. Pre si den te, faço, por tan to, uma gran de jus ti-
ça a um gran de ho mem pú bli co cha ma do Pa u lo Re -
na to. Meus pa ra béns, Mi nis tro Pa u lo Re na to! Meus
pa ra béns ao Nor des te bra si le i ro! Meus pa ra béns aos
profes so res, aos alu nos! Meus pa ra béns ao Bra sil!

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião.

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, o fan tás ti co
rolo com pres sor do Go ver no Fe de ral pas sa por cima
ou, pelo me nos, pre ten de e ten ta pas sar por cima da
Con ven ção do nos so Par ti do, o ve lho e hoje ir re co-
nhe cí vel PMDB de guer ra.

Liga-se a te le vi são, abre-se um jor na lão des ses
que são ven di dos no País in te i ro, e se tem a no tí cia de 
que Go iás foi ab du zi da. Um dis co vo a dor pas sou por
cima de Go iás, e este Esta do ago ra apóia a ali an ça
do PMDB com o Go ver no Fe de ral. Isso é ver da de?
Não acre di to. Con ver sei on tem com o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que de cla rou, com toda cla re za, que Go -
iás não apóia a co li ga ção com o PSDB por uma ques -
tão de prin cí pio, por uma ques tão dou tri ná ria. Go iás
não co mer ci a li za os seus con ven ci o na is; Go iás fica
com o Bra sil, com os in te res ses da Na ção.

Mas os jor na is di zem que Go iás foi ab du zi da e
que o Go ver no Fe de ral já co lo cou no seu bocó, como
um ma cu co re cen te men te ati ra do, Mi nas Ge ra is.
Tam bém não acre di to nis so, até por que os in te res ses
re gi o na is de Mi nas são in com pa tí ve is com a ali an ça
pre ten di da com o PSDB.

O pro ble ma, no en tan to, não é se o Go ver no
está com pran do e se al gu mas pes so as, al guns de le-
ga dos es tão ven den do o seu apo io. O pro ble ma é es -
tru tu ral, o pro ble ma se re fe re à si tu a ção da eco no mia
bra si le i ra. Os fun da men tos da eco no mia do nos so
País es tão aba la dos. Esta mos em fran ca re ces são in -
dus tri al. São Pa u lo tem mais de 20% de de sem pre ga-
dos, en quan to a Argen ti na, quan do que brou, ti nha
18,5%.

O nos so Bra sil, da con di ção de oi ta va po tên cia
co mer ci al e in dus tri al do mun do, oi ta va po tên cia eco -
nô mi ca do mun do, caiu para o dé ci mo pri me i ro lu gar,
e um ter ço da nos sa par ti ci pa ção no mer ca do mun di-
al de sa pa re ceu. O Bra sil está com os fun da men tos da 
eco no mia cor ro í dos por uma vi são dou tri ná ria equi -
vo ca da. O ne o li be ra lis mo e a glo ba li za ção, idéi as ab -
so lu ta men te sem li ga ção com a re a li da de, as qua is
fo ram as su mi das pelo Fer nan do Col lor e pelo Fer nan-
do Hen ri que, le va ram-nos a uma en ta la de la. Esta mos
numa si tu a ção ex tre ma men te di fí cil, e as me di das to -
ma das pelo Go ver no Fe de ral, se gun do a ve lha car ti-
lha do mo ne ta ris mo, são pa li a ti vas e pre ten dem fa zer
com que o País so bre vi va ao pe río do ele i to ral. São
me di das ele i to ra is, ele i to re i ras, são me di das frá ge is,
fú te is, por que os fun da men tos da eco no mia es tão
aba la dos. E por quê? Como acon te ceu isso?
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O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so é, e
sem pre foi, um de pen den tis ta. De uma for ma ge ne ro-
sa, po de ría mos di zer que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so é um in ter na ci o na lis ta. Em 1967,
na com pa nhia do ita li a no na tu ra li za do ar gen ti no, Sua
Exce lên cia es cre veu, no Chi le, um li vro in ti tu la do De-
pen dên cia e De sen vol vi men to na Amé ri ca La ti na. A
tese cen tral des se li vro era a subs ti tu i ção das li de ran-
ças em pre sa ri a is no cam po e na ci da de dos pa í ses
la ti no-ame ri ca nos e, con se qüen te men te tam bém, do
Bra sil por li de ran ças ca pi ta li za das, se gun do ele, mais 
pre pa ra das, de ten to ras de pro ces sos in dus tri a is mo -
der nos, de ciên cia e tec no lo gia que tra ri am ao Bra sil
um sur to fan tás ti co de de sen vol vi men to.

Ele aban do na va des de cedo aque la idéia de-
sen vol vi men tis ta do cres ci men to a par tir das nos sas
pró pri as for ças e acre di ta va que a aber tu ra tra ria essa 
gen te toda, es ses ca pi ta is, essa in te li gên cia para a
ins ta la ção de um gran de par que in dus tri al, de um de -
sen vol vi men to sem pre ce den tes na es tru tu ra agrí co-
la. Acre di ta va que, des se pro ces so, sur gi ri am plan tas
in dus tri a is com ope rá ri os mo der nos e ex tra or di na ri a-
men te bem as sa la ri a dos, que, den tro dos seus sin di-
ca tos, pres si o na ri am os go ver nos para o avan ço de
con quis tas so ci a is. E ele es ta be le ceu, en tão, para o
Bra sil, o mo de lo da so ci al de mo cra cia, e aí foi fun da do
o PSDB, o Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra,
que, do pon to de vis ta clás si co do pen sa men to so ci o-
ló gi co, é o Par ti do que se trans for ma na cor re ia de
trans mis são da for ça po lí ti ca dos sin di ca tos e das
suas re i vin di ca ções.

Era, sem som bra de dú vi da, um mo de lo in te res-
san te do pon to de vis ta aca dê mi co, mas a re a li da de
não ti nha nada a ver com isso. Os pa í ses e o mer ca do
– esse eu fe mis mo que re pre sen ta os es pe cu la do res
in ter na ci o na is, o ca pi tal não pro du ti vo, os fa bri can tes
do lu cro em cima da mi sé ria, o ca pi tal que au fe re lu -
cros sem ge rar em pre go ou pro du zir um pro du to e um 
ser vi ço – to ma ram con ta do pro ces so não de de sen-
vol vi men to, mas de ex po li a ção do Bra sil.

De uma for ma ir res pon sá vel e uni la te ral, o Bra sil
foi ven di do. As es ta ta is fo ram co lo ca das em le i lão, e a
Vale do Rio Doce foi ven di da por um va lor in fe ri or ao
lu cro que ela, pri va ti za da, au fe riu em dois anos de
fun ci o na men to. Foi uma vi são equi vo ca da, foi a aber -
tu ra ge ne ro sa e uni la te ral que não le vou em con ta
aque le ve lho prin cí pio de que pa í ses não têm ami gos,
têm in te res ses. E, hoje, ve mos os Esta dos Uni dos de -
fen den do, pela pa la vra e pela for ça do seu Pre si den-
te, a sua agri cul tu ra, a sua in dús tria do aço, a sua eco -
no mia, o tra ba lho dos seus na ci o na is e as suas em -
pre sas. E o Bra sil está ex pos to e vul ne rá vel à es pe cu-

la ção in ter na ci o nal, a dí vi da in ter na sobe de for ma
ex tra or di ná ria, e a dí vi da ex ter na se acu mu la. O País,
em vés pe ra de ele i ção, em vez de con vo car a uni da de
na ci o nal para uma mu dan ça pro gres si va e ne ces sá-
ria do mo de lo, sub me te-se, ain da mais, à po lí ti ca mo -
ne tá ria.

Ge or ge So ros, o me ga es pe cu la dor hún ga-
ro-ame ri ca no, com a fran que za que lhe ca rac te ri za,
avi sa ao País e ao mun do que as de ci sões, nes se
novo ci clo do im pé rio nor te-ame ri ca no, aqui na nos sa
ter ra, não se rão to ma das pe los bra si le i ros, mas pe los
nor te-ame ri ca nos e os seus in te res ses es pe cu la ti vos
na ges tão do ca pi tal fi nan ce i ro. E Ge or ge So ros sabe
o que diz por que tem um seu re pre sen tan te, an ti go
fun ci o ná rio, de du pla na ci o na li da de, pre si din do o
Ban co Cen tral.

Esta mos numa en ta la de la mu i to se me lhan te
àque la em que se en con tra a Argen ti na. A Argen ti na é 
o Bra sil ama nhã, se o pro ces so ele i to ral na ci o nal não
es ta be le cer mo di fi ca ções pro fun das.

O Go ver no ten ta de ses pe ra da men te sub ju gar
uma das úni cas for ças po lí ti cas de mu dan ça pos sí ve-
is nes te País, o ve lho MDB de guer ra, to ma do por
uma cú pu la que tem uma in ca pa ci da de bru tal de en -
ten der a eco no mia do pon to de vis ta glo bal e a mes -
ma in sen si bi li da de dos tec no cra tas do Go ver no di an-
te da mi sé ria do povo.

Meus ir mãos, só de ve ria po der fa zer po lí ti ca e
ad mi nis trar a res pu bli ca, a co i sa pú bli ca, o Esta do,
que é de to dos os ci da dãos; pes so as que fos sem ca -
pa zes de se emo ci o nar até as lá gri mas di an te do de -
ses pe ro de um bóia-fria ou da mi sé ria de uma fa ve la,
mas que ti ves sem tam bém ca pa ci da de, ex pe riên cia e 
com pe tên cia para tra du zir essa emo ção em ações
ad mi nis tra ti vas mo di fi ca do ras da re a li da de.

É pre ci so que se en ten da que um país não é um
mer ca do, não po den do ser en ca ra do sob a vi são de
um con ta dor, como um li vro-ca i xa de par ti da du pla,
por que num país as fa mí li as e as pes so as vi vem a
sua aven tu ra de vida, co lo cam as suas es pe ran ças e
têm sem pre a ex pec ta ti va de uma so bre vi vên cia dig -
na pelo pró prio tra ba lho.

É pre ci so que o Bra sil mude; é pre ci so que o ve -
lho MDB de guer ra acor de nes sa Con ven ção e ofe re-
ça ao Bra sil uma can di da tu ra pró pria, con vo can do à
uni da de na ci o nal, cha man do as for ças vi vas da so ci e-
da de para um gran de de ba te, vi a bi li zan do a mo di fi ca-
ção dos ru mos, à ma ne i ra do nos so ve lho Gu er re i ro
Ra mos.

Não acre di to em re for mas abrup tas por que es -
ta mos numa en ta la de la. Tal vez as pri me i ras me di das
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do novo Go ver no se jam mu i to pa re ci das com as me -
di das de ses pe ra das que o atu al Go ver no toma para
não ser es ma ga do no pro ces so ele i to ral. No en tan to,
me di das emer gen ci a is e pro vi só ri as ape nas re tar dam
a cri se.

Lem bro-me de quan do os tais em prés ti-
mos-jum bo eram ofe re ci dos pelo Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal à Argen ti na. Aqui na tri bu na do Se na do
Fe de ral, de po is de vi si tar a Argen ti na para co nhe cer
pes so al men te a si tu a ção da que le país, eu pre via que
não se ri am bas tan tes os em prés ti mos para seis me -
ses, como não são bas tan tes as me di das que o Go-
ver no bra si le i ro está to man do para os pró xi mos 60 ou 
90 dias.

É pre ci so que al gu mas me di das emer gen ci a is
se jam to ma das, mas é fun da men tal que um novo mo -
de lo seja cons tru í do.

Há re ces são in dus tri al por que não há em pre go
e sa lá rio, por que di mi nui o nú me ro de tra ba lha do res e 
au men ta o exér ci to dos de sem pre ga dos. Entre tan to,
os eco no mis tas do Ban co Cen tral, de du pla na ci o na li-
da de, ou de ape nas uma na ci o na li da de, que cer ta-
men te não será a bra si le i ra, pro põem os re mé di os do
mo ne ta ris mo. Se ve ro Go mes já ha via clas si fi ca do es -
ses re mé di os com mu i to acer to, no pas sa do, quan do
di zia que a fa mo sa es co la mo ne ta ris ta de Chi ca go
era ter rí vel e que, den tre as es co las ame ri ca nas, a
que me nos mal ti nha fe i to à hu ma ni da de era a de Al
Ca po ne, que tra ba lha va só em Chi ca go.

A mu dan ça es tru tu ral é ur gen te, e a con vo ca ção
para a uni da de na ci o nal é uma ne ces si da de de so-
bre vi vên cia do Bra sil como país so be ra no, como Na -
ção com pers pec ti va de fu tu ro.

No en tan to, o PMDB, ab du zi do, des po li ti za do,
de si de o lo gi za do, me di o cre men te con du zi do por um
gru po de po lí ti cos que não têm sen si bi li da de so ci al
nem vi são na ci o nal, ne go cia, de cer ta for ma, por al -
gu mas emen das or ça men tá ri as, pela ma nu ten ção de
al guns qua dros em po si ções es tra té gi cas do Go ver no
para be ne fí cio ele i to ral, uma co li ga ção sem pro gra-
ma, uma co li ga ção do con ti nu ís mo, que con tem pla o
de se jo in di vi du al de per pe tu a ção de man da tos, mas
que não leva em con ta o País.

Re gis trei, con vo ca do por uma sé rie de di re tó ri-
os do Par ti do no Bra sil, a mi nha can di da tu ra à Pre si-
dên cia da Re pú bli ca. Qu e ro le var o Par ti do ao de ba te
e ao exer cí cio do con tra di tó rio, para ten tar sal var o
PMDB des sa vi são me dío cre e des po li ti za da da una -
ni mi da de bur ra. Pre ten do ir à Con ven ção na de fe sa
de uma pro pos ta de uni da de na ci o nal.

A mi nha can di da tu ra é para va ler. Advir to, po-
rém, com a fran que za e a le al da de que ca rac te ri zam
os meus pro nun ci a men tos e a mi nha pos tu ra na po lí-
ti ca e na vida, que, se o meu di re i to for vi o la do na
Con ven ção, o ver da de i ro PMDB na ci o nal está con vo-
ca do para a re be lião cí vi ca e o exer cí cio da ob je ção
de cons ciên cia, que o im pe di rá de acom pa nhar uma
pro pos ta po lí ti ca que não aten da aos in te res ses na ci-
o na is.

Per gun tam-me se ace i to o re sul ta do de uma
con ven ção da qual par ti ci po. É ló gi co que ace i to, por -
que que ro o de ba te e o con tra di tó rio, mas tem de ha -
ver uma con ven ção lim pa, sem dis cos vo a do res com
pla ca bran ca do Pa lá cio do Pla nal to ab du zin do di re tó-
ri os e con ven ci o na is.

Pre ci sa mos dar ao Par ti do a opor tu ni da de da
dis cus são pro fun da, para que en con tre o seu rumo.
Não há de mo cra cia sem in for ma ção. Não há pos si bi li-
da de de de ci são lim pa sem de ba te. Em pri me i ro lu-
gar, qual quer ci da dão do mun do atu al, in for ma do e
po li ti za do, obe de ce rá aos di ta mes da sua cons ciên-
cia. Em se gun do lu gar, vem o País, e o Par ti do é a
nos sa ter ce i ra con si de ra ção.

Con vo co o PMDB para abrir a sua Con ven ção
ao de ba te, ao es cla re ci men to, à dis cus são das pro -
pos tas e ao lan ça men to de uma can di da tu ra de uni -
da de par ti dá ria e na ci o nal, por que o Bra sil, mi nha
gen te, está que bran do. O País está fa lin do. Está indo
para o ca mi nho da Argen ti na. O Exe cu ti vo e a cú pu la
do PMDB se com por tam como uma dona de casa
que, di an te da mi sé ria da sua fa mí lia e da fa lên cia das 
ins ta la ções da re si dên cia fa mi li ar, ten tas se mos trar
ao País e ao mun do a ex ce lên cia da de co ra ção da
sala, quan do não há gás na co zi nha e fal ta ener gia
elé tri ca para que as lâm pa das se acen dam, quan do
os vi dros das ja ne las es tão que bra dos e a água, com
re la ti va li ber da de, pe ne tra nas no i tes fri as de chu va
nos quar tos, inun dan do as ca mas. A fa mí lia, de sem-
pre ga da, o de ses pe ro se ins ta lan do e aca ban do com
a ex pec ta ti va de fu tu ro e de es pe ran ça, mas a dona
de casa elo gia a sala e toma em prés ti mos in ter na ci o-
na is para pa gar os cre do res pe los ne gó ci os mal fe i tos,
que le va ram à fa lên cia a eco no mia do més ti ca, sem
ne nhu ma pre o cu pa ção com a re to ma da do em pre go,
o con ser to da casa e a me lho ria das con di ções de
vida.

Que me di o cri da de, meu Deus, in va de o meu
Par ti do! Será essa uma con di ção ir re mo ví vel? Terá a
bur ri ce e a li mi ta ção das li de ran ças atin gi do o seu
pon to má xi mo e trans for ma do as ba ses pe e me de bis-
tas numa mas sa sub mis sa de cor de i ros sem ima gi na-
ção, sem idéi as e sem pa tri o tis mo? Acor da PMDB! 
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Va mos à Con ven ção, re pre sen tan do um gru po
de pa tri o tas, de na ci o na lis tas cons ci en tes, atu a li za-
dos e in te li gen tes, ofe re cer ao ve lho MDB a opor tu ni-
da de da uni da de, não a uni da de in di vi du a lis ta e opor-
tu nis ta, pe que na e me dío cre, mas a gran de uni da de
do Par ti do em fa vor do Bra sil.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Pela
or dem, con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
não es ta va no ple ná rio, mas to mei co nhe ci men to de
que o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti re a li zou aqui um
dis cur so, ci tan do in clu si ve o meu nome. Peço a pa la-
vra para res pon der a S. Exª. Além dis so, apro ve i to a
opor tu ni da de para con vi dá-lo a vir do seu ga bi ne te ao 
ple ná rio para que eu pos sa fa lar na sua fren te. S. Exª
fa lou nas mi nhas cos tas, o que não con si de ro um há -
bi to sa lu tar na de mo cra cia, nem na po lí ti ca. Assim,
es pe ro que o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti aqui
com pa re ça, por que te nho al gu mas ques tões a re ba-
ter e ou tras a co lo car do in te res se de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Tem
V. Exª a pa la vra por cin co mi nu tos, Se na dor Ro me ro
Jucá, para ex pli ca ções pes so a is.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
co me çan do o pro ces so ele i to ral. Em todo pro ces so
ele i to ral, in fe liz men te, há a ten dên cia de quem faz po -
lí ti ca de ba i xo ní vel de ten tar apro ve i tar essa opor tu ni-
da de para de ne grir, com in for ma ções in ve rí di cas ou
dis tor ci das, a dis pu ta ele i to ral.

Aqui mes mo, no ple ná rio, te mos sido en fá ti cos
ao di zer que nem o ple ná rio do Se na do nem suas co -
mis sões de vem se trans for mar em pa lan que ele i to ral.
Enten de mos que o Se na do tem ou tra pos tu ra, ou tro
com pro mis so, ou tra re a li da de e ou tra ne ces si da de de 
atu a ção pe ran te o País. No en tan to, nes te mo men to
prin ci pal men te, não po de mos de i xar de res pon der à
al tu ra qual quer ques tão ou in si nu a ção que seja fe i ta
des ta tri bu na, seja ela fe i ta pes so al men te ou não.

Não es tou fa lan do ago ra como Lí der do Go ver-
no, mas como Se na dor de Ro ra i ma. Por isso, pedi a
pa la vra para ex pli ca ções pes so a is. Po de ria tê-la pe di-
do pela Li de ran ça do Go ver no, mas esse não é um
as sun to da Li de ran ça do Go ver no e, sim, da dis pu ta
ele i to ral em Ro ra i ma. Dis pu ta ele i to ral, aliás, que es -
tou li de ran do nas pes qui sas para o Se na do.

O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti es te ve aqui di -
zen do que exis tem acu sa ções sé ri as con tra o Se na-
dor Ro me ro Jucá por con ta do pro je to de mi ne ra ção
em ter ra in dí ge na.

Em pri me i ro lu gar, para quem não co nhe ce meu 
pas sa do e mi nha his tó ria, que ro si tu ar a ques tão no
tem po. Fui pre si den te da Fu nai, no me a do, com mu i ta
hon ra, pelo en tão Pre si den te José Sar ney, que, an-
tes, já ti nha me no me a do Pre si den te do Pro je to Ron -
don. Na ges tão do Pre si den te José Sar ney, ad mi nis-
trei a Fu nai por três anos, lá per ma ne cen do du ran te a
ad mi nis tra ção de três Mi nis tros dis tin tos: Ro nal do
Cos ta Cou to, Jo a quim Fran cis co e João Alves. A his -
tó ria de mu dan ça de pre si den tes da Fu nai, na mi nha
ges tão, não acon te ceu. Pelo con trá rio, mu da va o mi -
nis tro, mas con ti nu a va o pre si den te da Fu nai. De po is,
o Pre si den te Sar ney me no me ou Go ver na dor do Ter-
ri tó rio de Ro ra i ma – na his tó ria da Fu nai, fui o pri me i-
ro pre si den te a sair de lá pro mo vi do. Mi nha in di ca ção
para Go ver na dor do Ter ri tó rio de Ro ra i ma foi apro va-
da nes te Se na do. Em um ano e três me ses, no Ter ri tó-
rio de Ro ra i ma, fiz um tra ba lho que mar cou épo ca –
tan to é as sim que cons truí lá mi nha car re i ra po lí ti ca e
te nho pro cu ra do hon rar o voto do povo de Ro ra i ma.

Ago ra, o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, aten-
den do a in te res ses que des co nhe ço, vem le van tar
ques tões dis tor ci das que que ro aqui es cla re cer mu i to
bem.

Pri me i ro, quan to à mi ne ra ção em ter ra in dí ge na.
O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti foi De pu ta do Fe de-
ral e não sabe, mas de ve ria sa ber, que a mi ne ra ção
em ter ra in dí ge na não está sen do au to ri za da por pro -
je to meu. A mi ne ra ção em ter ra in dí ge na foi au to ri za-
da ex pres sa men te na Cons ti tu i ção de 1988, com a
res sal va de que uma lei re gu la men ta ria a for ma como 
ela se da ria, com a au to ri za ção dos ín di os.

Em 1988, eu não era par la men tar, eu era Go ver-
na dor de Ro ra i ma. O De pu ta do Mo za ril do era Par la-
men tar. Se S. Exª achou que isso era ruim ou bom, de -
ve ria ter-se ma ni fes ta do na hora, mas não o fez. 

Entre 1988 – quan do da pro mul ga ção da Cons -
ti tu i ção – e 1995 – quan do as su mi o Se na do –, ne-
nhum par la men tar apre sen tou pro pos ta de re gu la-
men ta ção para a mi ne ra ção em ter ra in dí ge na, que é
fun da men tal para o País, para os ín di os, en fim, para a 
so ci e da de bra si le i ra. Com a ex pe riên cia de Pre si den-
te da Fu nai, fiz essa re gu la men ta ção e a apre sen tei
ao Se na do em 1995, as sim que in gres sei nes ta Casa. 
O Se na do apro vou mi nha pro pos ta por una ni mi da de.
Antes de ela bo rar essa pro pos ta, dis cu ti com a Igre ja,
com ONGs, com mi ne ra do ras e com ga rim pe i ros.
Não fiz o pro je to ide al para to dos, mas fiz o pro je to
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pos sí vel para to dos. É um pro je to cu i da do so, por que
amar ra não só a ques tão am bi en tal, mas im põe tam -
bém a apro va ção do DNPM (De par ta men to Na ci o nal
de Pro du ção Mi ne ral), e diz que, se não hou ver a con -
cor dân cia ex plí ci ta da co mu ni da de in dí ge na, não há
mi ne ra ção. Esta be le ce tam bém que o Mi nis té rio Pú -
bli co tem que acom pa nhar to dos os pas sos des se
pro ces so. E mais do que isso: es ta be le ce que, ha ven-
do a con cor dân cia dos ín di os, a ex plo ra ção mi ne ral
de ve rá ser pre ce di da de li ci ta ção pú bli ca. De po is de
ob ser va das to das es sas de ter mi na ções, a ex plo ra-
ção tem que ser apro va da, caso a caso, por uma re so-
lu ção do Con gres so Na ci o nal, que tem po de res para
au to ri zá-la ou não, a de pen der do ju í zo que fi zer
quan to à exis tên cia de al gum pre ju í zo para as co mu-
ni da des in dí ge nas. O pro je to é mu i to bem fe i to.

Esse pro je to já pas sou por duas co mis sões da
Câ ma ra dos De pu ta dos, onde está tra mi tan do há seis 
anos. Não te nho in ter fe ri do nes sa dis cus são, por que
en ten do que aque la Casa é so be ra na para dis cu ti-lo.
Se mu dar o pro je to, ele re tor na rá ao Se na do para que 
nós, Se na do res, o apre ci e mos, tam bém de for ma so -
be ra na. Por tan to, essa é uma ma té ria tran qüi la.

Nes ta se ma na hou ve a mu dan ça do Pre si den te
da Fu nai. Alguns apres sa di nhos dis se ram que essa
mu dan ça ocor reu por ca u sa da sua po si ção re la ti va-
men te ao pro je to de mi ne ra ção. Não é ver da de. O
Pre si den te foi mu da do por que não es ta va tra ba lhan-
do bem. Além dis so, o Mi nis tro da Jus ti ça pro mo veu
al te ra ções não ape nas na Fu nai: mu dou qua tro ou
cin co di ri gen tes do Mi nis té rio – é uma atri bu i ção e um
di re i to do Mi nis tro da Jus ti ça.

Então, por con ta des sa re a li da de, o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti vem à tri bu na, es cu da do na car-
ta de um an tro pó lo go que eu não sei quem é, le van tar
es sas in si nu a ções des ca bi das que que ro aqui re pe lir.
São acu sa ções des pro po si ta das, Sr. Pre si den te, pois
não es tou in ter fe rin do na Fu nai nem que ro fazê-lo.
De po is do dia em que saí da Pre si dên cia da Fu nai,
não fui mais lá – não fico re en car nan do em ór gãos
onde ocu pei car gos, até por que exer ci tan tos que não
po de ria fazê-lo. 

Se o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti ti ver al gu ma
dú vi da so bre isso, que a en ca mi nhe ao Mi nis tro da
Jus ti ça, que é o di ri gen te má xi mo da Fu nai.

Re pi lo, por tan to, es sas co lo ca ções de ba i xís si-
mo ní vel, es sas co lo ca ções ele i to re i ras que não têm
res pal do na so ci e da de de Ro ra i ma, nem na so ci e da-
de do Bra sil.

Mas que ro fa zer mais, Sr. Pre si den te: que ro co -
la bo rar com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que
gos ta de in ves ti gar, como ele mes mo dis se aqui. Vou

dar a S. Exª uma chan ce para tra ba lhar em uma in-
ves ti ga ção.

O Se na do tem um ga bi ne te para cada um dos
Srs.Se na do res; cada Se na dor tem o di re i to de no me-
ar os seus au xi li a res no ga bi ne te do Se na do. O Se na-
do re sol veu tam bém que es ses au xi li a res dos Se na-
do res po dem es tar lo ta dos aqui, em Bra sí lia, ou no
es cri tó rio do par la men tar no Esta do. Le gí ti mo e na tu-
ral, por que, na ver da de, a ação po lí ti ca do par la men-
tar é fe i ta tan to em Bra sí lia como no Esta do. Mu i tos de 
nós te mos au xi li a res em nos sos Esta dos. Até aí, tudo
bem.

Inter rom po ra pi da men te o meu pro nun ci a men to
para sa u dar o Go ver na dor do Ce a rá, Beni Ve ras, nos -
so com pa nhe i ro, que nos dá a hon ra da sua pre sen-
ça.

Mas, Sr. Pre si den te, da mes ma for ma como agiu 
o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que re ce beu de nún-
ci as so bre a Fu nai e as ex pli ci tou aqui, que ro di zer
que re ce bi, em Ro ra i ma, uma de nún cia mu i to gra ve
que diz res pe i to à Mesa do Se na do. Como eu dis se,
os Se na do res têm au xi li a res em seus ga bi ne tes que
po dem ser con tra ta dos para atu ar nos Esta dos, mas
os ser vi do res da Mesa do Se na do, Sr. Pre si den te,
têm que es tar lo ta dos e atu ar aqui em Bra sí lia, pois
não há Mesa do Se na do nos Esta dos. Pois bem, Sr.
Pre si den te, te nho aqui o Ato do Di re tor-Ge ral nº 426,
de 2001:

O DIRETOR-GERAL DO SENADO
FEDERAL, no uso da atri bu i ção que lhe foi
con fe ri da [...].

RESOLVE no me ar, na for ma do dis-
pos to no Inci so II do Art. 9º da Lei nº 8.112,
de 1990, EXPEDITO ARAÚJO PERÔNICO,
para exer cer o car go, em co mis são, de
Assis ten te Par la men tar, AP-3, do Qu a dro de 
Pes so al do Se na do Fe de ral, com lo ta ção e
exer cí cio no Ga bi ne te da Qu ar ta Se cre ta ria.

Sr. Pre si den te, onde fica o ga bi ne te da Qu ar ta
Se cre ta ria? Aqui em Bra sí lia. Não é em Ro ra i ma. O
Sr. Expe di to Pe rô ni co é um jor na lis ta de ba i xís si mo
ní vel que es cre ve no jor nal Bra sil Nor te, de pro pri e-
da de do Go ver na dor Ne u do Cam pos. Esse jor na lis ta
vive, mora e tra ba lha em Ro ra i ma e não deu se quer
um dia de ser vi ço à Mesa do Se na do. Isso, Sr. Pre si-
den te, é des vio de re cur sos pú bli cos, é mal ver sa-
ção, é que bra de de co ro par la men tar.

Enca mi nho este do cu men to à Mesa para que dê 
cur so a essa in ves ti ga ção e de ter mi ne al gu mas
ações, se ca bí ve is: pri me i ro, ação de que bra de de co-
ro con tra o Se na dor que au to ri zou essa ex po si ção da
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Mesa, que, por co in ci dên cia, é o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti; e mais, um pro ces so de res sar ci men to
para que o Sr. Expe di to Ara ú jo Pe rô ni co res sar ça aos
co fres do Se na do to dos os sa lá ri os que re ce beu sem
tra ba lhar aqui, na Qu ar ta Se cre ta ria.

É isso que es pe ro que a Mesa faça e é com essa 
in ten ção que en ca mi nho có pia des te do cu men to, es -
pe ran do o pro nun ci a men to do Di re tor-Ge ral do Se na-
do, Dr. Aga ci el da Sil va Maia, e uma ex pli ca ção do
pró prio Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, já que não
apa re ceu aqui para re ba ter tudo o que eu dis se.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Peço a trans cri ção des te do cu men to que aca bo

de ler.

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 (Fer nan do Ri be i ro) – V.
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to, e a Mesa
aguar da o en ca mi nha men to do do cu men to.

Gos ta ria de sa u dar a pre sen ça, en tre nós, do
ex-Se na dor e atu al Go ver na dor do Esta do do Ce a rá,
Beni Ve ras.

Dan do pros se gui men to à lis ta de ora do res, con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Chi co Sar to ri.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
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, que ro
cum pri men tar o Go ver na dor do Ce a rá, que se en con-
tra nes te ple ná rio. S. Exª, como foi dito pelo Pre si den-
te, que já foi Se na dor nes ta Casa, hoje mu i to nos hon -
ra com a sua pre sen ça.

Sr. Pre si den te, ocu po a tri bu na des ta Casa para
agra de cer de pú bli co ao Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pe -
cuá ria e Abas te ci men to, Pra ti ni de Mo ra es, pelo aten -
di men to ao nos so ape lo fe i to des ta tri bu na, em abril
do cor ren te, quan do en ca mi nha mos um re que ri men-
to de in for ma ção a S. Exª no sen ti do de au to ri zar o de -
par ta men to es pe ci a li za do da que le Mi nis té rio a ini ci ar
a so ro lo gia no re ba nho bo vi no no Esta do de Ron dô-
nia, im por tan te pro vi dên cia para de ter mi nar a sa í da
de Ron dô nia do ci clo de ris co da fe bre af to sa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ti ve
com o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, em au diên cia, no
seu pró prio ga bi ne te, e re ce bi de S. Exª a sua pa la vra
de que bre ve men te as au to ri da des com pe ten tes es -
ta ri am aten den do ao nos so ple i to. Não foi sur pre sa
para este Par la men tar e tam bém agro pe cu a ris ta o re -
fe ri do com pro me ti men to. E, para a nos sa sa tis fa ção e 
ale gria dos pe cu a ris tas do Esta do de Ron dô nia, re ce-
be mos a con fir ma ção da que le Mi nis té rio de que a re -
a li za ção da so ro lo gia no re ba nho bo vi no será ini ci a da
no pró xi mo mês de se tem bro.

A nos sa ex pec ta ti va é de que o nos so re ba nho
pos sa ad qui rir a con di ção de área li vre de va ci na ção
e que não haja no tí cia de ati vi da de vi ral nas amos tras
co le ta das. Se isso ocor rer, a ati vi da de pe cu a ris ta do
nos so Esta do será res ta be le ci da, a pe cuá ria de cor te,
em es pe ci al a ex por ta ção de car ne com osso, será
for ta le ci da e nos so es pa ço no mer ca do co mer ci al
será re to ma do.

Sr. Pre si den te, Ron dô nia é o pri me i ro Esta do da 
Re gião Nor te que con se guiu avan çar no con tro le da
do en ça, gra ças à cons ciên cia dos nos sos pe cu a ris tas
e o es for ço das nos sas au to ri da des pú bli cas do se tor,
tan to que le van ta men tos pre li mi na res in di cam que a

úl ti ma eta pa de va ci na ção su pe rou os 98% da eta pa
an te ri or.

A so ro lo gia, Sr. Pre si den te, é um ser vi ço mu i to
cri te ri o so. Sua amos tra gem será re a li za da em pro por-
ção re gi o na li za da do re ba nho, de ven do a co le ta do
ma te ri al ser efe tu a da em cer ca de oito mil ani ma is.
Uma vez con fir ma do o as pec to po si ti vo da so ro lo gia,
o re ba nho do Esta do de Ron dô nia en tra rá na área li -
vre, com va ci na ção a par tir de 2003.

Qu e ro res sal tar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, o con si de rá vel em pe nho dos pe cu a ris tas do
meu Esta do, que te nho a hon ra e o or gu lho de re pre-
sen tar no Se na do Fe de ral, pois, sem a par ti ci pa ção de-
les nes se pro ces so de imu ni za ção do nos so re ba nho,
com cer te za não te ría mos al can ça do esse su ces so.

A pe cuá ria é a base da eco no mia do Esta do
de Ron dô nia, por tan to, nes ta opor tu ni da de, que ro
de mons trar de pú bli co, pe ran te este se le to Ple ná rio,
o agra de ci men to des te Par la men tar e dos pro du to-
res ru ra is de Ron dô nia ao Sr. Mi nis tro de Esta do da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, Pra ti ni de Mo-
ra es, por nos ter aten di do com tan ta pres te za. Agra de-
ço a S. Exª por ter efe tu a do esse tra ba lho que os pe-
cu a ris tas de Ron dô nia tan to es pe ra vam e que faz tan -
ta di fe ren ça para a pro du ção e no pre ço de ven da do
boi gor do.

Tam bém que ro apro ve i tar a opor tu ni da de, Sr.
Pre si den te, para agra de cer ao Pre fe i to, ao Pre si den te
da Câ ma ra de Ve re a do res e aos de ma is Ve re a do res
da ci da de de Jo a ça ba, San ta Ca ta ri na, por me te rem
con ce di do a Me da lha de Hon ra ao Mé ri to Cru ze i ro, na 
quin ta-fe i ra pas sa da, na que la ci da de, no Vale do Rio
do Pe i xe. Lá en con trei ami gos que não via há mais de
50 anos, des de os idos de 1946, quan do es ti ve mos
jun tos na es co la.

Agra de ço, de co ra ção, a ma ne i ra como fui re ce-
bi do e os te le gra mas das pes so as que lá não pu de-
ram com pa re cer, como o ex-De pu ta do Ivo To ma zo ni,
para quem tra ba lhei em qua tro ele i ções no Esta do do
Pa ra ná, e o Mi nis tro Eu cli des Scal co, com pa nhe i ro de 
po lí ti ca do su do es te do Pa ra ná des de 1960, por quem 
fui lan ça do pre fe i to e ele i to na que la épo ca.

Qu e ro di zer ao povo de Jo a ça ba que fi quei mu i-
to fe liz e mu i to gra to pela ho me na gem e por ter po di do
en con trar de ze nas de pre fe i tos e ami gos, in clu si ve o
Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de
Ron dô nia, Na ta na el Sil va, que se fez pre sen te, e o
Pre fe i to de Vi lhe na, Mel ki se dek Do na don, e do Se na-
dor Ca sil do Mal da ner, de San ta Ca ta ri na, que tam-
bém pres ti gi a ram o even to.
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Para mim, foi uma ale gria enor me en con trar
Dom Agos ti nho José Sar to ri, Bis po de Pal mas há
mais de qua ren ta anos.

Agra de ço imen sa men te a to dos os meus ami-
gos de Jo a ça ba, aos meus pa ren tes, a Le o nel Fran -
cis co Sar to ri, que me aten deu mu i to bem em mi nha
es ta da na que la ci da de.

Ao povo de Jo a ça ba, ao povo ca ta ri nen se, obri -
ga do pela re cep ção.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Dan -
do pros se gui men to à lis ta de ora do res, con ce do a pa -
la vra ao Se na dor La u ro Cam pos por vin te mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei que é fá cil e, por
isso, está sen do pro fu sa men te usa da a téc ni ca de “fu-
la ni zar” os pro ble mas, de “fu la ni zar” a cri se da eco no-
mia ca pi ta lis ta que se aba te de for ma di fe ren te so bre o
cen tro, ou tro ra di nâ mi co, do ca pi tal e a sua pe ri fe ria sa -
cri fi ca da. Nun ca “fu la ni zei” a cri se ou os gra ves pro ble-
mas eco nô mi cos, so ci a is, po lí ti cos e cul tu ra is que o sis -
te ma ca pi ta lis ta pro duz em es ca la cres cen te.

Há cer ca de um ano, pro fe ri aqui um dis cur so in -
ti tu la do “Entre o Si lên cio e a Men ti ra”. Eu ti nha ab so lu-
ta cer te za de que ve ría mos re pe tir, no Bra sil, uma ati -
tu de se me lhan te àque la que en vol veu pa í ses da Eu ro-
pa, como a Ale ma nha, por oca sião da pri me i ra ele i ção
de Ger hard Schrö der, e que an te ri or men te já ha via se
apre sen ta do com tra ços bas tan te se me lhan tes por
oca sião da ele i ção de Tony Bla ir, na Ingla ter ra.

A di nâ mi ca key ne si a na abran ge aque le pe río do
em que o Esta do ca pi ta lis ta, que é ca pi tal, que é par te
do ca pi tal, que é sus ten tá cu lo do ca pi tal, que sus ten-
ta a taxa de lu cro com uma mão e o vo lu me de em pre-
go com a ou tra, que pro te ge os ban que i ros com am -
bas mãos, que abra ça os ban que i ros e que ten ta ga -
ran tir tam bém as con di ções de re pro du ção, sub si di-
ou, es ti mu lou os in ves ti men tos in dus tri a is e a for ma-
ção do ca pi tal pro du ti vo.

O Esta do ca pi ta lis ta é esse ser, essa cri a ção,
essa for ma ção his tó ri ca, so ci al, eco nô mi ca, pro téi ca,
che ia de bra ços e de abra ços, que, des de o iní cio do
ca pi ta lis mo, foi se for man do jun ta men te com ele, in te-
ra gin do com ele. Em cer to sen ti do, como di zia o gran -
de pen sa dor in glês Je remy Bent ham, “ca pi tal é po der,
po der so bre co i sas e pes so as”, e aque la or ga ni za ção
po lí ti ca que se des faz do ca pi tal, aque le país ca pi ta-
lis ta que de i xa de am pa rar e de acu mu lar o ca pi tal,
que pas sa a jo gar fora o ca pi tal, a dar pon ta pé no ca -
pi tal – e di nhe i ro não ace i ta pon ta pé -, aque le país
que, le va do por uma in com pre en são to tal do pro ces-
so de for ma ção e de for ma ção do ca pi ta lis mo na fase

atu al, des faz-se de suas em pre sas es ta ta is, da sua
es tru tu ra pro du ti va e de sua or ga ni za ção po lí ti ca, de -
mi tin do fun ci o ná ri os, en xu gan do e en tran do numa
ano re xia fan tás ti ca, não con se gue mais exer cer a sua 
fun ção de Esta do ca pi ta lis ta, de am pa rar a agri cul tu-
ra, a in dús tria e o co mér cio, de for ta le cer as re la ções
in ter na ci o na is. É o go ver no do “ne o na da”, é o go ver-
no ne o li be ral que res sus ci ta uma de no mi na ção de
1873 para fa zer com que seja a ta bu le ta de suas co lo-
ca ções per di das.

Por tan to, uma vez que a di nâ mi ca key ne si a na
en tra em cri se, os gas tos do go ver no que sus ten ta-
ram o pro ces so key ne si a no – a mo e da in con ver sí vel
que foi ne ces sá ria à sus ten ta ção do ca pi ta lis mo key -
ne si a no e de sua di nâ mi ca des de os anos 30, a for -
ma ção não ape nas do sta te mo ney, do pa pel mo e da
in con ver sí vel, mas tam bém a sua uti li za ção – des per-
tam o con tra po lo da dí vi da pú bli ca, que ten ta re ti rar,
en xu gar par te do di nhe i ro que o go ver no foi obri ga do
a lan çar para au men tar a de man da efe ti va que a so ci-
e da de, de i xa da a si mes mo, li be ral, não con se gue ab -
sor ver como não con se gue re mu ne rar a pro du ção,
que não al can ça os ní ve is de 1929.

Por isso, o go ver no pas sa a ser o gran de gas -
ta dor, o gran de mer ca do tam bém. Ele, que au xi li ou
a pro du ção e a cir cu la ção, que for ne ceu es tí mu los
para que a taxa de lu cro não ca ís se, pas sa a ser o
gran de mer ca do. Foi por isso que – é bom re pe tir –
uma mer ca do ria, um pro du to al ta men te sig ni fi ca ti vo,
cha ma ti vo, a má qui na que aba lou o mun do, o au to-
mó vel, que teve uma pro du ção de 5,3 mi lhões de
uni da des, em 1929, nos Esta dos Uni dos, em 1943,
14 anos de po is, teve uma pro du ção de ape nas 700
mil car ros. Qu a tro mi lhões e se is cen tos mil car ros
de i xa ram de ser pro du zi dos. Por quê? Essen ci al-
men te, por que não ha via com pra dor. Então, o go-
ver no pas sou a com prar. Mas o go ver no não po de-
ria com prar aque les 4,6 mi lhões de car ros. Esse ex -
ce den te teve que mu dar de for ma e as su miu uma
for ma ad qui rí vel pelo go ver no, como pro du tos bé li-
cos e es pa ci a is, e, mais mo der na men te, esse es cu-
do an ti mís sil e es ses ata ques fe i tos pe los Esta dos
Uni dos a sete pa í ses. Alguns, de ma ne i ra de cla ra-
da, com bom bar de i os de cla ra dos e ex pres sos; ou tros,
com in fluên ci as mais in di re tas, como acon te ce com o
Bra sil. E esse po de rio nor te-ame ri ca no, há mu i to tem -
po, des de a II Gu er ra Mun di al, trans for mou-se num
po der in ter na ci o na li za do, glo ba li za do.

Hi tler per deu a guer ra, mas ga nhou a paz. Não
há dú vi da al gu ma, do meu pon to de vis ta, de que as
ins ti tu i ções que Hi tler pre ga va até so bre vi vem nos
Esta dos Uni dos. So bre vi ve tam bém aque le des ti no
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ex pres so, aque la pro po si ção de que o Esta do hen ge-
li a no de Hi tler era um es ta do pre des ti na do e que ti nha
tan to po der que, as sim como Deus so prou no pó a
alma do ho mem, ele so prou no pa pel o po der do di -
nhe i ro, como dis se Karl Fri e drich Knapp , um hen ge li-
a no de di re i ta.

Ro o se velt dis se, num li vro in ti tu la do Os Mil Pri -
me i ros Dias: “o que es tou fa zen do aqui é a mes ma
co i sa que Hi tler está fa zen do na Ale ma nha”. Com a II
Gu er ra Mun di al, apa re ce ram os res quí ci os da que la
for ma ção de mo crá ti ca pre ten di da por al guns pais da
pá tria, por al guns par ti ci pan tes da que las dis cus sões
su pe ri o res que se tra va ram no fi nal do sé cu lo XVIII,
os fe de ra lis tas. Tra ta va-se de dis cus sões e re ce i os:
re ce i os de que os Esta dos Uni dos de i xas sem de ser
de mo crá ti cos; re ce i os de que, por exem plo, um gru po
de mi li ta res cha ma do Cin ci natt, po de ria co lo car a co -
roa na sua ca be ça e trans for mar os Esta dos Uni dos
num re i no à par te do re i no in glês, co ro an do um mi li tar
rei dos Esta dos Uni dos.

Esses re ce i os sem pre es ti ve ram pre sen tes na
for ma ção dos Esta dos Uni dos, mas não há dú vi da al-
gu ma de que, com o de fla grar da II Gu er ra Mun di al,
que sal vou, de acor do com Lord Key nes, a eco no mia
ca pi ta lis ta da cri se de 1929, que au men tou a de man da
efe ti va, que re ab sor veu a mão-de-obra de sem pre ga da,
que for ta le ceu a taxa de lu cro de ca í da por meio de
uma efi ciên cia mar gi nal fic tí cia do ca pi tal – ne o no me
dado ao lu cro es pe ra do pelo Lord Key nes -, o go ver no
pas sa a pro duz o lu cro, dan do-o aos em pre sá ri os, au xi-
li an do e com ple men tan do o lu cro pro du zi do pe los tra-
ba lha do res. Esse lu cro pro du zi do pe los tra ba lha do res
es ta va em que da de vi do ao de sem pre go, prin ci pal men-
te. Qu a ren ta e qua tro por cen to de de sem pre go na Ale -
ma nha e 25% nos Esta dos Uni dos. Isso, re pi to, faz cair 
o lu cro que o go ver no au men ta e sus ten ta, a fim de in-
je tá-lo na eco no mia de pa u pe ra da e em cri se.

Por tan to, quan do todo esse pro ces so en tra em
co lap so, a eco no mia key ne si a na de i xa de exer cer to -
das es sas fun ções de sal va men to da eco no mia ca pi-
ta lis ta. A UTI, a que se re co lheu o ca pi ta lis mo nos
anos 30, fica cada dia mais cara, mais dis pen di o sa, e
a dí vi da pú bli ca co lo ca ob vi a men te um li mi te a esse
pro ces so. A dí vi da pú bli ca ame ri ca na, que, no fi nal da 
II Gu er ra Mun di al, atin giu 119,9% do PIB ame ri ca no,
põe um fim, um li mi te, uma cri se ao key ne si a nis mo,
ou tro ra di na mi za dor, e, por tan to, de i xa como ras tro
uma gran de des pro por ção que tem sua base, ori gem
e sede no pró prio Esta do na ci o nal ca pi ta lis ta.

Entra em cri se o ca pi ta lis mo key ne si a no, que é,
na re a li da de, a úl ti ma eta pa, o úl ti mo re cur so pos sí vel
em cer to pon to de vis ta da eco no mia ca pi ta lis ta, essa

que, até 1929, au men tou fan tas ti ca men te as for ças
pro du ti vas, ero ti zou o mun do mu i tas ve zes com san -
gue e suor ex cep ci o na is. Essa era ain da uma eco no-
mia em gran de par te pro du ti va. Mas, a par tir daí, ela,
que era eró ti ca, se trans for ma em ta ná ti ca, pas sa-se
a va ler da Gu er ra como a sua so lu ção en ver go nha da:
344 guer ras fo ram de fla gra das en tre 1740 e 1974, de
acor do Bout houl e Car re re, pá gi na 16 do li vro O De -
sa fio da Gu er ra; 87 guer ras in ter na ci o na is en tre
1840 e 1940, de acor do com Eric Hobs bawn. Des se
modo, não há dú vi da al gu ma, de que, como dis se
Key nes, “du vi do que te nha mos co nhe ci do um auge
re cen te ca paz de le var ao ple no em pre go, ex ce to du -
ran te a guer ra”. Só os gas tos do go ver no em guer ra, a 
gran de dis si pa ção, a gran de pro du ção ta ná ti ca e des -
tru i do ra con se guem fa zer com que o ca pi ta lis mo se
apro xi me do ple no em pre go.

O ca pi ta lis mo, por tan to, não pode mais ad mi nis-
trar, fa zer cir cu lar e con su mir o ex ce den te que ele pro -
duz. Esse ex ce den te pro du zi do pela eco no mia ca pi-
ta lis ta na agri cul tu ra trans for mou-se na Lei de Ro o se-
velt, se gun do a qual o Go ver no de ve ria pa gar para
que não se plan tas se. Pos te ri or men te, jul ga da a lei in -
cons ti tu ci o nal, Ro o se velt co me çou a pa gar para que
se plan tas se cac tos em vez de mer ca do ria agrí co la;
de um lado pro du zin do bens não con su mí ve is e não
re pro du tí ve is, pro du tos bé li cos, es pa ci a is, etc, de ou -
tro lado, pro du zin do cac tos. Esse foi o gran de des ti no
e a gran de sal va ção da eco no mia ca pi ta lis ta. Ela se
tor nou, por tan to, al ta men te dis si pa do ra e mos trou
sua na tu re za fi nal e real.

O ca pi ta lis mo tam bém pas sou a mos trar, como
Malt hus já ha via pre vis to, que aque les que che gam
tar de ao ban que te, os po bres mu i to nu me ro sos que
che gam tar de, de vem sim ples men te des pe dir-se, de -
vem mor rer para não per tur bar o ban que te fes ti vo da -
que les pri vi le gi a dos ca pi ta lis tas es co lhi dos por al gu-
ma mão in vi sí vel.

Ago ra es ta mos ven do que o ca pi ta lis mo não é
ape nas dis si pa dor, pro du tor mu i to bem re mu ne ra do
da des tru i ção sis te má ti ca e sis tê mi ca, mas um sis te-
ma abor ti vo. No Bra sil, es ta mos bem sa tis fe i tos por-
que de i xa ram de nas cer. A taxa de na ta li da de caiu de
4% para me nos de 2%. Se ela ti ves se per ma ne ci do
em 4%, a ren da per ca pi ta, no ano pas sa do, te ria
sido ne ga ti va. Então, ba tem pal mas para aque les que
não nas ce ram, que fo ram abor ta dos em tro ca de um
pe que no rá dio de pi lha ou de qual quer bu gi gan ga
para aque las se nho ras que fo ram in du zi das ao abor to
por esse sis te ma abor ti vo – não ape nas mar gi na li zan-
te –, que, as sim, aju da a au men tar o PIB per ca pi ta.
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É na tu ral que, di an te des se caos, es tas ati vi da-
des sub ter râ ne as se de sen vol vam fan tas ti ca men te:
o trá fi co de cri an ças, o trá fi co de dro gas, a pros ti tu i-
ção, o uso e abu so do tra ba lho in fan til, do tra ba lho
de me no res, o aban do no da Sa ú de, o aban do no da
Edu ca ção e pa co tes e mais pa co tes cada vez mais
per ver sos do ca pi ta lis mo, prin ci pal men te do ca pi ta-
lis mo sub de sen vol vi do, que, sen do um ca pi ta lis mo
semi-in te gra do, não po den do pro du zir ar mas, tem
que com prá-las e im por tá-las; que, não po den do
pro du zir nos se to res em que se se dia a R&D – Re-
se arch and De ve lop ment – a in dús tria do de sen vol-
vi men to tec no ló gi co da tec no lo gia mo der na, é obri -
ga do a co pi ar e re pe tir, xe ro car pa co tes que não são 
apli ca dos na ma triz. Lá, não de mi ti ram nin guém.

Os Esta dos Uni dos pos su em 14% de sua
mão-de-obra como fun ci o ná ri os pú bli cos. Mas nós,
aqui, te mos que de mi tir. Re du zir o em pre go fi cou
bo ni to, fi cou novo, é ele gan te. Os an ti gos, os mas to-
dôn ti cos é que gos tam de um Esta do que em pre ga
os fun ci o ná ri os que a in dús tria ha via co lo ca do no
de sem pre go. Isso é do pas sa do. Ago ra, não. Nós so -
mos mo der nos, ra ci o na is e fri os. De i xa mos mor rer
de fome, de i xa mos su bir os mor ros. Em vez de en-
cher mos a bar ri ga, o es tô ma go e a sa tis fa ção, en-
che mos o es pí ri to de ódio, de re vol ta, de ne ces si da-
de de se tor nar as sal tan te.

Numa si tu a ção como essa, é ób vio que a so ci-
e da de ti nha que se de sor ga ni zar para me lhor cum-
prir es ses pa péis, para en sur de cer-se, para tor-
nar-se muda e acrí ti ca. Alguns so ció lo gos sa bi am
dis so e, na oca sião em que eles de se ja vam um País 
mais bra si le i ro, mais na ci o nal, mais cons ci en te, pre -
ga vam que a de mo cra cia ver da de i ra só po de ria su-
bir quan do a so ci e da de se or ga ni zas se em en ti da-
des ci vis, em ONGs, em sin di ca tos, na CNBB, no
MST. E essa so ci e da de or ga ni za da iria re ce ben do
par te do po der con cen tra do e su per con cen tra do nas 
di ta du ras e nos re gi mes des pó ti cos la ti no-ame ri ca-
nos.

Mas, ao che gar no po der, fi ze ram jus ta men te o 
con trá rio: des mo ra li za ram os sin di ca tos; não con-
sen ti ram ne nhu ma vi tó ria sin di cal; re du zi ram os sa-
lá ri os; co op ta ram sin di ca tos pe los re cur sos do FAT,
dos pró pri os tra ba lha do res – di nhe i ro de tra ba lha dor
co op tan do e fi nan ci an do tra ba lha do res. Por tan to, fi -
ze ram jus ta men te o con trá rio: des mo ra li za ram es-
ses ór gãos da so ci e da de ci vil para fa lar di re ta men te
com o povo, como Hi tler fa zia e, an tes dele, Mus so li-
ni. É uma con ver sa di re ta, é só o ho mem da te le vi-
são, o gran de lí der da te le vi são, com seu nar ci sis mo

in can sá vel, di ri gin do-se e di ri gin do as suas men ti ras
e suas pro mes sas vãs e frus tra das à po pu la ção.

Entre es sas pro mes sas, en tre es sas mu dan-
ças e es sas me ta mor fo ses que são pra ti ca das pe los
trâns fu gas, pe los após ta tas, pe los que tra em as
clas ses a que per ten cem, está a tra i ção dos tra ba-
lha do res em es ca la mun di al pra ti ca da por Schro e-
der, Tony Bla ir e Fer nan do Hen ri que Car do so. Não
falo em Bel lus co ni, por que este sem pre usou e abu -
sou da sua face, da sua es tru tu ra e do seu es to fo
fas cis ta. Ele, pelo me nos, não tra iu os tra ba lha do res,
não foi lá di zen do que era um de les para pôr em
prá ti ca jus ta men te uma po lí ti ca que os tra ba lha do-
res não su por ta ri am se, ao in vés da que les da dita
Esquer da, so ci al de mo cra cia, es ti ves se no po der al -
guém da Di re i ta de cla ra da, da Di re i ta ra i vo sa, da Di -
re i ta ini mi ga dos tra ba lha do res.

O ca pi ta lis mo é tão es per to que co lo ca na
Argen ti na, no Bra sil, na Ale ma nha, na Fran ça, es ses
pre pos tos da bur gue sia de ses pe ra da, ex-tra ba lha-
do res, ex-ho mens da má qui na, como Schro e der foi
e aca bam frus tran do, des mo ra li zan do e abrin do a
via am pla para a Di re i ta vol tar na pró xi ma ele i ção.

O Sr. Ge or ge So ros, quan do era cri an ça – li
uma bi o gra fia a seu res pe i to -, até uns 8 ou 10 anos
de ida de, acha va que era Deus. De po is cres ceu e,
um dia, re sol veu der ru bar a li bra na Ingla ter ra, a mo -
e da in gle sa. E per gun ta ram-lhe por quê. E ele dis se:
“Não gos to dos in gle ses”. E der ru bou-a. Aqui, no
Bra sil, ve mos que os pre pos tos do Sr. Ge or ge So-
ros, an ti gos dis cí pu los e fun ci o ná ri os de sua me ga-
or ga ni za ção es pe cu la ti va, as su mem pos tos de Pre-
si den te de Ban co Cen tral.  Com du pla na ci o na li da-
de, ain da mor nos, re cém-sa í dos da es tru tu ra do Sr.
Ge or ge So ros, eles vêm para cá. Antes, como di re-
to res, ha vi am pre pa ra do o ca mi nho da es pe cu la ção,
do di nhe i ro es tran ge i ro que po de ria en trar no Bra sil,
es pe cu lar e sair sem qua ren te na, sem qual quer pe-
ri go, sem qual quer ris co. Pre pa ra ram o ca mi nho e,
ago ra, como Pre si den tes, es tão aí “so ro fi can do”
este País.

Infe liz men te, como dis se e es cre veu o Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so: “Vai-se cri an do
o an ti es ta do na ci o nal den tro do Bra sil.” E esse com -
po nen te es tran ge i ro de So ros, de Fra ga, de Ma lan,
de Fer nan do Hen ri que, etc, vai-se ali an do a for ne ce-
do res de par tes e pe ças, a in dus tri a is, a ban que i ros,
vai com pran do ban cos e vai as su min do até mes mo
a Pre si dên cia, cons ci en te do an ti es ta do na ci o nal
bra si le i ro.
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À Argen ti na que, há três me ses, pe dia US$1
bi lhão para se sal var, foi ne ga do qual quer mo e da
em seu pi res va zio. O Bra sil, ago ra, tem ou tro tra ta-
men to. Nós va mos le var para a nos sa ago nia, para
au men tar a nos sa per ma nên cia nes sa UTI, não
ape nas aque le di nhe i ro que rou ba ram da mi nha
con ta ban cá ria há cer ca de uma se ma na. Ca lo te
sim, cor ra li to em real foi dado em to dos os bra si le i-
ros. Na Argen ti na, o cor ra li to foi dado nos de pó si tos
em dó lar. Aqui, como não ha via de pó si to em dó lar,
de ram o cor ra li to em real. Assim, ve mos que o an ti-
es ta do na ci o nal bra si le i ro, pre si di do pelo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, que o pre viu, vai en tre-
gan do os de dos, por que os anéis já se fo ram.

É mu i to tris te, por tan to, as sis tir a esse es pe tá-
cu lo, ao caos ele i to ral, à fal ta de pro pos ta, à des tru i-
ção dos par ti dos po lí ti cos, à fal ta de voz, de cons-
ciên cia e de de ba te. Os de ba tes são va zi os, en tre o
nada e o co i sa ne nhu ma. As pro pos tas são me ras
con ver sas fi a das, com ple ta men te dis tan ci a das das
ne ces si da des re a is, fun da men ta is, cru ci a is, de ses-
pe ra das da so ci e da de de hoje.

Até o mo men to, ne nhum par ti do tem um pro -
gra ma de go ver no. Apre sen tam na te le vi são frag-
men tos não cal cu la dos, não pla ne ja dos, não pla ni-
fi ca dos, não re in te gra dos den tro de uma to ta li da-
de em fun ci o na men to; não pro va da, por tan to, a vi -
a bi li da de do pro gra ma, se um dia for co lo ca do em
prá ti ca.

Para ter mi nar, va mos lem brar a ex pres são de
Bres ser Pe re i ra, que é tão atu al: há um dis cur so
para ga nhar as ele i ções e ou tro para go ver nar.

Eis a con fis são an te ci pa da da qui lo que se re-
pe te –– hoje, em es ca la am pli a da e mais ver go nho-
sa. Por tan to, so mos obri ga dos a nos trans for mar em 
es pec ta do res pas si vos des sa cam pa nha tris te.

Eça de Qu e i roz já ha via es cri to A Cam pa nha
Ale gre. A nos sa é a mais tris te das cam pa nhas que
tive o des pra zer de pre sen ci ar.

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

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei
bre ve. Qu e ro ape nas fa zer al guns re gis tros que con -
si de ro im por tan tes.

O Bra sil con tes ta rá, na Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio, a nova lei agrá ria ame ri ca na. Sem dú -
vi da ne nhu ma, o que os Esta dos Uni dos fi ze ram
com o res tan te do mun do é algo que tem que ser
con tes ta do, e o Bra sil agi rá com fir me za pe ran te a
OMC nes sa ques tão.

So men te os da dos da Con fe de ra ção Na ci o nal
da Agri cul tu ra e Pe cuá ria no Bra sil re gis tram que,
nos pró xi mos cin co anos, essa lei agrí co la ame ri ca-
na dará mais de US$6,5 bi lhões de pre ju í zo à ex por-
ta ção de soja bra si le i ra. Por tan to, esse é um dado
ex tre ma men te re le van te e que pre ci sa ser en fren ta-
do com a fir me za que o Go ver no bra si le i ro está en -
fren tan do.

Ain da den tro des se tema, que ro re gis trar e la -
men tar a au sên cia não ape nas do go ver no ame ri ca-
no, mas de mu i tos pa í ses de sen vol vi dos, pe ran te a
dis cus são re a li za da na Itá lia pela FAO, para dis cu tir
a fome no mun do. Sem dú vi da ne nhu ma, a pos tu ra
dos pa í ses de sen vol vi dos no sen ti do de não com pa-
re ce rem à dis cus são mos tra um des ca so para com
a hu ma ni da de. E é la men tá vel que esse fato te nha
ocor ri do, mais uma vez, par tin do das gran des po tên-
ci as.

Aca bo de re ce ber uma in for ma ção da re vis ta
IstoÉ, que di vul ga rá, no fim des ta se ma na, mais
uma pes qui sa ele i to ral para a Pre si dên cia da Re pú-
bli ca.

Se gun do in for ma ção da re vis ta, as in ten ções
de voto do can di da to Luiz Iná cio Lula da Sil va caem
para 40,5% e as do can di da to José Ser ra so bem
para 23,3%. 

Por tan to, está nes se re sul ta do de pes qui sa um 
pou co do pâ ni co que se aba te so bre o PT e que o
faz co me ter tan tos er ros e tan tos equí vo cos nes te
mo men to da cam pa nha.

Peço a trans cri ção da ma té ria “Sub sí di os –
EUA da rão pre ju í zo de US$6,5 bi lhões. Bra sil con-
tes ta rá na OMC nova lei agrá ria ame ri ca na”.

So li ci to tam bém a trans cri ção da pes qui sa pu -
bli ca da pela re vis ta IstoÉ.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN– 
CIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – V.
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção de 
in te res se par ti dá rio.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – V.
Exª tem a pa la vra, na for ma do Re gi men to, por cin co
mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, já ten do se pro nun ci a do da tri -
bu na do Se na do Fe de ral os Lí de res do PPS e do PDT,
eu gos ta ria tam bém de fa zer o meu pro nun ci a men to,
em nome do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro.

Enal te ço a ex tra or di ná ria con ven ção na ci o nal
dos três Par ti dos que com põem a Fren te Tra ba lhis ta,
que con cor re às ele i ções para Pre si den te e Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca, para Go ver no de Esta do, para
2/3 do Se na do Fe de ral, para as Assem bléi as Le gis la-
ti vas e para a Câ ma ra Fe de ral.

Foi um mo men to his tó ri co, Sr. Pre si den te, quan -
do os três Par ti dos, aqui ci ta dos, ho mo lo ga ram a can -
di da tu ra do ex-Mi nis tro da Fa zen da, do ex-Go ver na-
dor do Ce a rá e do ex-Pre fe i to de For ta le za Ciro Go -
mes e tam bém do nos so com pa nhe i ro pe te bis ta, o
gran de con du tor da For ça Sin di cal, Pa u lo Pe re i ra da
Sil va, o cha ma do Pa u li nho da For ça Sin di cal. Um ho -
mem que se tem con du zi do de ma ne i ra to tal men te
acer ta da à fren te da For ça Sin di cal, por que pra ti ca
um sin di ca lis mo de re sul ta do. Faz com que au men te
cada vez mais o nú me ro de pes so as que pro cu ram
aque le sin di ca to, quer em pre ga dos que ne ces si tam
de re ci cla gem para vi a bi li zar con quis tas no âm bi to do
pró prio em pre go, quer, so bre tu do, pes so as de sem-
pre ga das no País, às qua is a For ça Sin di cal vem
pres tan do ines ti má ve is be ne fí ci os.

Sr. Pre si den te, sa be mos que essa po lí ti ca de
pri va ti za ção e, so bre tu do, de me ga fu sões tem um re -
sul ta do si nis tro, trá gi co, con for me aca bou de as se gu-
rar o emi nen te Se na dor La u ro Cam pos. E o re sul ta do
ma lé fi co des sa po lí ti ca é o gran de de sem pre go que
atin ge ago ra as ma i o res ci fras da his tó ria bra si le i ra.

Por tan to, a Fren te Pro gres sis ta, en ca be ça da
por Ciro Go mes e por Pa u lo Pe re i ra da Sil va, se pro -
põe a fa zer uma ad mi nis tra ção que bus que o ple no
em pre go, que bus que au men tar a pou pan ça in ter na
do País e que não de pen da ex clu si va men te de ca pi ta-
is vo lá te is in ter na ci o na is.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é com mu i to or gu lho
que enal te ce mos essa ex tra or di ná ria con ven ção, re a-
li za da no do min go e se gun da-fe i ra úl ti mos, em Pin da-

mo nhan ga ba, ter ra onde nas ceu Ciro Go mes e onde
ain da re si de a sua pro ge ni to ra. De lá, Ciro Go mes
saiu, ain da pe que no, para a ci da de de So bral, Ce a rá,
onde se ini ci ou na po lí ti ca, tor nan do-se um dos lu mi-
na res ma i o res da po lí ti ca bra si le i ra.

É um ho mem al ta men te pre pa ra do. No pe río do
em que não exer ceu ne nhum car go, es te ve pre o cu pa-
do em es tu dar, para que pu des se, um dia, di ri gir os
des ti nos do Bra sil.

Qu e ro di zer tam bém, com sa tis fa ção, que Ciro
Go mes co me ça a fa zer o pro gra ma par ti dá rio, uti li-
zan do-se dos tem pos dos três Par ti dos: PDT, PTB e
PPS. Te nho cer te za de que Ciro Go mes ha ve rá de
cres cer nas pes qui sas de in ten ções de voto em nos so
País.

Peço a Deus – e digo isto com con vic ção, com
se gu ran ça – que ele che gue ao se gun do tur no das
ele i ções, por que o que se per ce be é uma onda de eu -
fo ria em todo o Bra sil com re la ção à sua can di da tu ra.
Essa can di da tu ra ain da foi re for ça da, nos úl ti mos
dias, com o lan ça men to do gran de Lí der na ci o nal do
PDT a Se na dor, pelo Esta do do Rio de Ja ne i ro: o Dr.
Le o nel de Mou ra Bri zo la, ex-Go ver na dor do Rio de
Ja ne i ro, ex-Go ver na dor do Rio Gran de do Sul e tam -
bém ex-can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca.

Por tan to, te mos cer te za de que os no mes Ciro
Go mes e Pa u li nho Pe re i ra da Sil va ha ve rão de ga nhar
re per cus são na ci o nal e atin gir gro tões, sen do, sem
som bra de dú vi da, uma can di da tu ra vi to ri o sa.

Se V. Exª me per mi te, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria
tam bém de enal te cer o se mi ná rio pa tro ci na do pelo
Se na do Fe de ral e pe las Co mis sões de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, que tra tou
da clo na gem hu ma na, um as sun to im por tan tís si mo e
mu i to atu al.

To dos os seg men tos in te res sa dos na for ma li za-
ção de uma lei con sen tâ nea com aqui lo que pen sa a
ma i or par te da so ci e da de bra si le i ra, toda essa so ci e-
da de or ga ni za da es te ve pre sen te: as co mu ni da des ci -
en tí fi ca e re li gi o sa, en fim, to dos os in te res sa dos par ti-
ci pa ram. Nós es ta mos, por tan to, em con di ções de
ela bo rar uma lei atu al, que aus cul te as ne ces si da des
e os in te res ses da nos sa Pá tria, já que o mun do in te i-
ro se pre pa ra fa zen do a sua le gis la ção so bre ma té ria
tão atu al.

Qu e ro me con gra tu lar com o Se na do Fe de ral,
so bre tu do com o Se na dor Se bas tião Ro cha, ide a li za-
dor do even to, que, em fun ção do se mi ná rio, mu dou
sua pro pos ta le gis la ti va de co i bir qual quer ten ta ti va
de clo na gem hu ma na, ad mi tin do, hoje, que seja fe i ta
a clo na gem de ór gãos e de te ci dos hu ma nos, para
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efe i to te ra pêu ti co. To dos os seg men tos que com pa re-
ce ram ao even to, ci en tis tas e re li gi o sos, mos tra-
ram-se con trá ri os à po si ção de clo na gens para re pro-
du ção de se res hu ma nos, no en tan to há um con sen-
so de que de va mos ins ti tu ir a clo na gem de te ci dos e
ór gãos para fins te ra pêu ti cos.

Pa ra béns ao Se na do Fe de ral, às duas Co mis-
sões ci ta das e, so bre tu do, ao emi nen te Se na dor Se -
bas tião Ro cha, um dos mem bros da Fren te Tra ba lhis-
ta, que será vi to ri o sa nas pró xi mas ele i ções.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Con -

ce do a pa la vra, por ces são do Se na dor Re gi nal do
Du ar te, ao Se na dor Ge ral do Melo, por 20 mi nu tos.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não era
meu pro pó si to ocu par a tri bu na na ma nhã de hoje,
mas, ou vin do com a aten ção e o res pe i to com que
sem pre ouço o nos so pro fes sor e co le ga Se na dor La -
u ro Cam pos, sen ti-me ins ti ga do a tra zer al gu mas re -
fle xões que as ses sões de sex ta-fe i ra, de cer ta for ma,
en co ra jam, até por en ten der que o Se na dor La u ro
Cam pos tal vez seja, dos qua dros po lí ti cos do Bra sil
de hoje, uma das pou cas pes so as que, além do pre -
pa ro e do enor me ca be dal de co nhe ci men tos so bre
esse as sun to, tem re ve la do, ao lon go da sua vida e no 
exer cí cio do seu man da to, a sen si bi li da de para per ce-
ber e ana li sar as gran des ques tões da Hu ma ni da de,
hoje.

O dis cur so de S. Exª, como sem pre, con tém
uma crí ti ca áci da, enér gi ca, se ve ra e ci rúr gi ca ao for-
ma to que as su miu o ca pi ta lis mo ao lon go da His tó ria
e às ma ni fes ta ções de seus in te res ses nos dias de
hoje.

De uma co i sa, Se na dor La u ro Cam po, fi que cer-
to que te mos em co mum: o so nho de ver um mun do
em que a Hu ma ni da de in te i ra te nha o di re i to e as es -
pe ran ças re a is, fun da das em pos si bi li da des con cre-
tas de vi ver me lhor.

Pen so que a gran de so ci e da de, que po de rá um
dia sur gir, será aque la em que sim ples men te o ho-
mem pos sa de fato amar o pró xi mo como a si mes mo
e acho que isso não acon te ce rá en quan to o ho mem e
seu pró xi mo dis pu ta rem o mes mo pe da ço de pão.
Enquan to não hou ver pão su fi ci en te para to dos, essa
pos tu ra cris tã, que ge ra ria um mun do de paz, har mo-
nia e fra ter ni da de, será di fí cil de ser en con tra da no
dia-a-dia de to dos nós. Acre di to que nós dois, como a
ma i o ria dos que têm as sen to nes ta Casa, de se ja ría-
mos ver um mun do as sim.

O pro ces so de bus ca des se tipo de mun do co lo-
cou di an te da Hu ma ni da de, dos es ta dis tas e das so ci-
e da des, cla ra men te, a par tir do iní cio do sé cu lo pas -
sa do, em ter mos já ma te ri a is de or ga ni za ção da so ci-
e da de, dois ca mi nhos que, na ver da de, eram duas
ten ta ti vas de cons tru ção des se so nho.

A ex pe riên cia so ci a lis ta, que qua se le vou o
mun do a uma he ca tom be nu cle ar, foi fun da da no so -
nho mais alto que se já se so nhou: o de se cons tru ir
uma so ci e da de em que to dos te nham di re i to de re ce-
ber aqui lo que ne ces si tam e o de ver de ofe re cer tudo
que pos sam, de acor do com suas pos si bi li da des.

Na re a li da de, esse so nho ani mou as mais im -
por tan tes ex pe riên ci as que a Hu ma ni da de fez, in clu-
si ve no pla no po lí ti co, no sé cu lo XX. Infe liz men te, elas 
fra cas sa ram no pla no ope ra ci o nal. A uto pia so ci a lis ta,
na alma das pes so as de boa von ta de, de boa fé e
que, sin ce ra men te, de se jam que o mun do seja me-
lhor, está in tac ta. Ape nas a ex pe riên cia hu ma na de -
mons trou que esse é um so nho que não sa be mos
como re a li zar.

Vi si tei, em al gu mas opor tu ni da des, al guns pa í-
ses so ci a lis tas. E foi o con ta to di re to com a sua re a li-
da de que com pro me teu, em mim, al gu mas das con-
vic ções mais no bres que pen sa va ter na mi nha ju ven-
tu de – as ex pe riên ci as de vi si tar a Hun gria após a pri -
me i ra, e tal vez úni ca, con tra-re vo lu ção ha vi da den tro
de um re gi me so ci a lis ta e a de con vi ver, du ran te duas
se ma nas, com a mais cla ra e mais ab so lu ta ma ni fes-
ta ção de su pres são da li ber da de.

Re cen te men te, vi si tei Cuba, Se na dor La u ro
Cam pos, onde en con trei uma for ma nova, ines pe ra da
mas mu i to cla ra e de mais va lia, de prá ti ca do Esta do
con tra os tra ba lha do res. Vou di zer a V. Exª, com cla re-
za, o que vi.

Vi si tei uma fá bri ca de ci gar ros – não de cha ru-
tos – que é uma jo int ven tu re do go ver no cu ba no
com uma em pre sa ori un da do Bra sil, que é a Sou za
Cruz. Lá, apre sen ta do à di re to ria des sa em pre sa, fi -
quei sa ben do como se paga os sa lá ri os dos tra ba lha-
do res e dos di re to res. O pa ga men to é fe i to ao Esta do.
Como se tra ta de uma em pre sa ex por ta do ra, ge ra do-
ra de di vi sas, ela tem o de ver le gal de pa gar ao Esta -
do em dó la res nor te-ame ri ca nos, que hoje cir cu lam li -
vre men te no país, em bo ra mu i ta gen te te nha ido ao
pa re dão por que ti nha um dó lar no bol so. Fi quei sa-
ben do que, ao pa gar a re mu ne ra ção de uma di re to ra,
re mu ne ra ção essa es ti ma da em 400 pe sos, a em pre-
sa paga ao go ver no cu ba no em dó la res, pelo câm bio
ofi ci al, que é – pas mem – de um dó lar para um peso.
A re la ção ofi ci al, a taxa de câm bio ofi ci al para fins de
ope ra ções ofi ci a is, é de um dó lar equi va len te a um
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peso cu ba no. Então, por isso, ao pa gar ao go ver no o
sa lá rio da que la se nho ra, cujo con tra to é ce le bra do
com o Mi nis té rio da Agri cul tu ra – e a em pre sa in de ni-
za o Mi nis té rio da Agri cul tu ra –, se aque la se nho ra
ga nha 400 pe sos, a em pre sa deve pa gar ao go ver no
cu ba no 400 dó la res. Estes 400 dó la res são en tre gues
ao go ver no, que en tre ga àque la se nho ra os 400 pe -
sos. Só que, na ver da de, quan do en tre gues a essa
se nho ra es ses pe sos, não vão cir cu lar pelo câm bio
das tran sa ções ofi ci a is, mas pelo câm bio que se pra ti-
ca no país, nor mal men te, que é de 10 pe sos para um
dó lar. De ma ne i ra que o go ver no cu ba no co bra, por
con ta do tra ba lho da que la se nho ra, da que la tra ba lha-
do ra, 400 dó la res. Ou seja, ela pro duz para o seu pa -
trão, que é o Esta do cu ba no, 400 dó la res com o seu
tra ba lho, e re ce be, pelo seu tra ba lho, 40 dó la res. Por -
que, ao re ce ber 400 pe sos, que va lem 10 para um –
que va lem, por tan to, 10 cen ta vos de dó lar –, ela está
re ce ben do ape nas 40 dó la res.

De fato, este é um novo for ma to da mais va lia.
Acho que ne nhum em pre sá rio ca pi ta lis ta do mun do,
até hoje, teve pe i to para lan çar mão da mais va lia com 
se me lhan te avi dez.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na-
dor Ge ral do Melo, não po de ria de i xar de apar te ar V.
Exª para re gis trar a mi nha fe li ci da de de po der ter as -
sis ti do, na ma nhã de hoje, a um de ba te de alto ní vel
pro pi ci a do por V. Exª e pelo Se na dor La u ro Cam pos.
Sem dú vi da al gu ma, é isto o que te mos pre ga do no
Se na do: que o de ba te se ele ve na dis pu ta ele i to ral
para que, efe ti va men te, os ru mos da eco no mia e da
so ci e da de bra si le i ra pos sam ser dis cu ti dos em al tís si-
mo ní vel, es cla re cen do a po pu la ção. De ba te como
esse não é só im por tan te para o mer ca do in ter na ci o-
nal, não, o mer ca do in ter na ci o nal é co ro lá rio nes ta
ques tão. Ele é im por tan te para a so ci e da de bra si le i ra,
que pa ga rá o pre ço de uma mu dan ça de sas tra da,
como a que ocor reu na Argen ti na. Qu e ro re gis trar
uma in gra ti dão da Opo si ção: com o dis cur so de V.
Exª, fi ca mos sa ben do da pa ri da de um peso/um dó lar,
em Cuba. Pro va vel men te, Gus ta vo Fran co deve ter se 
ins pi ra do no go ver no cu ba no. A Esquer da bra si le i ra
sem pre ba teu nis so e nun ca re co nhe ceu esse ges to
de boa von ta de, de iden ti da de po lí ti ca do eco no mis ta,
ago ra bra si le i ro-cu ba no, Gus ta vo Fran co, que es ta be-
le ceu a pa ri da de. Mu da mos e avan ça mos. E, in fe liz-
men te, Cuba con ti nua te i man do no mo de lo Gus ta vo
Fran co. Re al men te fi quei fe liz em as sis tir a um de ba te

de al tís si mo ní vel. Espe ro a ré pli ca do Se na dor La u ro
Cam pos. Enten do que é as sim que va mos avan çar no 
de ba te po lí ti co em nos so País. Meus pa ra béns pelo
dis cur so.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Se na dor Ro me ro Jucá, mu i to obri ga do pelo seu apar-
te, como sem pre, ge ne ro so e mu i to bem hu mo ra do.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Per mi te-me
V. Exª  um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Ouço V. Exª, como sem pre, com todo o pra zer, em bo-
ra, como já lhe an te ci pei, es ses são ape nas os fun da-
men tos da co lo ca ção que fa rei. O que de se jo é lhe en -
tre gar um tipo de for mu la ção, so bre a qual já lhe fa lei,
à qual gos ta ria, esta sim, de re ce ber sua crí ti ca.

O S. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Sigo seu
con se lho e aguar do a opor tu ni da de de apar teá-lo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Mu i to obri ga do, Se na dor.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Ge ral do
Melo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Ouço o apar te do no bre Se na dor José Fo ga ça, com
mu i ta hon ra.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na-
dor Ge ral do Melo, como a in ter ven ção que pre ten do
fa zer é exa ta men te so bre este fun da men to, eu cre io
que este se ria o mo men to para apar teá-lo. Por tan to,
agra de ço a V. Exª. Eu tam bém já es ti ve em Cuba e re -
for ço a afir ma ção de V. Exª: é ri go ro sa men te ver da de-
i ra a afir ma ção da pa ri da de do dó lar. Inclu si ve tam-
bém é ver da de i ra a afir ma ção de que a eco no mia cu -
ba na é uma eco no mia do la ri za da.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Eu não tive o pra zer de ver a mo e da cu ba na en quan to
es ti ve lá.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na-
dor Ge ral do Melo, em bo ra ela te nha ace i ta ção flu en-
te, ela não é vi sí vel fi si ca men te. Mas, do pon to de vis -
ta le gal, o país é do la ri za do, tal como o Equa dor, tal
como El Sal va dor e ou tros pa í ses que já ofi ci a li za ram
o dó lar como mo e da, que vi go ra pa ra le la men te. Ape -
nas para fa zer, tal vez, uma pe que na ob ser va ção, que
é uma va ri an te, tal vez pos sa ser até uma ra zoá vel ob -
je ção a uma con clu são apres sa da. Com 40 dó la res,
que equi va le ria a 40 pe sos, todo o ci da dão cu ba no,
con su mi dor, tem duas vias pe las qua is ele pode ter
aces so aos bens de con su mo: a via por la li bre, a via
li vre, que é o mer ca do cha ma do de câm bio li vre; e a
via por la li bre ta, pela ca der ne ta, por onde o con su-
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mi dor tem aces so a de ter mi na dos bens de con su mo
com va lo res es ta be le ci dos pela eco no mia pla ni fi ca da.
São pre ços pré-fi xa dos pelo es ta do, são pre ços pú bli-
cos para es ses bens de con su mo, e es ses pre ços são 
ge ral men te mu i to ba i xos, como, por exem plo, o pa ga-
men to da luz elé tri ca ou o do alu guel, que ge ral men te
não ul tra pas sam a um dó lar. Além dis so, o con su mi-
dor tem di re i to a um de ter mi na do vo lu me de ali men-
tos nos su per mer ca dos, aos qua is só o ci da dão de -
ten tor da li bre ta tem aces so, e ali ele paga tam bém 2
ou 3 dó la res. De modo que o sa lá rio pa drão para um
tra ba lha dor cu ba no é de 25 pe sos ou de 25 dó la res.
Por tan to, es ses 40 dó la res que re ce be ria essa se nho-
ra, con tra ta da, essa tra ba lha do ra, do pon to de vis ta
da eco no mia pla ni fi ca da e den tro da ri gi dez da eco -
no mia pla ni fi ca da, não é um sa lá rio, di ga mos, me nor
do que o pa drão es ta be le ci do para os tra ba lha do res
cu ba nos, em ge ral, que têm aces so, por tan to, ao alu -
guel, têm aces so ao trans por te pelo pre ço ofi ci al.
Mas, tudo que for além des se li mi te ri go ro sa men te
es ta be le ci do pela li bre ta, tudo que for pela li bre, aí,
sim, os pre ços são os de mer ca do e, aí, este tra ba lha-
dor cu ba no re al men te se trans for ma num ci da dão pa -
u pér ri mo, numa pes soa ab so lu ta men te in ca pa ci ta da
do pon to de vis ta aqui si ti vo. Então, no mo men to em
que vai gas tar o di nhe i ro, ele é obri ga do a vi ver em
dois pla nos, em dois mun dos: um, que é o mun do de
la li bre, e ou tro, que é o da li bre ta. Nes te mun do da
li bre ta, há ri go ro sos li mi tes, os qua is não pode ex tra-
po lar. Tem di re i to a tan tos qui los de açú car por mês,
tan tos qui los de ar roz, tan tos qui los...

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Tan tos gra mas.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Tan tos
gra mas por mês. E isso ha ve rá, de cer ta for ma, de
que brar um pou co a vi são de mer ca do que se pos sa
ter dos va lo res. Isso con fun de mu i to uma ava li a ção
mais di re ta e apro fun da da, se com pa ra da com va lo-
res ca pi ta lis tas de um país como o Bra sil. Isso não é
uma ob je ção, mas ape nas uma va ri an te da aná li se
que V. Exª está fa zen do.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Na aná li se que es tou fa zen do, o pro ble ma cu ba no foi
ci ta do ape nas como uma ilus tra ção em re la ção ao as -
pec to da for ma nova que as su miu den tro da es tru tu ra
so ci a lis ta a mais va lia. A mais va lia que cons ti tui o ele -
men to nu cle ar da crí ti ca mar xis ta ao pro ces so ca pi ta-
lis ta as su miu, den tro de uma so ci e da de so ci a lis ta, um 
for ma to novo. O exem plo que dei foi ape nas para ilus -
trar essa afir ma ção. Embo ra deva di zer a V. Exª o se -
guin te...

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
quer di zer que se tra ta de um ca pi ta lis mo de Esta do,
que o Esta do de sem pe nha o pa pel do ca pi ta lis mo..

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Nem isso, Se na dor José Fo ga ça. Ao fa zer re fe rên cia
ao sa lá rio de US$40 de uma tra ba lha do ra, na ver da-
de, não quis di zer que ela es te ja numa fa i xa ba i xa de
re mu ne ra ção, não, por que ela está na mais alta fa i xa
de re mu ne ra ção. Tra ta-se de uma ex-Mi nis tra cu ba na
que exer ce, hoje, o car go de Di re to ra de uma em pre-
sa de ca pi tal cu ba no-bra si le i ro. Então, tra ta-se de um
sa lá rio al tís si mo. E, até onde apre en di, o sa lá rio mí ni-
mo do tra ba lha dor cu ba no é de US$15, e não de
US$25. São US$15 ou o seu equi va len te em peso. Na 
ver da de, po rém, se nos de ti ver mos na dis cus são do
pro ble ma cu ba no, não con se gui rei apre sen tar o que
vim, de fato, dis cu tir.

Eu di zia ape nas que, en tre as op ções de re a li za-
ção do so nho de cons tru ir uma so ci e da de jus ta para a 
hu ma ni da de, con vi ve mos já, no pla no po lí ti co, com
Esta dos que ope ra vam, como ope ram ain da hoje, se -
gun do um mar co de pro pri e da de pri va da dos me i os
de pro du ção e, ao mes mo tem po, com so ci e da des
que ope ra vam a par tir de um ou tro mar co, que era a
pro pri e da de co le ti va dos me i os de pro du ção, em que
o aten di men to das ne ces si da des hu ma nas se fa zia,
em uma, se gun do os di ta mes do mer ca do, em ou tra,
se gun do os di ta mes de um pro ces so de pla ni fi ca ção
cen tral. Por mais que o so nho so ci a lis ta per ma ne ça
vivo e por mais que se de se je que haja no mun do uma 
so ci e da de jus ta como aque la que se so nhou e que foi
a base, a ins pi ra ção da im plan ta ção de re gi mes so ci-
a lis tas no mun do, pre ci sa mos re co nhe cer que es sas
or ga ni za ções fra cas sa ram e fo ram a de mons tra ção
prá ti ca de que o so nho exis te, mas nós ain da não sa -
be mos como re a li zá-lo.

O pon to para onde eu de se ja va tra zer essa dis -
cus são era o se guin te: é ine gá vel que a so ci e da de
hu ma na de se ja en con trar for mas de or ga ni zar-se se -
gun do um pa drão de jus ti ça, de har mo nia nos ní ve is
de dis tri bu i ção de ren da, em que haja um pa drão de
aten di men to às ne ces si da des fun da men ta is e de
con tri bu i ção do ci da dão às ne ces si da des co le ti vas,
que são as as pi ra ções es sen ci a is, que são as úni cas
que vão per mi tir que um dia to dos os se res hu ma nos
pos sam amar ao pró xi mo como a si mes mo.

Como eu di zia an tes de V. Exª in gres sar no re -
cin to, eu não cre io que isso seja pos sí vel en quan to eu 
dis pu tar com o meu pró xi mo o mes mo pe da ço de pão. 
Te rei di fi cul da de de amar a pes soa com quem dis pu to
a mi nha so bre vi vên cia, a mi nha vida no dia se guin te.
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Os fun da men tos do ca pi ta lis mo, que foi ob je to
da crí ti ca mar xis ta, se re fe rem a um tipo de ca pi ta lis-
mo que não exis te mais na face da ter ra. Por exem plo,
a de ci são de: onde pro du zir? O que pro du zir? Qu an to
pro du zir? E que, his to ri ca men te, na fun da men ta ção
de toda a aná li se mar xis ta, eram de ci sões pri va ti vas
do em pre sá rio ca pi ta lis ta, es sas de ci sões, hoje, não
são mais pri va ti vas de nin guém.

Veja-se, por exem plo, aqui lo que Pe ter Drac ker
des ta ca em um dos seus li vros re cen tes a res pe i to do
ca pi ta lis mo ame ri ca no. Se gun do ele, qua se 70% do
ca pi tal das gran des cor po ra ções ame ri ca nas es tão
nas mãos de quem? De al gum Rock fel ler dos no vos
tem pos? De al gum Henry Ford dos no vos tem pos?
Não! Estão nas mãos dos fun dos de pen são. E os fun -
dos de pen são, ao de ci di rem apor tar di nhe i ro para
este em pre en di men to e não apor tar para aque le ou -
tro, es tão de ci din do o que vai ser pro du zi do, quan to
vai ser pro du zi do, onde vai ser pro du zi do. E quem de -
ci de? Algum Henry Ford? Algum Rock fel ler? Algum
Gold smith? Não! Quem de ci de é um ana lis ta de in-
ves ti men to de um fun do de pen são. E quem é um
ana lis ta? É um tra ba lha dor!

Na re a li da de, de ci sões que afe tam qua se 70%
do ca pi tal das gran des cor po ra ções ame ri ca nas es -
tão sen do to ma das, se gun do o pa re cer de tra ba lha-
do res que são ana lis tas de in ves ti men tos dos fun dos
de pen são, que, por sua vez, são os de ten to res de
mais de 50% do pas si vo to tal das em pre sas ame ri ca-
nas, o que sig ni fi ca que são tam bém os gran des pres -
ta mis tas, os gran des fi nan ci a do res em subs ti tu i ção
aos ban cos.

No mí ni mo se pode di zer que o ca pi ta lis mo de
hoje pre ci sa ria en con trar um novo Marx, al guém que,
ten do a mes ma li ber da de in te lec tu al que ele teve, al -
guém que ten do a mes ma di men são ge ni al que ele
teve, a mes ma ca pa ci da de de aná li se que ele ti nha,
pu des se in ter pre tar as con tra di ções in ter nas do ca pi-
ta lis mo de hoje, pois o ca pi ta lis mo que Marx ana li sou
não exis te mais. 

E é daí que vem a mi nha in qui e ta ção: que ca mi-
nhos va mos per cor rer no fu tu ro? Que es pe ran ças,
que si na li za ção pode ha ver da qui para fren te?

Pen so, Se na dor La u ro Cam pos, em pri me i ro lu -
gar, que a vi são do pro ces so que mar cou toda a for -
ma ção de to dos nós que um dia ti ve mos ma i or in ti mi-
da de e ma i or amor pe las es pe ran ças so ci a lis tas, tudo 
isso se ba se ou numa con tra di ção es sen ci al: a con tra-
di ção en tre o ca pi tal e o tra ba lho, en tre o em pre ga dor
e o em pre ga do. Essa con tra di ção, en tre tan to, es sen-
ci al men te, a par tir do mo men to em que a de ci são,
que an tes era pri va ti va do ca pi ta lis ta, do em pre sá rio

ca pi ta lis ta, do em pre ga dor, do ca pi tal, a par tir do mo -
men to em que os li mi tes que ha via an tes se tor na ram
di fu sos, di lu í ram-se pela nova re a li da de e pelo novo
for ma to que as su mi ram as pró pri as ati vi da des ope ra-
ci o na is den tro do sis te ma pro du ti vo, a par tir des se
ins tan te, al guém vai ter que re fle tir so bre qual é a
nova con tra di ção. E tal vez aí o con fli to de in te res ses
en tre o em pre sá rio ca pi ta lis ta e o tra ba lha dor vá se
tor nan do a cada dia um con fli to do pas sa do.

Isso não quer di zer que pos sa mos ig no rar os ten -
tá cu los que o pro ces so ca pi ta lis ta ain da tem, ins ti la dos
den tro da es tru tu ra. Mas essa é uma vi são da ten dên-
cia que se es ta be le ceu a par tir da ve lo ci da de as tro nô-
mi ca que as su miu o avan ço tec no ló gi co. E, en tão, aqui
– o Sr. Pre si den te já me ad ver te quan to ao tem po, eu
pe di ria ape nas a sua pa ciên cia para me de i xar con clu ir
– che ga a ques tão cru ci al. O avan ço tec no ló gi co in tro-
du ziu o que se ria tal vez, na mi nha ma ne i ra de ver, o
for ma to novo da mais-va lia an ti ga. Ou seja, as ta re fas
que se re a li zam hoje po dem ser re a li za das numa fra -
ção mu i to pe que na do tem po que se exi gia do tra ba-
lha dor an tes para re a li zar a mes ma ta re fa.

Sabe, Se na dor La u ro Cam pos, sou fi lho de um
an ti go re pre sen tan te co mer ci al no Rio Gran de do
Nor te. O meu pai re pre sen ta va, en tre ou tros, uma em -
pre sa da ter ra do Se na dor Fo ga ça, os fa bri can tes dos 
fo gões Va lig. E quan to tem po meu pai pas sa va en tre
con ven cer o seu cli en te a com prar um fo gão, man dar
o pe di do para o Rio Gran de do Sul pe los cor re i os da -
que les tem pos – o que já exi gia que fos sem man da-
das três car tas em dias di fe ren tes para ver se uma
che ga va –, es pe rar a res pos ta, a con fir ma ção do pe -
di do, e es pe rar que esse ben di to fo gão che gas se à
casa de um co mer ci an te lá de Na tal? Um mês, dois
me ses, três me ses? Qu an to tem po pre ci sa ria hoje o
meu pai para fa zer a mes ma co i sa? Dez mi nu tos, en -
tre fa lar ao te le fo ne com seu cli en te, man dar um fax
para o Rio Gran de do Sul e es pe rar um fax de res pos-
ta com a con fir ma ção do pe di do. E esse tem po que se 
ga nhou en tre a ta re fa re a li za da pelo meu pai e a re a li-
za da por quem a es te ja re a li zan do hoje, essa di fe ren-
ça de tem po, esse tem po todo que se ga nhou para
onde foi? Por que quem es ti ver hoje re a li zan do o tra -
ba lho do meu pai não está tra ba lhan do dez mi nu tos
por dia, mas con ti nua com o seu dia in te i ro sen do uti li-
za do.

O que es tou que ren do di zer é que o ga nho de
tem po que o avan ço tec no ló gi co per mi tiu trans for-
mou-se in te gral men te em au men to de pro du ti vi da de.
O sis te ma pro du ti vo ad qui riu a ca pa ci da de de se
apro pri ar do ga nho de tem po que a tec no lo gia ofe re-
ce, e tal vez aí es te ja o nú cleo da nova con tra di ção:
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be ne fi ci ar-se in te gral men te o sis te ma pro du ti vo do
ga nho de pro du ti vi da de, ou par te des se ga nho de
tem po trans fe rir-se para a vida das pes so as, se jam
elas em pre ga das ou em pre ga do ras, con tan to que o
pro ces so de au men to da pro du ti vi da de pros si ga – e
deve pros se guir –, mas quem sabe se não se po de ria
par ti lhar com o ser hu ma no um pe da ci nho do tem po
que o sis te ma pro du ti vo está ga nhan do so zi nho?

Eu ti nha von ta de, Se na dor La u ro Cam pos, de
co lo car essa ques tão des ta tri bu na um dia, que é uma 
for ma de co lo cá-la ao nos so País, mas só ser via co lo-
cá-la num mo men to as sim, em que as ex ci ta ções, as
ten sões, as emo ções do ce ná rio que es ta mos vi ven-
do nes sa fase pré-ele i to ral não es ti ves sem nem pre -
sen tes, em que eu con tas se com pes so as tão ilus tres
para me ou vir, e, den tre elas, por que não des ta car,
com jus ti ça e sei que com a con cor dân cia de to dos os
co le gas, al guém com a en ver ga du ra in te lec tu al de V.
Exª? Do mes mo modo que o seu dis cur so foi um mo -
men to ins ti gan te para mim, es pe ro que isso que aca -
bo de di zer... Não é uma afir ma ção, eu não me sin to
com di men são in te lec tu al su fi ci en te para afir mar
nada com re la ção aos ru mos que a hu ma ni da de deve
se guir. Acho até que é um ato de co ra gem fa zer isso
em voz alta, pois não me sin to com a di men são ne -
ces sá ria para fa zer se me lhan te pro vo ca ção, mas te -
nho a ou sa dia de fazê-la. Acre di to que é da soma dos
pen sa men tos e in qui e ta ções de to dos nós que ha ve rá
de re sul tar a des co ber ta de um ca mi nho que a hu ma-
ni da de não des co briu até hoje, tal vez na bus ca sin ce-
ra de so lu ções que per mi tis sem trans for mar a casa
de to dos num lu gar se gu ro e tran qüi lo, trans for mar a
vida de to dos num exer cí cio de fra ter ni da de, ami za de
e fe li ci da de. Tal vez – na bus ca de tudo isso er ra mos
tan to ao lon go de to dos es ses sé cu los –, quem sabe a
luta da es quer da do pas sa do aban do ne cer tos con ce-
i tos ju rás si cos e des cu bra ca mi nhos no vos; e se, pelo
me nos para pen sar so bre eles, eu ti ver con tri bu í do,
pen so que te rei fe i to a mi nha par te.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Com pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Se na dor
Ge ral do Melo, V. Exª aca ba de pro du zir aqui lo que eu
po de ria ape li dar de elo gio da in te li gên cia, de elo gio
ao res pe i to hu ma no. Estou aqui há oito anos aguar -
dan do o seu pro nun ci a men to. Re al men te, V. Exª aca -
ba de de mons trar que é pos sí vel uma dis cus são, é
pos sí vel um de ba te res pe i to so, é pos sí vel que as cha -
ves que cada um pen sa ter nas mãos para abrir as
por tas do fu tu ro pos sam ser re al men te en ca i xa das,

ou me lhor, en ca i xa das, nas fe cha du ras cor re tas, com
a par ti ci pa ção e a co o pe ra ção de to dos. As pa la vras
de V. Exª, re ti ra do o ex ces so de elo gio que não me re-
ço, são tam bém um es tí mu lo para que con ti nu e mos a
nos sa pro cu ra. Eu não gos ta ria de per der esta opor tu-
ni da de, em que a cri se pre sen te tem de ne ces sa ri a-
men te pro du zir uma men ta li da de crí ti ca, pois a ca be-
ça crí ti ca é pro du to da cri se – a cri se é crí ti ca, e a ca -
be ça que nas ce nes sas cir cuns tân ci as deve ser crí ti-
ca; se não for crí ti ca, ela se pa ra li sa, não vai para fren -
te e não en con tra pon tes para o fu tu ro –, para di zer,
nes te apar te, que não deve ser lon go, que con cor do
com gran de par te do seu pro nun ci a men to. Sou seu
ad mi ra dor an ti go, acom pa nho os seus dis cur sos e te -
nho o ma i or res pe i to e a má xi ma ad mi ra ção por V.
Exª. Por tan to, para mim foi um pri vi lé gio ser ins ti ga do
des sa ma ne i ra pela edu ca ção, pers pi cá cia e in te li-
gên cia que com põem a per so na li da de de V. Exª. Gos -
ta ria ape nas, para não per der a opor tu ni da de ím par
de res pon der a V. Exª, ten do sido o ve í cu lo que es ti-
mu lou as suas pa la vras, que su pe ra ram em mu i to o
meu pro nun ci a men to...

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Não apo i a do, Se na dor.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – (...) de to car
num as sun to que re al men te per me ou suas co lo ca-
ções e an gús ti as. V. Exª, ad la te ra, toca a ques tão de
Cuba, aque la pe que na ilha de 1000 qui lô me tros por
200 qui lô me tros de lar gu ra, tão pró xi ma dos Esta dos
Uni dos. É uma ilha po bre, sem mu i tos re cur sos na tu-
ra is, e que so bre vi ve há 40 anos a um cer co, a re ta li a-
ções, a me di das que vêm de fora e que al te ram com -
ple ta men te o pro ces so his tó ri co de for ma ção, de for-
man do um so nho que um dia foi im plan ta do ali. Em
1922, tam bém, um ter ço do ter ri tó rio da União So vié-
ti ca era do mi na do por tro pas es tran ge i ras. O sis te ma
so freu 27 ten ta ti vas de in va são. Lê nin di zia que, se
não cons ti tu ís sem ra pi da men te os Esta dos Uni dos
Co muns da Eu ro pa, não po de ri am agüen tar por mu i to
tem po aque la ex pe riên cia, ba se a dos ape nas nos
pou cos tra ba lha do res e sol da dos que pos su íam. Mu i-
to tem po de po is, ou tro gran de re vo lu ci o ná rio, Trotsky,
dis se em Co pe nha gue que, se o so ci a lis mo fra cas-
sas se de vi do a er ros e fra que zas do sis te ma ou por
in va sões ex ter nas, ele re nas ce ria. Em 1927 e du ran te
todo o tem po, hou ve essa pre o cu pa ção. Lê nin con tou
nos de dos e, quan do che gou a 41, ele co me mo rou.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Por quê?

Por que as co mu nas de Pa ris, a gran de ex pe riên cia
co mu nis ta do mun do, re a li za da em Pa ris, du rou 40
dias. E lá, na União So vié ti ca, ha via du ra do 41. Por
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isso, ele co me mo rou. Mu i tos ti nham – ou tros tal vez se 
te nham per di do em seus de va ne i os – a no ção de
seus li mi tes e di fi cul da des. Para ter mi nar, algo im por-
tan tís si mo fi cou sem di zer: V. Exª re fe ria-se à es cas-
sez exis ten te em Cuba, à fal ta de re cur sos, ao uso
das ca der ne tas, aos pre ços ta be la dos de alu guéis,
aos ser vi ços de sa ú de e edu ca ção gra tu i tos e às di fi-
cul da des de ad qui rir al guns bens ain da ne ces sá ri os.
Tudo é ver da de. Ago ra, ali re i na re al men te a es cas-
sez, e não é pos sí vel so ci a li zar a es cas sez. Então, é
um so ci a lis mo di fí cil, di fi cí li mo. Gorz tem um li vro com
esse tí tu lo: O So ci a lis mo Di fí cil. Pen so que o de Fi -
del Cas tro é mais di fí cil ain da. Por ou tro lado, exis te o
con trá rio: uma eco no mia tão exu be ran te, efi ci en te e
pro du ti va que, des de os anos 20, pro duz um ex ce-
den te e não sabe o que fa zer com ele. O pro ble ma da -
qui é a es cas sez; o pro ble ma de lá é o ex ces so. Por
isso, Ro o se velt co me çou a pa gar para que não plan -
tas sem, pois ha via ex ces so de pro du ção na agri cul tu-
ra. A Su pre ma Cor te jul gou essa me di da in cons ti tu ci-
o nal; en tão, ele pa gou para plan ta rem cac tos, que
nin guém pode com prar ou con su mir. Essa foi a so lu-
ção en con tra da para o ca pi ta lis mo – e isso o gê nio es -
ca mo te a do de Key nes sou be mu i to bem co lo car, com
mu i ta di fi cul da de e ca u te la, es con den do o re mé dio
de vi do a sua per ver si da de –, para re ab sor ver a
mão-de-obra, au men tar a de man da efe ti va e o ní vel
de lu cro. Em 1929, ha via ex ces so de pro du ção e a cri -
se de so bre a cu mu la ção. Uma eco no mia que pro du ziu
5,3 mi lhões car ros em 1929, e ape nas 700 mil em
1949 – de 5,3 mi lhões caiu, 14 anos de po is, com toda
a sua efi ciên cia, para 700 mil ape nas – ti nha o pro ble-
ma opos to ao de Cuba: o que fa zer com o ex ce den te.

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

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Para ter mi-
nar, o ex ce den te se trans for mou em uma pro du ção
mu i to bem re mu ne ra da, a mais bem re mu ne ra da de
to das aque las que ti nham exis ti do nos Esta dos Uni -
dos, a pro du ção bé li ca e a pro du ção es pa ci al. “Du vi-
do que te nha mos co nhe ci do um auge re cen te ca paz
de le var ao ple no em pre go, ex ce to du ran te a guer ra”
(Key nes, 1958). “Mu i tos ob ser va do res es ta vam an si-
o sos por re pe tir a ex pe riên cia da pro du ção so ci a li-
za da, tal como a co nhe ce mos du ran te a guer ra, em -
bo ra a ma i or par te dos bens e ser vi ços pro du zi dos
se des ti nas sem à ime di a ta e in fru tí fe ra des tru i ção”
(Key nes, 1920). Assim, o pro ble ma é como des tru ir,
evi tar o ex ce den te ou im pe dir que o ex ce den te pese 
e crie uma cri se so bre o sis te ma ero ti zan te, efi ci en-
te, etc. Esse ex ces so de vi ta li da de, efi cá cia e efi-
ciên cia, o go ver no ca pi ta lis ta teve de des vi ar, cri an-

do um pa pel-mo e da in con ver sí vel e ar qui van do o
ouro e a pra ta; teve que au men tar a de man da efe ti-
va e cri ar um dé fi cit or ça men tá rio per ma nen te, que
ele vou a dí vi da pú bli ca ame ri ca na a 111,9% do seu
PIB em 1944. O dé fi cit or ça men tá rio, co ber to com
no vas emis sões, que so mos pro i bi dos de fa zer...

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Se -
na dor La u ro Cam pos, en ca re ço a V. Exª que con-
clua seu apar te, a fim de que o Se na dor Ge ral do
Melo pos sa tam bém con clu ir o seu dis cur so.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Pois não.
Eu gos ta ria de co lo car nos sas an gús ti as a res pe i to
de como sair des tas, de como en con trar re al men te
um mun do em que os abra ços se jam fra ter nos, em
que o pró xi mo seja um ir mão, em que não se ja mos
obri ga dos a des tru ir, a que i mar o po tlash ca pi ta lis-
ta, o ex ce den te ca pi ta lis ta, que é que i ma do não
como os ín di os fa zi am, num ce ri mo ni al, mas nes se
ce ri mo ni al bé li co glo bal. Tam bém con si de ro esse
des com pas so, essa fal ta de for ças pro du ti vas e de
efi ciên cia na União So vié ti ca e em Cuba, de um
lado, e, de ou tro, o ex ces so de efi ciên cia, de pro du ti-
vi da de, a pro du ção de um ex ce den te que teve de se 
trans for mar ne ces sa ri a men te em anti-hu ma no, em
de su ma no, em bé li co, em ta ná ti co. Eu gos ta ria mu i to
de po der con ti nu ar este de ba te que tra vo com o má -
xi mo pra zer. Ma ni fes to mais uma vez que, em bo ra
te nha gas to gran de par te da mi nha vida ten tan do
des ven dar es ses hi e ró gli fos do mun do atu al, sou
ape nas um apren diz de fe i ti ce i ro. Não te nho a pre-
ten são de ter che ga do per to de qual quer so lu ção.
Não sou con se lhe i ro de nin guém – cos tu mo sem pre
di zer que con se lhe i ro foi meu bi sa vô, que foi pre si-
den te do Con se lho de Pe dro II. Eu não sou con se-
lhe i ro de nin guém. Em re la ção a meus alu nos eu di -
zia: “Eu não sou guru de nin guém”. Eu não era guru
dos alu nos. Eu ia lá para apren der mos jun tos, para
rir mos jun tos. Ría mos, in clu si ve, de co i sas que lor -
des, como Key nes, dis se ram – pe tas que ele ha via
pre ga do com uma fi si o no mia sé ria di an te dos apla u-
sos da que les que não o com pre en de ram bem. V.Exª 
me hon ra e dis tin gue. Se eu ti ves se ape nas esta
ma nhã, em oito anos de man da to, pos so ga ran tir a
V.Exª que es ta ria mu i to sa tis fe i to com o que fiz aqui, 
com o que vi aqui, com o que apren di aqui. Mu i to
obri ga do a V.Exª.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Hon ra dís si mo com o apar te de V.Exª, agra de ço a
Mesa e peço des cul pas por ter me alon ga do tan to.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Melo, o Sr. Fer nan do Ri be i ro, de i xa a ca de i-
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Luiz Otá vio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Melo, o Sr. Luiz Otá vio, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Fer nan-
do Ri be i ro.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) –
Pros se guin do a lis ta de ora do res, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Luiz Otá vio Cam pos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te
que ro di zer que o iní cio des ta tar de de 14 de ju nho fi -
ca rá na his tó ria des ta Casa. O de ba te a que as sis ti-
mos é um cha ma men to para que to dos nós es te ja-
mos pre sen tes não só nas ses sões de li be ra ti vas, que
são as de ter ças, quar tas e quin tas-fe i ras, mas tam-
bém nas de se gun das e sex tas-fe i ras, que são ses-
sões não-de li be ra ti vas, mas nas qua is te mos au las
de eco no mia, de ci da da nia e, prin ci pal men te, au las
de con vi vên cia en tre a si tu a ção e a opo si ção, en tre o
pas sa do e o pre sen te. Nes sas oca siões te mos a
chan ce de, sem pre ten der pre ver o fu tu ro, dis cu tir o
que pode acon te cer no fu tu ro.

Hoje se fa lou mu i to em ex ce den te e em es cas-
sez. A mi nha ma ni fes ta ção de hoje vem tam bém com
essa pre o cu pa ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Pro pos-
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de 2002, de au to-
ria do Se na dor Fer nan do Ri be i ro, do PMDB do Pará,
que con ta com o meu to tal apo io, bem como com o do
Se na dor Ade mir Andra de, do PSB do Pará, é um
gran de avan ço e uma jus ti ça mu i to opor tu na para o
meu Esta do e tam bém para ou tros Esta dos ex por ta-
do res.

Como é do co nhe ci men to de to dos, a le gis la ção
atu al veda, de modo ge ral, a co bran ça de ICMS so bre
a ex por ta ção de pro du tos para o ex te ri or, ou seja, os
Esta dos não ar re ca dam este que é a ma i or fon te de
ar re ca da ção es ta du al quan do pro du zem e ex por tam
bens.

No en tan to, Esta dos ex por ta do res são obri ga-
dos a fa zer enor mes in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra,
cons tru in do es tra das, am pli an do por tos e apli can do
pe sa do em ener gia, como está sen do fe i to no Pará
pelo Go ver na dor Almir Ga bri el.

Esta PEC “cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com
par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção, às uni da-
des da Fe de ra ção que pro du zi rem sal do po si ti vo na

sua ba lan ça co mer ci al com o ex te ri or”. Esses va lo res
se rão en tre gues às uni da des da Fe de ra ção e apli ca-
dos por es tas em obras de in fra-es tru tu ra eco nô mi ca
e sua ma nu ten ção, des ti na das, pre fe ren ci al men te, ao 
fo men to de ex por ta ções.

A ba lan ça co mer ci al bra si le i ra re la ti va ao ano de
2001 evi den cia que 17 Esta dos pro du zi ram, em con -
jun to, um mon tan te de di vi sas lí qui das, ou seja, um
su pe rá vit co mer ci al com o ex te ri or su pe ri or a US$12
bi lhões, pois ex por ta ram US$26,2 bi lhões e im por ta-
ram ape nas US$14,2 bi lhões. Por ou tro lado, as de-
ma is uni da des da Fe de ra ção apre sen ta ram um dé fi cit
su pe ri or a US$11,4 bi lhões. So men te São Pa u lo, Rio
de Ja ne i ro e o Ama zo nas – este, ob vi a men te, em ra -
zão da Zona Fran ca de Ma na us -, fo ram res pon sá ve is
por mais de 80% des se va lor – va lor ne ga ti vo. Por tan-
to, foi gra ças à con tri bu i ção dos Esta dos su pe ra vi tá ri-
os que a ba lan ça co mer ci al do País apre sen tou, no
ano pas sa do, um sal do po si ti vo de US$2,6 bi lhões.

Ape nas para se ter uma idéia, o meu Esta do do
Pará apre sen tou, em 1999, um sal do po si ti vo de
US$1,965 bi lhão; em 2000, de US$2,18 bi lhões; e,
ago ra, em 2001, há uma pre vi são de ser tam bém
man ti da esta meta su pe ra vi tá ria aci ma de US$2 bi -
lhões. O Pará es pe ra, nes te ano de 2002, que essa
meta seja al can ça da bem an tes do fi nal do ano.

Está de pa ra béns o Se na dor Fer nan do Ri be i ro,
pois essa ini ci a ti va tra rá jus ti ça aos Esta dos ex por ta-
do res, es pe ci al men te ao meu Esta do. Como já dis se,
o Pará é su pe ra vi tá rio na ba lan ça co mer ci al bra si le i ra
e o go ver no es ta du al, ape sar de não ter ar re ca da do o
seu prin ci pal tri bu to re fe ren te aos pro du tos ex por ta-
dos, vem fa zen do in ves ti men tos pe sa dos na in fra-es-
tru tu ra es ta du al.

Sr. Pre si den te, essa PEC já está tra mi tan do
nes ta Casa. Hoje, ela en con tra-se na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde foi dis tri bu í da
ao Exmº Sr. Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, do PFL
da Ba hia. Aliás, a Ba hia, como Esta do su pe ra vi tá rio,
teve per das de ar re ca da ção des de 96 até 99, quan do
apre sen tou um su pe rá vit. O Esta do teve um pe que no
dé fi cit nos anos de 2000 e 2001, pro va vel men te em
face das im por ta ções da Ford, po si ção que cer ta men-
te mu da rá nos pró xi mos anos, quan do ve í cu los des sa
mon ta do ra fo rem ex por ta dos.

O Se na dor Anto nio Car los Jú ni or já apre sen tou
o seu pa re cer na Co mis são, onde foi apro va do. Faço,
ain da, um ape lo para a Mesa Di re to ra, para o Pre si-
den te do Se na do, no sen ti do de que agi li ze, o quan to
an tes, esse pro je to de emen da cons ti tu ci o nal, para
que pos sa mos apro var essa ma té ria da ma i or im por-
tân cia para os Esta dos ex por ta do res do nos so País.
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Con cla mo tam bém os Se na do res dos Esta dos
de Mi nas Ge ra is, Rio Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na,
Mato Gros so, Mato Gros so do Sul, Pa ra ná, Ma ra-
nhão, Ba hia, Ala go as, Go iás, Espí ri to San to, Rio
Gran de do Nor te, Ama pá, Pi a uí, Ron dô nia e Pa ra í ba,
to dos Esta dos su pe ra vi tá ri os, para fa ze rem par te
des sa ca mi nha da, que cer ta men te será ár dua, mas
ven ce do ra.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Com
mu i to or gu lho, con ce do o apar te ao emi nen te Se na-
dor Fer nan do Ri be i ro, do PMDB do meu Esta do.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Se na-
dor Luiz Otá vio, com pa nhe i ro de Ban ca da do Esta do
do Pará, meu di le to ami go, para mim é uma hon ra ter
par ti ci pa do, des de o iní cio, da im plan ta ção des sa
idéia que, como sabe, não é mi nha, mas tra zi da a nós, 
Ban ca da do Pará no Se na do Fe de ral – com pos ta por
mim, por V. Exª e pelo Se na dor Ade mir Andra de –
pelo ilus tre Prof. Cló vis de Alme i da Má co la, tri bu ta ris-
ta, ex-Se cre tá rio da Fa zen da, pro fun do co nhe ce dor
das agru ras, dos pro ble mas com que se de fron tam as 
ad mi nis tra ções es ta du a is, no sen ti do de su prir de in -
fra-es tru tu ra os Esta dos ain da em pro ces so de de-
sen vol vi men to, como o nos so Esta do do Pará. Os go -
ver nos dos Esta dos são so bre car re ga dos com des-
pe sas, sem que lhes seja fa cul ta da uma re ce i ta de-
cor ren te do su pe rá vit da ba lan ça de ex por ta ções para 
im ple men tar no vos itens na pa u ta de ex por ta ções do
País e do Esta do, em par ti cu lar, e para su prir exa ta-
men te de in fra-es tru tu ra, que ve nha a pos si bi li tar es -
tra das, in fra-es tru tu ra por tuá ria, co mu ni ca ções, pes -
qui sa de no vos pro du tos que pos sam se agre gar à
pa u ta de ex por ta ções e à di vul ga ção des ses pro du tos
no ex te ri or, nos hi po té ti cos mer ca dos con su mi do res,
vin do a su prir essa de fi ciên cia do nos so ain da in ci pi-
en te e frá gil em pre sa ri a do lo cal, que co nhe ce o va lor,
as po ten ci a li da des dos nos sos pro du tos, mas que,
mu i tas ve zes, não têm me i os de di vul gá-los e de di re-
ci o nar para a ex por ta ção aque les pro du tos tão im por-
tan tes para a nos sa so bre vi vên cia. Então, fes te jo não
só o en tu si as mo de V. Exª, que abra çou essa ques tão
co mi go e se tor nou um co-au tor, es pe ran do que jun -
tos ain da ve ja mos a vi a bi li za ção e a apro va ção, aqui,
no Se na do Fe de ral, tal vez até an tes do re ces so de ju -
lho, uma vez que esse pro je to, como dis se V. Exª, in te-
res sa di re ta men te a 17 Esta dos, pois pas sa rão a ser
be ne fi ci a dos e a re ce ber re cur sos pro ve ni en tes des -
se fun do, que é re ti ra do do im pos to de im por ta ção
que o País re ce be quan do qual quer um de nós ad qui-
re um pro du to de ori gem es tran ge i ra, des de um avião, 
um equi pa men to de alta tec no lo gia ou até um cho co-
la te su í ço. Com ple men tan do o bri lhan te pro nun ci a-

men to de V. Exª, é im por tan te di zer que nem um Esta -
do, nem uma Uni da de Fe de ra da tem mo ti vo para ser
con tra esse pro je to, pois ele não re ti ra re cur so de ne -
nhu ma Uni da de; ao con trá rio, cria um es tí mu lo para
que os Esta dos que mo men ta ne a men te não são con -
tem pla dos, por que não são su pe ra vi tá ri os nas suas
con tas, pas sem a ten tar in cre men tar a sua pa u ta de
ex por ta ções, a sua ba lan ça de ex por ta ções e, as sim,
pos sam tam bém se ha bi li tar. O nos so Esta do do Pará
é exa ta men te o quar to mais aqui nho a do. Em pri me i ro
lu gar, vem Mi nas Ge ra is; em se gun do, o Rio Gran de
do Sul; em ter ce i ro, San ta Ca ta ri na; e, em quar to, o
Pará. Com cer te za, te re mos a sa tis fa ção de ver apro -
va do, an tes des se pe río do que se en cer ra rá com a
pos se dos no vos ele i tos, nas ele i ções de ou tu bro,
esse pro je to tão im por tan te para a pró pria au to no mia
da Fe de ra ção, vis to que as sim os Esta dos pas sa ram
a ter me i os de fa zer face às suas des pe sas e às suas
res pon sa bi li da des, sem pre ci sa rem pe dir, per ma nen-
te men te, re cur sos ao Go ver no Fe de ral para es tra das,
pro je tos na área de in fra-es tru tu ra. Mu i to obri ga do,
Se na dor Luiz Otá vio, pe las suas pa la vras, pelo seu
apo io e pelo nos so tra ba lho em con jun to em prol do
povo do Pará.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Agra de-
ço o apar te de V. Exª, Se na dor Fer nan do Ri be i ro, e re a-
fir mo a po si ção da Ban ca da Fe de ral do Esta do do Pará, 
que, des de o iní cio do nos so man da to, de 1999 para cá,
tem sido unâ ni me nas dis cus sões dos pro ble mas da
nos sa re gião. Te mos sem pre co lo ca do a de fe sa dos in -
te res ses do nos so Esta do aci ma dos in te res ses par ti dá-
ri os. Pela pri me i ra vez na his tó ria do meu Esta do, a Ban -
ca da Fe de ral se re ú ne para dis cu tir o Orça men to da
União e de ci de, por una ni mi da de, as ques tões pri o ri tá ri-
as, os re cur sos des ti na dos ao Pará.

Com mu i ta sa tis fa ção, re a fir mo a mi nha po si ção
de apo i ar a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2002, que cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com
par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção, às uni da-
des da Fe de ra ção que pro du zi rem sal do po si ti vo na
sua ba lan ça com o ex te ri or. Esse pro je to vai re ti rar
20% do im pos to de im por ta ção de pro du tos es tran ge-
i ros para os Esta dos e para o Dis tri to Fe de ral.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, o Pará terá em tor no de R$400 mi lhões anu a is para
se rem in ves ti dos na in fra-es tru tu ra e na sua ca pa ci da de
de ge ra ção de em pre go e de ge ra ção de ren da.

Agra de ço a aten ção das Srªs e dos Srs. Se na-
do res, em es pe ci al da Mesa Di re to ra e da Pre si dên cia
dos tra ba lhos nes ta tar de, que é do Se na dor Fer nan-
do Ri be i ro.

Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá vio,
o Sr. Fer nan do Ri be i ro, 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.

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá va io,
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. Fer nan-
do Ri be i ro.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Luiz Otá vio.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor, Se na dor
José Fo ga ça.

Se na dor José Fo ga ça, faço um ape lo a V. Exª no 
sen ti do de que seja o mais bre ve pos sí vel, pois ain da
exis tem três ora do res que es tão no ple ná rio e que de -
se jam se ma ni fes tar.

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, ten ta rei fazê-lo com o ma i or es for ço
pos sí vel, pro cu ran do ofe re cer aos de ma is ins cri tos a
opor tu ni da de que os ins cri tos an te ri o res não nos con -
ce de ram. V. Exª me es co lheu, e não ao Se na dor Luiz
Otá vio, do Pará, seu co le ga, para esse sa cri fí cio, que
o fa rei com sa tis fa ção. Na pró xi ma vez, com cer te za,
V. Exª es co lhe rá al guém do Pará e não do Rio Gran de
do Sul para o mes mo tipo de sa cri fí cio.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Não
é ne nhu ma dis cri mi na ção, Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Te -
nho cer te za que não.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – V.
Exª terá a to le rân cia da Mesa pelo tem po que for ne -
ces sá rio.

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

So li ci tei aqui, on tem, que os can di da tos à Pre si-
dên cia da Re pú bli ca ti ves sem uma cla re za, uma
trans pa rên cia quan to às suas pro pos tas no tra ta men-
to fu tu ro da dí vi da in ter na. Pa re ce-me que on tem foi
lan ça do um pa co te de me di das bas tan te sa tis fa tó rio,
que de ve rá ge rar uma cer ta tran qüi li da de no mer ca-
do, pois há uma ma ni fes ta ção de com pro mis so com o 
ajus te fis cal. A am pli a ção do su pe rá vit de 3,5% para
3,75% do PIB é, re al men te, um es for ço ina u di to, cre io
que sem pre ce den tes na his tó ria eco nô mi co-fi nan ce i-
ra pú bli ca do Bra sil. De fato, tra ta-se de uma ini ci a ti va
cor re ta, que apon ta o ca mi nho cer to. Te mos que re co-
nhe cer isso.

No en tan to, há de se res sal var que a com po nen-
te po lí ti ca des te mo men to de ins ta bi li da de e de in cer-
te za, que tem ge ra do uma cer ta des con fi an ça por
par te de in ves ti do res in ter nos e ex ter nos, não é pro -
pri a men te como se con duz e se com por ta o Go ver no
de hoje. As dú vi das aflo ram em tor no de como se
com por ta rá o Go ver no de 2003, que tra ta men to ele
dará ao cum pri men to dos pa ga men tos su ces si vos
dos ven ci men tos das tran ches da dí vi da in ter na bra si-
le i ra.

Ape sar de o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, e por tan to, o atu al Mi nis tro da Fa -
zen da, Pe dro Ma lan, es tar to man do uma ati tu de só -
bria e cor re ta, in fe liz men te, te nho dú vi das se isso sa -
tis fa rá as in cer te zas ou ex pec ta ti vas in de fi ni das que,
nes te mo men to, são ali men ta das nos in ves ti do res in -
ter na ci o na is e do més ti cos.

Não te nho dú vi da ao di zer que se ria sa lu tar para 
o mer ca do, para a es ta bi li da de eco nô mi ca do atu al e
do fu tu ro Go ver no, se os qua tro can di da tos se dis pu-
ses sem a ela bo rar um do cu men to cla ro, ine quí vo co,
ab so lu ta men te in du vi do so quan to aos seus me i os e a 
seus fins, uma de cla ra ção pe remp tó ria e ob je ti va so -
bre qual tra ta men to da rão à dí vi da in ter na bra si le i ra.
Essa ati tu de se ria ex tre ma men te sa lu tar, pois ge ra ria
mais con fi an ça in ter na e ex ter na e au men ta ria a taxa
de cer te za para o fu tu ro e, por efe i to e por mé ri to, da -
ria aos ele i to res a pos si bi li da de de co nhe cer, com cla -
re za me ri di a na, o pa drão de po lí ti ca pú bli ca que os
can di da tos es tão dis pos tos a ado tar em re la ção à dí -
vi da pú bli ca, prin ci pal men te a dí vi da pú bli ca mo bi liá-
ria da União.

Sr. Pre si den te, faço este re gis tro para com ple-
men tar o pro nun ci a men to que fiz on tem. Não cre io
que as ini ci a ti vas do Go ver no se jam más; elas são
boas, apon tam na di re ção cor re ta. O Go ver no já ob te-
ve ma i or tran qüi li da de dos mer ca dos, o dó lar já caiu,
há uma cons ciên cia de que o atu al Go ver no está
com pro me ti do com esse ajus te fis cal, mas essa com -
po nen te po lí ti ca de in cer te za, que está de pen den do
do re sul ta do das ele i ções, não se de sa nu via, não se
ali via en quan to não hou ver uma cer te za po lí ti ca cons -
tru í da pela cla re za de po si ci o na men to ado ta da pe los
can di da tos. Como sa be mos, nes te mo men to, qua tro
can di da tos apa re cem de ma ne i ra pro e mi nen te nas
pes qui sas, e to dos eles, por esta ou por aque la ra zão,
pela im por tân cia po lí ti co-par ti dá ria ou po lí ti co-ele i to-
ral que têm, pela sua in ser ção no es pec tro da po lí ti ca
bra si le i ra, são ca pa zes de ge rar tais in cer te zas.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Per-
mi te V. Exª um apar te?
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) –
Com pra zer, con ce do o apar te ao Lí der do Go ver no,
Se na dor Artur da Tá vo la.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – De -
se jo cum pri men tá-lo pela pro pos ta. V. Exª tem toda
ra zão, é im por tan te que o País sa i ba, para o ano pró -
xi mo, qual é a dis po si ção de pa ga men to, de cum pri-
men to de re gras em re la ção à dí vi da in ter na. Qu e ro
di zer a V. Exª que, em se fa zen do o pac to su ge ri do por 
V. Exª, que con si de ro pa trió ti co e opor tu no, des de
logo, o can di da to do PSDB está in te i ra men te apto e
pron to a di zer exa ta men te o que pen sa a esse res pe i-
to. Pes so al men te, acre di to que o can di da to de V. Exª
tam bém. Tal vez pare por aí, por que não te nho nem
cer te za se os de ma is can di da tos sa bem o que é dí vi-
da in ter na. Mu i to obri ga do pelo apar te, Se na dor José
Fo ga ça, e pa ra béns por seu pro nun ci a men to.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sem 
dú vi da al gu ma, o can di da to Ciro Go mes tem mu i ta
cla re za, mu i ta cons ciên cia e tem ex pos to com mu i to
cri té rio o tra ta men to que pre ten de dar à dí vi da in ter-
na. Sua pro pos ta de  re es tru tu ra ção ne go ci a da e con -
sen ti da da dí vi da in ter na foi ob je to, in clu si ve, do pro -
gra ma que o Par ti do le vou ao ar on tem pela te le vi são.

Cre io que este é o mo men to em que essa dis po-
si ção de se ri e da de e de trans pa rên cia, como dis se V.
Exª, seja con si de ra do um ato pa trió ti co. Acho que é
pos sí vel re pro du zir o que foi dito pelo Mi nis tro Pe dro
Ma lan: o can di da to que es ti ver go ver nan do o Bra sil
no pró xi mo ano tem que sa ber que os re fle xos do seu
go ver no são an te ri o res e pos te ri o res, ou seja, es ses
re fle xos po dem se apre sen tar, in clu si ve, an tes de
eles as su mi rem.

Não é di fí cil lem brar que, quan do o Pre si den te
Car los Me nem foi ele i to, ao fi nal do man da to de Raul
Afon sín, ain da fal ta vam oito me ses para sua pos se.
Como sa be mos, no re gi me an te ri or de ele i ções na
Argen ti na – de po is, isso foi mo di fi ca do por uma
emen da cons ti tu ci o nal -, ha via uma nor ma cons ti tu ci-
o nal do sé cu lo pas sa do de ter mi nan do um pe río do
enor me de oito me ses en tre a data da ele i ção e a pos -
se do Pre si den te. Na que la épo ca, os re pre sen tan tes
das pro vín ci as, que vi nham de car re ta ou de car ro ças
pu xa das por ca va los ou por jun tas de bois, des de a
Pa ta gô nia, des de os con fins da Argen ti na, pre ci sa-
vam de vá ri os me ses para che ga rem a Bu e nos Ai res;
logo, a data da pos se do Pre si den te da Re pú bli ca
sem pre es ta va con ve ni en te men te dis tan ci a da da
data da ele i ção. Isso, na si tu a ção de hoje, com a ve lo-
ci da de dos mer ca dos e com a de pen dên cia das ex-
pec ta ti vas dos agen tes fi nan ce i ros, cria re al men te
uma sé ria e gra ve tur bu lên cia. A in fla ção ar gen ti na

co me çou a dis pa rar, hou ve um des con tro le ab so lu to
do câm bio, e foi pre ci so que o Pre si den te da Re pú bli-
ca, Raul Afon sín, en cur tas se o seu man da to para que 
Me nem, numa si tu a ção ina u di ta do pon to de vis ta his -
tó ri co, sem pre ce den tes na pró pria his tó ria da Argen -
ti na, to mas se pos se an tes do pra zo para co me çar a
exer cer o con tro le dos me ca nis mos fi nan ce i ros.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, apre sen tei para
a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000,
que tra ta da re for ma do Po der Ju di ciá rio, uma emen -
da mo di fi ca ti va, em tor no da qual te nho mu i ta con vic-
ção. Há al gum tem po, pos si vel men te há uns dois
anos, es te ve aqui no Con gres so, mais ex pli ci ta men te
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, o Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce. S.
Exª, com a sua com pe tên cia, qua li fi ca ção in te lec tu al
e pes so al, de mons trou-nos que o ex ces so de de man-
da jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral es ta va atra van-
can do os tra ba lhos, pro du zin do um ru í do enor me na
ca pa ci da de pro du ti va dos se nho res mi nis tros e no
aten di men to a es sas de man das, por tan to, na efe ti va
pres ta ção ju ris di ci o nal por par te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. E de mons tra va a ne ces si da de de cri ar a cha -
ma da sú mu la vin cu lan te. Ou seja, a pos si bi li da de de
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral vir a ado tar uma sú mu la,
me di an te uma de ci são fun da men ta da, pro va vel men-
te por uma ma i o ria qua li fi ca da de mem bros da que le
tri bu nal, e essa sú mu la ad qui rir um efe i to vin cu lan te,
quer di zer, ge rar a im pos si bi li da de de de man da ju di ci-
al so bre o mes mo as sun to, o mes mo tema, a mes ma
ques tão ju rí di co-cons ti tu ci o nal.

De fato, na nova pro pos ta de re for ma do Ju di ciá-
rio, no tex to sa í do da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, de pos se ago ra do seu ilus tre Re la tor,
Se na dor Ber nar do Ca bral, cons ta e man tém-se a pro -
pos ta da sú mu la vin cu lan te.

A sú mu la vin cu lan te tem um efe i to po si ti vo de
re du zir as de man das que che gam ao Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral, o ex ces so de re cur sos em ar güi ção de in -
cons ti tu ci o na li da de, mas tem um ou tro efe i to ne ga ti-
vo, que é de ti rar do juiz sin gu lar, do juiz de pri me i ra
ins tân cia a sua in de pen dên cia, a sua ca pa ci da de au -
tô no ma de in ter vir numa ques tão que diz res pe i to à
sua co mar ca, à sua ju ris di ção.

Por tan to, re sol ve mos apre sen tar uma pro pos ta
de emen da ri go ro sa men te ino va do ra. Cre io que é um
pro du to de lon go es tu do, de apro fun da men to crí ti co e
pes qui sa por par te de ju í zes, es tu di o sos, pes qui sa do-
res e ju ris tas do meu Esta do do Rio Gran de do Sul.
Enten do tão en ge nho sa e tão con cre ta men te efi caz
para aten der aos dois ob je ti vos essa me di da, que re -
sol vi apre sen tá-la como emen da à emen da cons ti tu-

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 15 12087

JUNHO 2002622    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ci o nal que tra ta da re for ma do Po der Ju di ciá rio. Tra -
ta-se da sú mu la im pe di ti va de re cur so.

O que ela tem de di fe ren te da sú mu la vin cu lan-
te? É que não re ti ra do juiz o seu po der de de ci dir, de
in ter vir, de exer cer o seu pa pel au tô no mo de po der e
de res pon der a uma de man da por uma ar güi ção de
in cons ti tu ci o na li da de. Por ou tro lado, terá tam bém o
efe i to po si ti vo e sa lu tar de im pe dir que haja o ex ces so
de de man das.

O Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce re ve lou-nos que
a con cen tra ção de de man das so bre o mes mo caso,
in ci den tes na mes ma ques tão ju di ci al, mu i tas ve zes,
ul tra pas sa a de ze nas de mi lha res de ca sos. Por tan to,
como os nú me ros se ex pres sam em de ze nas de mi -
lha res, re al men te é ne ces sá rio re du zir-se o nú me ro
de de man das.

Por isso, Sr. Pre si den te, es tou apre sen tan do
essa pro pos ta. Essa pro po si ção subs ti tu ti va da de no-
mi na da sú mu la vin cu lan te gera mais be ne fí ci os pro -
ces su a is e evi ta re cur sos por que as dis cus sões so bre
seu des cum pri men to po dem acar re tar o es tran gu la-
men to da ca pa ci da de de jul ga men to do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, que pas sa rá a re ce ber, ori gi na ri a men-
te, inú me ras re cla ma ções de com pe tên cia. Não vi rão
os re cur sos pela ar güi ção da in cons ti tu ci o na li da de,
mas po de rão ocor rer as re cla ma ções de com pe tên cia
já apro va das e ado ta das na re for ma do Ju di ciá rio.

Qu an to à sú mu la im pe di ti va ora pro pos ta, ela
ini be o re cur so já no ju í zo ou no tri bu nal de ori gem,
sem im pe dir, de ou tro lado, que qual quer ór gão le gal-
men te au to ri za do apre sen te fun da men to para a al te-
ra ção do en ten di men to an tes su mu la do, con sa gran do
o con tro le di fu so de cons ti tu ci o na li da de exis ten te no
Bra sil des de os pri mór di os da Re pú bli ca. O con tro le
da cons ti tu ci o na li da de con ti nua sen do com pe tên cia
do juiz de pri me i ra ins tân cia ou dos tri bu na is re gi o na-
is. Por ou tro lado, as van ta gens pre co ni za das pelo
tex to apro va do, es pe ci al men te nos seus pa rá gra fos
1º e 2º, se rão al can ça das com a ado ção da cha ma da
sú mu la im pe di ti va de re cur so.

A sú mu la vin cu lan te re pre sen ta um re tro ces so
his tó ri co e uma vi o lên cia no pla no da in de pen dên cia
fun ci o nal do ma gis tra do. Um re tro ces so his tó ri co por -
que re a vi va a no ção de juiz boca da lei do sé cu lo XVIII 
e uma vi o lên cia fun ci o nal por que lhe re ti ra a li ber da de
e o trans for ma em mero ca nal de co mu ni ca ção en tre
o fato e a sú mu la.

A sú mu la vin cu lan te ini be a par ti ci pa ção de ad -
vo ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co na cons tru-
ção do Di re i to e na re a li za ção da Jus ti ça. Por úl ti mo,
ela im pli ca jus ti ça por ata ca do na me di da em que im -
pe de a con si de ra ção da sin gu la ri da de de cada caso

con cre to pelo ma gis tra do, rom pen do com a no ção de
eqüi da de que é ima nen te à fun ção ju ris di ci o nal do
juiz.

Res sal te-se ain da que a pro pos ta de cri a ção do
ins ti tu to da cha ma da sú mu la vin cu lan te, além de di -
mi nu ir o pró prio Po der Ju di ciá rio, oca si o nan do a per -
da da in de pen dên cia ju rí di ca dos ju í zes, aca ba atin -
gin do em che io tam bém o Po der Le gis la ti vo, ame a-
çan do o prin cí pio cons ti tu ci o nal da har mo nia e da in -
de pen dên cia en tre os po de res da Re pú bli ca. Isso
por que quem ela bo ra nor mas abs tra tas e uni ver sa is é 
o Le gis la ti vo e não o Ju di ciá rio.

Sú mu la vin cu lan te é, como uma lei, nor ma abs -
tra ta de es pec tro ge ral. O com par ti lha men to de tal
atri bu i ção, de nor ma ti zar abs tra ta men te a vida so ci al,
com os tri bu na is su pe ri o res, com a edi ção por es ses
de sú mu las vin cu lan tes, cu jos in te gran tes não são
ele i tos, na ver da de, vai sig ni fi car a ero são do po der
po lí ti co do Par la men to na ci o nal, o que sig ni fi ca ria ob -
vi a men te o de se qui lí brio en tre os Po de res da Re pú-
bli ca. A sú mu la vin cu lan te te ria efe i tos su pe ri o res ao
da lei na me di da em que não há li mi te para a sua apli -
ca ção re tro a ti va. Per de o Par la men to e per de o sis te-
ma de mo crá ti co com tal ins ti tu to. Mas, de ou tro lado, a 
pro pos ta que ora fa ze mos, que en ten do ser ex tre ma-
men te cri a ti va – e como não fui eu quem a cri ei, ape -
nas a es tou ado tan do –, fun ci o nal e ade qua da aos
dois ob je ti vos: con ter o nú me ro de de man das e, em
se gun do lu gar, ga ran tir a in de pen dên cia do juiz.

A sú mu la im pe di ti va de re cur sos, ao mes mo ins -
tan te em que gera obs tá cu los con tra o uso in de vi do
de re cur sos con tra de ci sões re i te ra das do Po der Ju di-
ciá rio, a cha ma da ju ris pru dên cia pa cí fi ca, per mi te
que fun da men tos no vos se jam apro ve i ta dos, apre ci a-
dos e, tam bém, seja ve ri fi ca da a al te ra ção da si tu a-
ção his tó ri ca ou fá ti ca que en se jou a edi ção da cha -
ma da sú mu la im pe di ti va. Além dis so, acar re ta o fato
de se tor nar efe ti va a re vi são pelo tri bu nal edi tor ou
enun ci a do após dis cus são nas di ver sas ins tân ci as in -
ter me diá ri as sem ofen sa, en quan to isso, aos pos tu la-
dos da se gu ran ça ju rí di ca.

Por tan to, no lu gar da sú mu la vin cu lan te para ga -
ran tir a in de pen dên cia dos ma gis tra dos, para ga ran tir
a au to no mia e o po der ín si to à fi gu ra do juiz sin gu lar,
Sr. Pre si den te, es ta mos apre sen tan do a Sú mu la
Impe di ti va de Re cur so, que cre mos ser po si ti va pe los
dois la dos. Pelo lado de re du zir o vo lu me de re cur sos
im pe tra dos jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e, ao
mes mo tem po, de pre ser var a es tru tu ra do Po der Ju -
di ciá rio, com toda a sua in de pen dên cia e ga ran tir se -
gu ran ça ju rí di ca para o País. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Re gi nal do Du ar te.

O SR. REGINALDO DUARTE (Blo co/PSDB –
CE. Pro nun cia o  se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra -
sil con se guiu, pelo me nos mo men ta ne a men te, ul tra-
pas sar a cri se ener gé ti ca, pelo pa tri o tis mo de seu
povo que mu dou o seu es ti lo e di mi nu iu sua qua li da de
de vida, por meio da pou pan ça for ça da de ener gia e
tam bém com a aju da dos céus, de vez que as chu vas
que abas te cem as hi dre lé tri cas se si tu a ram aci ma
das mé di as his tó ri cas, evi tan do um co lap so de pro-
por ções ca tas tró fi cas.

Essa cri se ser ve de exem plo para a fal ta de pla -
ne ja men to e de in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra, que
tem se ve ri fi ca do no Bra sil por dé ca das. Esse enor me
pa tri mô nio está sen do li te ral men te su ca te a do.

Há no ho ri zon te uma cri se que pode pôr em ris -
co a co mu ni ca ção en tre os Esta dos e as re giões. Re fi-
ro-me à si tu a ção do sis te ma ro do viá rio fe de ral, prin ci-
pal men te na re gião Nor des te e, mais es pe ci fi ca men-
te, no Ce a rá, Esta do que re pre sen to nes ta Casa. Infe -
liz men te, o Bra sil não con ta com um sis te ma fer ro viá-
rio al ter na ti vo.

Re fi ro-me es pe ci fi ca men te à ro do via BR-116,
que liga For ta le za, no Esta do do Ce a rá, a Ja gua rão,
no Rio Gran de do Sul, sen do con si de ra da a “ro do via
de in te gra ção na ci o nal”.

Em ter ri tó rio ce a ren se, a BR-116 tem 550 km, e, 
des se to tal, ape nas 150 km po dem ser clas si fi ca dos
como em es ta do ra zoá vel a ruim de con ser va ção. Ou
seja, toda a BR-116 den tro do Esta do do Ce a rá está
em es ta do las ti má vel, sem a mí ni ma con di ção de trá -
fe go e com ple ta men te aban do na da pelo Go ver no Fe -
de ral.

Para se ter uma idéia do to tal aban do no das ro -
do vi as fe de ra is no Ce a rá, nos Km 314 ao km 420 –
que fi cam na re gião do Ca ri ri e ad ja cên cia, de onde
sou ori un do -, a si tu a ção da ro do via é con si de ra da de
ruim a pés si ma.

Há ain da ou tras áre as pro ble má ti cas na
BR-116. O tre cho da du pli ca ção da sa í da de For ta le-
za per ma ne ceu três anos pa ra dos e, em bo ra es te ja
em obra, o De par ta men to Na ci o nal de Infra-es tru tu ra
e Trans por tes (atu al de no mi na ção do DNER), até o
pre sen te mês de ju nho, não li be rou um só cen ta vo
para essa obra. É im por tan te sa li en tar que, do Km 0
ao km 12, na sa í da de For ta le za, o tre cho já com ple-
tou 24 anos e está em es ta do ruim, ne ces si tan do de
con ser va ção, e esse in ves ti men to não vai para a sua
re cu pe ra ção, que é ab so lu ta men te ne ces sá ria.

Ou tro pon to crí ti co é a im pe ri o sa ne ces si da de
de al te ra ção do tre cho da BR-116 nas ime di a ções do
açu de Cas ta nhão, que está pres tes a ser ina u gu ra do.
Na atu al si tu a ção, a bar ra gem não pode acu mu lar
mais água, pois, se isso acon te cer, a BR-116 será
inun da da e o trá fe go fi ca rá im pe di do. É uma obra de
ro do via pre vis ta pelo Go ver no Fe de ral, im pe din do
que uma ou tra obra de im por tân cia ain da ma i or seja
con clu í da. É a pri va ção do Nor des te de acu mu lar
água, um bem que, to dos sa be mos, é de ex tre ma ne -
ces si da de na que la Re gião.

Um fato para o qual que ro cha mar a aten ção é
que, de vi do ao pés si mo es ta do da BR-116, o trá fe go
pe sa do de ve í cu los de alta to ne la gem está sen do
des vi a do para a Estra da do Algo dão, a CE-021, da
ma lha es ta du al, que, de vi do as suas ca rac te rís ti cas,
não su por ta o trá fe go pe sa do e está se de te ri o ran do
ra pi da men te. Mais uma vez, a fal ta de aten ção das
au to ri da des fe de ra is está ca u san do pre ju í zos ir re cu-
pe rá ve is para um dos Esta dos po bres do País. 

O que es ta mos so li ci tan do, nes ta opor tu ni da de,
é um con tra to de con ser va ção, re cu pe ra ção e ma nu-
ten ção – Cre ma, do DNER, para toda a BR-116, no
Ce a rá, de For ta le za até a di vi sa com o Esta do de Per-
nam bu co.

Qu e ria in for mar tam bém que o DNER elen cou
uma sé rie de pro je tos pri o ri tá ri os, que vão ser sub me-
ti dos ao Ban co Mun di al para fi nan ci a men to e, en tre
eles, en con tra-se a BR-116, no Esta do do Ce a rá.

Para evi tar o co lap so, é ne ces sá rio que as de -
man das aqui lis ta das se jam aten di das de ime di a to.
Por isso que ría mos re ce ber uma pro pos ta con cre ta
do DNER. para que pos sa mos re pas sá-las às nos sas
co mu ni da des que já não mais agüen tam os ris cos
cada vez mais ele va dos, tan to em ter mos de vi das ce -
i fa das por aci den tes, como de ne gó ci os in vi a bi li za dos
pe los al tos cus tos e es co a men to de seus pro du tos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Pror -

ro go a ses são por cin co mi nu tos para con ce der a pa -
la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men-
te, so li ci to à Mesa que pror ro gue a ses são por 10 mi -
nu tos, por que o úl ti mo ora dor é sem pre uma ví ti ma do 
na tu ral ex ces so de to le rân cia da Mesa. Hoje hou ve
apar tes de até 20 mi nu tos na Casa, ape sar de a Mesa 
ter agi do.

Se V. Exª pu der pror ro gar a ses são por 10 mi nu-
tos, será su fi ci en te para o meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Ou -
vi re mos V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor) – Sr. Pre si den te, está sen do lan ça da, com al gum
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des ta que na im pren sa, por par te de al guns pró ce res
do Par ti do dos Tra ba lha do res, o que eles es tão a cha -
mar de uma “Car ti lha dos Escân da los do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so e do Can di da to José
Ser ra”.

Em pri me i ro lu gar, há a no tar este fato, ou seja,
a par tir de ago ra se gu ra men te o ní vel da cam pa nha
vai ba i xar. Não vai ba i xar na me di da em que o can di-
da to José Ser ra, em ne nhum mo men to, fá-lo-á ba i xar.
Mas o de ses pe ro do Par ti do dos Tra ba lha do res co-
me ça a se tra du zir em algo ao qual se acos tu mou ao
lon go des ses anos: o in sul to, a in si nu a ção, a ma lí cia
e, eu di ria mes mo, a per ver si da de.

O Par ti do dos Tra ba lha do res tem uma ca rac te-
rís ti ca cu ri o sa, dú pli ce, que a hu ma ni da de já con sa-
grou na his tó ria, na ima gem do lobo com pele de cor -
de i ro. A pele de cor de i ro co bre a agres si vi da de do
lobo. Qu an do se vê o PT e al guns dos seus me lho res
re pre sen tan tes de fen de rem os po bres, os opri mi dos,
os ín di os, os mar gi na li za dos, os ex clu í dos, em mu i tos
ca sos está ali o me lhor do Par ti do. A pro pos ta para
essa de fe sa é que me pa re ce equi vo ca da, mas a in ten-
ci o na li da de dela, sem som bra de dú vi da, é cor re ta.

Esse mes mo Par ti do, que nes sas ho ras está
com a pele do cor de i ro, não pou pa – ab so lu ta men te
não pou pa! – nin guém quan do se tra ta de agre dir e de 
par tir para uma po si ção, que é a se guin te: “So mos os
pu ros, os de ma is são sus pe i tos”! Essa é uma téc ni ca
de per ma nen te pre ga ção des se tipo de ati tu de, que
se co a du na com a im pres são que lá fora se tem da
clas se po lí ti ca.

Para o PT, jo gar lama so bre o Par la men to, so bre
os Par la men ta res é o que há de mais fá cil. Eles sa -
bem o quan to cus tou a re to ma da da de mo cra cia, mas 
não se im por tam, des de que fi quem na po si ção de
aben ço a dos, de pri vi le gi a dos pela éti ca. Des sa for -
ma, não se im por tam de jo gar lama so bre as pes so as.

Assim fo ram os qua se oito anos do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so. Inte res san te: oito anos
de ata ques des sa or dem! E o que con se guiu o PT
con cre ta men te? O que exis te de sé rio, de res pon sá-
vel so bre a hon ra dez do Pre si den te da Re pú bli ca e do 
Go ver no de co a li zão PSDB/PMDB/PFL? Que ato
sus pe i to não foi man da do in ves ti gar pelo Pre si den te
da Re pú bli ca? Em que mo men to al gu mas des sas
pes so as, o Pre si den te da Re pú bli ca ou o Se na dor
José Ser ra, que foi Mi nis tro de duas Pas tas, co me teu
ou co me te ram al gum ato sus pe i to? E, quan do lan ça-
ram sus pe i tas, quan do in ven ta ram men ti ras, elas não
pe ga ram. Pos so en fi le i rar cen te nas de ca sos. Tra-
ta-se sem pre des sa pre ga ção, que cha mo de “mo ra-
lis mo vin ga dor”.

Va mos ana li sar o mo ra lis mo vin ga dor à luz de
al gu ma te o ria po lí ti ca.

A éti ca, Sr. Pre si den te, o com por ta men to éti co
não é a fi na li da de da ação po lí ti ca. Não se deve fa zer
po lí ti ca para ser mos éti co. A éti ca, a mo ral e a dig ni-
da de são o fun da men to da ação po lí ti ca. Faz-se po lí ti-
ca para que se seja éti co, e não para que se seja éti co
na po lí ti ca. O PT tem esse des vio dou tri ná rio, que é,
no fun do, um des vio de car re i ris mo ele i to ral – não há
ou tro nome –, o da su po si ção de que o sen so éti co
está co lo ca do como o ob je ti vo, a fi na li da de da ação
po lí ti ca. Não! O ob je ti vo da ação po lí ti ca é ob ter a vi tó-
ria das idéi as, das fi na li da des da ação po lí ti ca, que,
para mim, são a li ber da de e a jus ti ça so ci al; para ou -
tros, o Esta do so ci a lis ta. Cada um com o seu pon to de 
vis ta. O fun da men to é a éti ca.

Essa ex plo ra ção do mo ra lis mo de ba i xo teor, do
mo ra lis mo in con se qüen te, que cha mo de “mo ra lis mo
vin ga dor”, exis te des de a an ti ga UDN, da qual o PT é
tam bém um sub pro du to. Aliás, um sub pro du to com
bem me nos ta len to do que o dos an ti gos ora do res e
mo ra lis tas da UDN, que de sem bo ca ram no gol pe de
1964, apro va ram-no e o apo i a ram. Não nos es que ça-
mos que esse gol pe foi dado em nome da cor rup ção e 
da sub ver são. Tra ta-se da mes ma li nha, Sr. Pre si den-
te, que não re sis te a qual quer aná li se his tó ri ca, a
qual quer apro fun da men to do ver da de i ro sen ti do da
ação po lí ti ca.

Fo ram oito anos de ata que nes sa di re ção; fo ram
oito anos do jogo da ma le di cên cia, que é um dos dra -
gões da alma. A ma le di cên cia é irmã da ma lig ni da de,
que é um dos dra gões da alma do ser hu ma no. A ma -
le di cên cia in si nua, não pro va; su ge re, não de mons tra;
vai para o sin to ma como se ele fos se fato. Agri de,
ofen de, ma chu ca. E essa li nha, para quem está do
ou tro lado, ven do a di fi cul da de da vida, ven do cer tos
des vi os efe ti vos da re pre sen ta ção po lí ti ca, cor res-
pon de à idéia de que ali es tão os de fen so res da ver -
da de i ra dig ni da de.

No en tan to, per gun to: que Go ver no do PT es ta-
du al, até hoje, por exem plo, re mo veu as ca u sas pro -
fun das da mi sé ria, que eles tan to bla so nam nes ta
Casa, por se rem os prin ci pa is de fen so res da re mo-
ção da mi sé ria e dos ex clu í dos? Qual de les de i xou o
Go ver no em si tu a ção so ci al me lhor do que a que
está? Ne nhum! Qual de les im pe diu a vi o lên cia nos
seus Esta dos? E qual de les cor tou a cor rup ção,
aque le ou tro lado da cor rup ção, que é en dê mi ca do
sis te ma, de um sis te ma que é ba se a do no lu cro? Ne -
nhum! E, no en tan to, com essa te cla, du ran te anos do 
Go ver no Fer nan do Hen ri que, eles bran di ram a es pa-
da da dig ni da de como se fos sem os re pre sen tan tes
do mo no pó lio da mes ma. Não o são. Po dem ser dig -
nos pes so al men te, po rém, não são do nos, não são
re pre sen tan tes, não pos su em o mo no pó lio da dig ni-
da de. Até por que co lo cam a idéia da dig ni da de pú bli-
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ca, como eu dis se, não como o fun da men to da ação
po lí ti ca, mas como a fi na li da de da ação po lí ti ca.

Tudo isso se dá por que, Sr. Pre si den te? Esse é
um con tra-ata que tí pi co das épo cas de ele i ção.

O Par ti do dos Tra ba lha do res não se li ber ta rá da
pe cha de que a ame a ça que faz ao Go ver no é di ri gi-
da, sim, à es ta bi li da de eco nô mi ca do Bra sil; é, sim, a
jul gar por tudo –– o que tam bém, ao lon go des ses oito 
anos, nes sa pre ga ção ele i to re i ra – foi dito em re la ção
aos ru mos eco nô mi cos do País.

Hoje, ma qui a gem, Duda Men don ça, ter no im pe-
cá vel Gi or gio Arma ni, bar ba ar ru ma da! Isso faz par te.
O pre si den ci a lis mo é um en tre te ni men to, e não um
sis te ma de go ver no. Sis te ma de go ver no é par la men-
ta ris mo. Faz par te do jogo. Hoje, a ne ga ção da pre ga-
ção de tan tos anos; con tra a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, a fa vor de in va sões de pré di os pú bli cos –– ha -
via sem pre lá uma ban de i ri nha ver me lhi nha do PT; a
cri a ção do ódio en tre seg men tos da vida bra si le i ra,
lem bran do que foi esse mes mo ódio que le vou ao
Gol pe de 64.

O PT, por tan to, Sr. Pre si den te, não está re sis tin do
ao se guin te fato: é um Par ti do com um pen sa men to de
Esquer da ul tra pas sa do. A Esquer da mo der na, no mun -
do, nada tem a ver com a pre ga ção do PT. Não adi an ta
ir à Fran ça, ser pé frio do Li o nel Jos pin e iden ti fi car-se
com o mo vi men to so ci a lis ta in ter na ci o nal. Este, atu al-
men te, ca mi nha na di re ção da so ci al de mo cra cia. Mit ter-
rand mu dou para essa po si ção, as sim como Fe li pe
Gon zá lez* e Fer nan do Hen ri que Car do so.

As li de ran ças mun di a is do pen sa men to mo der no
da Esquer da es tão hoje no cam po da so ci al de mo cra-
cia. Aque la Esquer da es ta ti zan te, aque la Esquer da
bu ro crá ti ca, aque la Esquer da que pre ten de fa zer ex-
clu si va men te pelo Esta do, e não pela so ci e da de, a
trans for ma ção so ci al su cum biu com o Muro de Ber lim.

Isso não vai de sa pa re cer da me mó ria do povo
bra si le i ro. E te mos aqui, nes ta Casa, so li ci ta do re i te-
ra da men te que, quan do nos ata ca rem, res pon de re-
mos as sim: e a Lei de Res pon sa bi li da de Ci vil? São a
fa vor ou  con tra? Di gam! Ve nham di zer que são a fa -
vor, por que os se nho res não a vo ta ram, quan do nós a 
vo ta mos.

O nú me ro de vo tos do PT a fa vor da Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal é zero.

Para os mo ra lis tas do PT, a Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal é al ta men te éti ca, de uma éti ca pú bli ca
ab so lu ta men te trans pa ren te, dig na; de uma éti ca de
fi na li da de, que é o go ver nan te ser ape na do se co me-
ter o cri me – por que é cri me – de gas tar mais do que
ar re ca da. Estou sin te ti zan do, evi den te men te, mas ela 
não teve o apo io des se Par ti do, como tam bém a luta
por or ga ni zar, re or ga ni zar ou sal var a Pre vi dên cia So -
ci al sem pre con tou com um ad ver sá rio no PT. Mais: a
luta pela re no va ção das leis tra ba lhis tas no Bra sil

tam bém en con trou uma di fi cul da de nes se Par ti do.
Hou ve pas se a tas... Bas ta nos lem brar mos, há me ses,
da de sor dem que foi pro mo vi da na Câ ma ra quan do a
lei foi vo ta da. Nas in va sões de ter ra, lá está uma ban -
de i ri nha do PT.

Qu e rem o quê? Qu e rem que o mun do olhe para
essa ex pec ta ti va e diga: “Ah, que bom, ele ago ra mu -
dou, fi cou um bom moço?” Não, o bad boy con ti nua.
Até o Ro má rio mu dou de ima gem, por que era um bad
boy e, com isso, con se guia um cer to pres tí gio. É pos -
sí vel que o PT pas se a ser o Par ti do da es ta bi li da de,
da mo e da for te, no lu gar, da Lei da Res pon sa bi li da de
Fis cal, da dig ni da de ad mi nis tra ti va que foi dada a este 
País pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Mas, já que se tra ta de um par ti do de mo ra lis tas, que
di gam com cla re za: “Mu da mos, so mos ou tros, nos ar -
re pen de mos!” Não pre ci sam di zer isso, po dem di zer:
“Evo lu í mos!”, por que a pre ga ção do PT de hoje na
área eco nô mi ca é, pari pas su, um acom pa nha men to
do que o Go ver no Fer nan do Hen ri que fez ao lon go
des ses anos, e sem ace i tar o lado so ci al do que este
Go ver no fez. O Go ver no Fer nan do Hen ri que, para
que se te nha uma idéia, gas ta com o so ci al em tor no
de 132 bi lhões do Orça men to, nos seus prin ci pa is
pro gra mas de ação.

Por isso, Sr. Pre si den te, olho essa car ti lha com
pena, por que es tão que ren do ba i xar o ní vel da cam -
pa nha; mas, ao mes mo tem po, eu a con si de ro ir re le-
van te. O que ali está foi bra da do du ran te anos, foi a tá -
ti ca do Par ti do dos Tra ba lha do res, como eu dis se
numa pe que na fala há dias. O Par ti do dos Tra ba lha-
do res, lobo com pele de cor de i ro, ado tou sem pre, nos 
úl ti mos anos, como es tra té gia ti ra da, pen sa da ou de -
ter mi na da ra ci o nal men te por sua di re ção em con-
gres sos, as duas li nhas de ação que se guiu re li gi o sa-
men te: no mo vi men to so ci al, fi car a um pas so da in -
sur re i ção, em nome de uma pos si bi li da de de re vo lu-
ção por meio da re be lião das mas sas – ve lha idéia
que to dos nós, da Esquer da, já apren de mos a con si-
de rar his to ri ca men te su pe ra da; na fren te le gal, a ba -
ta lha mo ra lis ta, o mo ra lis mo vin ga dor, a dig ni da de, a
sus pe i ta. O que foi dito, ao lon go de to dos es ses anos, 
so bre Fer nan do Hen ri que Car do so? Que ven deu o
País, que en tre gou o nos so pa tri mô nio. E as si mu la-
ções de es cân da lo, em que nada foi pro va do? Tan tos
ca sos a ci tar: Edu ar do Jor ge, mais ou tro, e mais ou -
tro, e mais ou tro – sem pre, sem pre o de nun cis mo
como re gra.

Tudo isso nos mos tra: pri me i ro, atra so po lí ti co. O 
que im por ta, sim, são os de ba tes po lí ti cos, e isso é
mu i to raro. Ou tro dia, vi mos o Se na dor José Edu ar do
Du tra, um be lís si mo e exem plar Se na dor, tra zer um
de ba te po lí ti co de alto ní vel. A Casa se en gran de ceu,
jun ta men te com os apar tes dos ou tros Se na do res –
Ge ral do Melo, Ro me ro Jucá. Cons tan te men te, ve mos
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o Se na dor Su plicy tam bém numa li nha de que rer o
de ba te, mas são ex ce ções. A pre ga ção do Pre si den te
José Dir ceu é sem pre de vi o lên cia, de agres si vi da de,
de de nún cia. Des de o mas sa cre em Ca ra jás que o
Par ti do vem com essa idéia. Ali, era con tra o Go ver-
na dor Almir Ga bri el – já ouvi Se na do res, aqui, cul pa-
rem o Go ver na dor Almir Ga bri el pelo mas sa cre, sem
ne nhum fun da men to, sem ne nhu ma base, como se
um ho mem de alto sen ti do hu ma nis ta na sua vida fos -
se ca paz de fa zer uma bar ba ri da de da que la! Mas
não, é a im pla ca bi li da de, a co bran ça!

Por tan to, ago ra, es ta mos de ter mi na dos numa
po si ção: po dem ten tar à von ta de, com car ti lha fa lan-
do de es cân da los, es cân da los que não exis ti ram. Po -
dem, mas não vão se li ber tar do de sa fio que te mos fe -
i to nes ta Casa e fora dela, pois o PSDB o faz pu bli ca-
men te, em to das as fren tes onde atua: ve nham di zer
ao povo bra si le i ro, com cla re za, qual é o seu pro gra-
ma! Se es tão as sus ta dos por que há uma cri se fi nan-
ce i ra nos sis te mas in ter na ci o nal e na ci o nal, têm ra-
zão, sim. A ele i ção de Lula re pre sen ta uma ame a ça,
sim, por que não sa be mos se os se to res mo de ra dos
do PT vão ser su fi ci en te men te for tes, caso che guem
ao go ver no, para ven cer os se to res exal ta dos. Ou, en -
tão, o Par ti do vai ter um ra cha, uma que bra, que,
aliás, já co me çou. Co nhe ço vá ri os qua dros do PT que 
co me ça ram a se afas tar em fun ção das po si ções to -
ma das, ul ti ma men te, pelo Par ti do.

Então, que re mos, o País quer que vá para o po -
der quem não lhe dá ga ran ti as de es ta bi li da de, só
por que fala em nome dos ex clu í dos? Sim, so mos to -
dos a fa vor de uma luta para in clu ir os ex clu í dos, mas
pre ci sa mos nos lem brar que, se o Bra sil tem mais de
40 mi lhões de ex clu í dos – cha ga do lo ro sa em nos sa
vida! -, tam bém já tem 130 mi lhões de in clu í dos. O nú -
me ro de in clu í dos do Pla no Real para cá cres ceu em
cer ca de 17 mi lhões de pes so as. E são es ses in clu í-
dos os que te mem per der o que ob ti ve ram, pois a ma -
i o ria são re cém-che ga dos de se to res eter na men te
em po bre ci dos da so ci e da de bra si le i ra, mas que con -
se gui ram ter, ago ra, o co lé gio para o seu fi lho, um co -
me ço de con su mo cons pí cuo, pers pec ti va de vida.
São es ses os que te mem.

O Par ti do está obri ga do, em nome des sa dig ni-
da de que diz de fen der com car ti lhas, per mi ta-me a
ex pres são po pu lar, “fa ju tas”, men ti ro sas e in fa man-
tes, a di zer, em pú bli co, o que quer para a eco no mia
des te País. Fora daí, ele en tra rá no gran de en tre te ni-
men to do pre si den ci a lis mo e vi ve re mos a pos si bi li da-
de de mais um de sen can to.

Fe liz men te, os ín di ces de pes qui sas co me çam
a apon tar na di re ção de um equi lí brio da so ci e da de
bra si le i ra. Ama du re ce a po pu la ção, que exa mi na os
pro gra mas, es tu da a se ri e da de de cada pro pos ta e,
gra da ti va men te, apro xi ma-se da qui lo que o País

quer: a con ti nu i da de na es ta bi li da de com os avan ços
no so ci al, aqui lo que, no pro ces so his tó ri co evo lu ti vo
bra si le i ro, im põe-se como me di da pru den te e, ao
mes mo tem po, ou sa da – pru den te por que man tém os 
fun da men tos da eco no mia que, hoje, são o or gu lho
do Bra sil, na ci o nal e in ter na ci o nal men te; e ou sa da
por que avan ça na di re ção do so ci al, não com a ve lha
pre ga ção es ta ti zan te que ca rac te ri za o PT, não com
essa idéia do as sis ten ci a lis mo do Esta do, mas com a
idéia da ob ten ção de ní ve is por par te da po pu la ção,
por meio da edu ca ção, da sa ú de da fa mí lia, da sua in -
ser ção na so ci e da de como o gran de ele men to li ber ta-
dor que pode exis tir e que teve, que i ram ou não, o seu
co me ço no Go ver no Fer nan do Hen ri que.

Ve nha o PT di zer ao País o que quer, se a sua
pre ga ção de to dos es ses anos ou se ace i ta di zer:
“Erra mos, ar re pen de mo-nos, evo lu í mos, mu da mos,
so mos ou tros”. Pa la vras não fal ta rão para que eles
tra gam à Na ção – aí, sim, se ria lou vá vel –, com mo -
dés tia, a cer te za de que es tão a evo lu ir e que le va ram
mu i to tem po para che gar ao lu gar de onde nós ou tros,
há oito anos, par ti mos em um pro ces so po lí ti co que
faz uma trans for ma ção no Bra sil, que o co lo ca no
rumo da con tem po ra ne i da de. Trans for ma ção que não 
é sen sí vel ain da em to dos os seus efe i tos, mas que,
em pou co tem po, já es ta rá a ge rar be ne fí ci os enor -
mes. Os pro ces sos so ci a is não são ime di a tos, le vam,
pelo me nos, uma ge ra ção para se con so li da rem.

Ra zão pela qual fi cam aqui es sas pa la vras de
per ple xi da de pela ten ta ti va de ba i xar o ní vel da cam -
pa nha ele i to ral e ao mes mo tem po pela cer te za de
que não cor res pon de re mos a esse ní vel de de ba te.
Em mi nhas pa la vras – du ras tal vez –, não há qual quer
agres são pes so al ou ofen sa a al guém. Faço um con -
vi te para um de ba te fran co. Há fran que za. Pode ha ver
até du re za na de fe sa das idéi as. Mas con vi do-os para 
um de ba te fran co.

É pre ci so di zer ao País qual é o PT que con cor re
à ele i ção: o PT dos úl ti mos sete anos ou o PT do
Duda Men don ça?

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, pela aten ção.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Con -
ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor
Amir Lan do.

Enca re ço a V. Exª que seja bre ve uma vez que já 
es ta mos com o tem po re gi men tal es go ta do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na e
peço li cen ça ao Se na do para voar e mer gu lhar na
imen si dão ama zô ni ca, em um pon to re mo to e dis tan-
te, em um pon to es que ci do da re gião do Mu ni cí pio de
Bu ri tis, Esta do de Ron dô nia, na re ser va de Bom Fu tu-
ro – 215 mil hec ta res que cons ti tu em uma uni da de de
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re ser va. E mais es pe ci fi ca men te, Sr. Pre si den te, que -
ro me si tu ar na gle ba Rio Par do, onde mais de 600 fa -
mí li as de sem ter ra in va di ram essa re ser va, con tra ri a-
men te ao que a lei es ti pu la. Mas in va di ram-na no de -
ses pe ro de en con trar um pe da ço de ter ra pú bli ca
para plan tar e co lher es pe ran ça.

É exa ta men te nes te con tex to que eu ti nha de vir, 
ao fi nal des ta ses são, re gis trar a nos sa so li da ri e da de.
Por que, di an te do es ta do de ne ces si da de, a lei e a de -
so be diên cia ci vil, mu i tas ve zes, en tram em cho que. E
sem pre fi ca mos com a po pu la ção, por que, quan do a
de so be diên cia ci vil, no sen ti do con ce i tu a do por Ma -
hat ma Gand hi, é pa cí fi ca, quan do ela aten de ao im -
pe ra ti vo da vida e da so bre vi vên cia, ela se le gi ti ma. E
nada pode se so bre por à pró pria vida.

Mas, fe liz men te, hoje devo anun ci ar aos pro du-
to res de Rio Par do que, fi nal men te, o Incra e o Mi nis-
té rio do Meio Ambi en te, mais es pe ci fi ca men te o Iba -
ma, já es tão pre sen tes nes te lo cal. De po is de tan tos
ape los, de tan tas de man das, de con fli tos e de mor te
até ocor ri das na re gião, hoje, fe liz men te, po de mos
tran qüi li zar, em par te, aque les mo ra do res de Rio Par -
do, que se en ca mi nha uma so lu ção no sen ti do de
fixá-los de fi ni ti va men te à ter ra em que ha bi tam. Ali,
onde se me a ram o grão; ali, onde se ca ram o pân ta no;
ali, onde nas ce ram os fi lhos; ali, está o amor, a vida e
a pers pec ti va de fu tu ro des sa gen te.

A ter ra e o ho mem têm uma li ga ção pro fun da,
so bre tu do quan do re pre sen ta a li ber da de de con quis-
tar um pe da ço de ter ra para mor rer em paz até, se não
para vi ver. Por que a vida, con quis ta da nes ses con-
fins, é di fí cil; a vida é frá gil...

O ho mem não pas sa, como José Eus ta sio Ri ve-
ra fa la va, nes ta imen si dão da flo res ta ama zô ni ca, de
uma or quí dea, que se agar ra ao bra ço for te de uma
ár vo re, que des pon ta para o in fi ni to. Essa fra gi li da de
da vida, onde a ma lá ria gras sa, onde as en de mi as
ame a çam e ma tam, onde o aces so se faz, por qui lô-
me tros e qui lô me tros, car re ga dos pe las pró pri as per -
nas, com o ca ca io às cos tas, que le vam a sub sis tên-
cia e tra zem ao mer ca do algo de sua pro du ção para
ven der ou para tro car em bus ca do es sen ci al. É exa ta-
men te esta a for ma de ocu pa ção, por uma ine fi ciên-
cia, quan do se tem tan tas ter ras à dis po si ção da
União. Qu an do ali po de ri am ter sido as sen ta das, so -
bre tu do na re gião de Bu ri tis, em áre as que fo ram de -
sa pro pri a das, há qua se 8 anos, e que até hoje o Incra, 
e V. Exª, Sr. Pre si den te, co nhe ce esse tema, por que
vi veu e vive de per to o dra ma ama zô ni co, o dra ma de
dis pu ta pela ter ra, áre as de sa pro pri a das, como tam -
bém ocor reu no Pará, há mais de 8 anos, e que até
ago ra não re ce be ram um do cu men to, não em ca rá ter
de fi ni ti vo como é o tí tu lo de pro pri e da de, mas em ca -
rá ter tran si tó rio, como é uma au to ri za ção de ocu pa-
ção, para ter aces so ao cré di to para de sen vol ver de

ma ne i ra mais efi ci en te, rá pi da e pro du ti va as suas ter -
ras. Tudo isso, no aban do no, tudo isso, por fal ta de
uma ação mais pre sen te, quan do es ses con fli tos po -
de ri am ser evi ta dos. Embo ra a mí dia não te nha aqui,
com o vi gor de Ca ra jás, de nun ci a do aque le even to
do lo ro so para to dos nós. 

Mas, lá, es pe ci fi ca men te, e já de nun ci ei des ta
tri bu na, em Ja ci lân dia, de uma só vez, de um só gol -
pe, 8 vi das fo ram eli mi na das nes ta guer ra sem cara
do ja gun cis mo que vai à so ca pa, à to ca ia, aba ten do
in gê nu os e sim ples agri cul to res. Ali, 8; em se gui da,
mais 2, in clu si ve, es quar te ja dos, como foi o caso de
um mo ra dor de Pe dra do Abis mo. E em Pe dra do
Abis mo, em São Se bas tião e em Rio Bran co, até hoje, 
ain da con ti nua o con fli to, em bo ra haja áre as de sa pro-
pri a das, por que o Incra não avan çou, em ter mos de
bus car uma so lu ção de fi ni ti va, de imi tir-se na pos se.
E, en quan to isso, o que acon te ce? Aque las gle bas
que ti nham que ter uma des ti na ção em par ce las de
ca rá ter e de ta ma nho fa mi li ar, hoje, co me çam a ser
agre ga das e a for ma rem gran des fa zen das den tro
das áre as de sa pro pri a das, em ab so lu to de sa cor do
com a des ti na ção so ci al da ter ra a que alu de o Esta tu-
to da Ter ra, a que alu de a Cons ti tu i ção, a que de ter mi-
na a le gis la ção em vi gor.E isso tudo vai acon te cen do
pelo des ca so, pela inér cia, pela fal ta de ação. 

Até quan do, Sr. Pre si den te, va mos as sis tir a fa -
tos des ta na tu re za? Acam pa men tos de sem-ter ra,
quan do a ter ra é tan ta, e abun dan te, e fér til?

Por que isso acon te ce? Será que há por trás
des sa inér cia uma in ten ção de li be ra da de ge rar o
con fli to, de ali men tar, in clu si ve, as te ses de que, hoje,
são mais de ca rá ter po lí ti co do que pro pri a men te de
uma luta pela re for ma agrá ria, que é do MST? Se es ti-
vés se mos atu an do de ma ne i ra efi caz, an te ci pan do as 
so lu ções, como fiz, Sr. Pre si den te, na mi nha ju ven tu-
de, na dé ca da de 70, quan do, por vá ri as ve zes, de sa-
pro pri a mos ex ten sões imen sas, 1 mi lhão, 2 mi lhões
de ter ras ti tu la das, e, no de ma is, com cer te za, um ter -
ço do Esta do de Ron dô nia, que são 24 mi lhões, mais
de 8 mi lhões de hec ta res e fo mos ocu pan do as ter ras
pú bli cas e des ti nan do, ora à co lo ni za ção, ora mes mo
à li ci ta ção para for mar as mé di as e até as gran des
pro pri e da des pela jun ção dos lo tes de 2 mil hec ta res
que fo ram ali e na dos em pro ces so de li ci ta ção.

Essa é a con du ção da lei, essa é a con du ção da
ação ad mi nis tra ti va que an te ci pa o con fli to so ci al, que 
an te ci pa o con fron to e a mor te des ses bra si le i ros
que, mu i tas ve zes, são en ter ra dos ao lon go dos ca mi-
nhos, não ten do mais, se quer, uma cam pa ou uma
cruz para in di car-lhes a úl ti ma mo ra da.

Re pi to, aqui, o que já dis se an te ri or men te – sin -
to que o tem po vai tan gen do e que não pos so mais
con ti nu ar, Sr. Pre si den te –, sa i bam os agri cul to res de
Rio Par do, dos con fins da Ama zô nia, de vas ta so li-
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dão, que, des ta tri bu na, este Se na dor está par ti ci pan-
do da mes ma dor, do mes mo des ti no, da mes ma an -
gús tia, mas, so bre tu do, do mes mo di re i to le gí ti mo de
ter aces so a um tra to de ter ra, para plan tar, para lan -
çar a mo ra da e ali bus car a paz, a tran qüi li da de e, por
que não di zer, a pro mo ção eco nô mi ca e so ci al.

Sem pre fo mos tes te mu nhas dis so. Ou seja, des-
sa re a li da de atroz que a men te su por ta, afa ga e com
qual se acum pli cia. Mas eu pro tes to, de nun cio e me
so li da ri zo com a mi nha gen te, com essa gen te que
não tem ou tra opor tu ni da de de fa lar ao Bra sil.

Des cul pe-me, Bra sil, por fa lar de um pro ble ma
tão pon tu al do meu que ri do Esta do de Ron dô nia. Mas 
é lá que está o meu povo. É lá que es tão os vo tos pe -
los qua is vim a esta tri bu na. Só pos so agra de cer
àque les que con fi a ram em mim.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – So -

bre a mesa, pro je tos de lei do Con gres so Na ci o nal
que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – So -
bre a mesa, pro je tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 173, DE 2002

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
10.233, de 5 de ju nho de 2001, que dis põe
so bre a re es tru tu ra ção dos trans por tes
aqua viá rio e ter res tre, e cria (...) o De par-
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, para ins ti tu ir, no âm bi to dos 
con tra tos de exe cu ção de obra ro do viá-
ria, a res pon sa bi li da de da con tra ta da em
re la ção à qua li da de da obra exe cu ta da, a
vi go rar pelo pra zo e nas con di ções que
es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 83 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho

de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
con ver ten do-se o atu al pa rá gra fo úni co em § 1º:

“Art. 83 ..................................................
..............................................................
§ 2º A em pre sa con tra ta da pelo DNIT

para exe cu tar obra ro do viá ria será res pon-
sá vel pela qua li da de da obra exe cu ta da, por 
pra zo não in fe ri or a cin co anos con ta dos da

data da en tre ga, obri gan do-se a re cu pe rar
com po nen tes que apre sen ta rem si na is de
de te ri o ra ção pre co ce de cor ren te de exe cu-
ção fa lha ou em de sa cor do com as es pe ci fi-
ca ções téc ni cas es ta be le ci das.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, des ti na-
da a pro mo ver a re es tru tu ra ção dos trans por tes
aqua viá rio e ter res tre, de ter mi nou, en tre ou tras pro vi-
dên ci as, a cri a ção do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes (DNIT), como ór gão
res pon sá vel pela ad mi nis tra ção da par ce la da in-
fra-es tru tu ra do Sis te ma Fe de ral de Vi a ção sob ju ris-
di ção do Mi nis té rio dos Trans por tes. Inclu em-se, por -
tan to, no cam po de atu a ção do DNIT to das as ro do vi-
as fe de ra is não con ce di das à ini ci a ti va pri va da.

Esta be le ce o art. 83 da mes ma lei que, “na con tra-
ta ção de pro gra mas, pro je tos e obras de cor ren tes do
exer cí cio di re to das atri bu i ções pre vis tas nos in ci sos IV
e V do art. 82, o DNIT (...) fis ca li za rá o cum pri men to das
con di ções con tra tu a is, quan to às es pe ci fi ca ções téc ni-
cas, aos pre ços e seus re a jus ta men tos, aos pra zos e
cro no gra mas, para o con tro le da qua li da de, dos cus tos
e do re tor no eco nô mi co dos in ves ti men tos”.
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Inobs tan te o ple no cum pri men to de tais atri bu i-
ções pelo DNIT, pre o cu pa-nos o fato de al gu mas
obras de en ge nha ria ro do viá ria con tra ta das pelo Po -
der Pú bli co exi bi rem, mu i to cedo, si na is de des gas te
in ten so, pou co pro vá vel de ocor rer caso a exe cu ção
ti ves se se gui do ri go ro sa men te as es pe ci fi ca ções téc -
ni cas e os pro ce di men tos in di ca dos. Sa ben do-se, por
exem plo, que a vida útil es ti ma da para o pa vi men to é
de 10 anos, o pro ces so de de gra da ção nes se pe río do
não po de ria ex tra po lar os ní ve is de ter mi na dos pe las
ca rac te rís ti cas do trá fe go que uti li za a ro do via e pe las
con di ções cli má ti cas a que está ex pos ta.

Daí por que pre ten de mos ver in cor po ra do às re -
la ções do DNIT com as suas con tra ta das um novo
me ca nis mo, ba se a do na res pon sa bi li za ção da em-
pre sa exe cu to ra de obra ro do viá ria por even tu a is pro -
ble mas de ma nu ten ção sur gi dos nos pri me i ros anos
que se se gui rem à con clu são dos tra ba lhos, res sal va-
do o des gas te na tu ral ou o de cor ren te de má uti li za-
ção da ro do via.

Tra ta-se, as sim, de uma es pé cie de “ga ran tia”
do ser vi ço que a União con tra ta com ter ce i ros para a
exe cu ção de obras na par ce la da ma lha ro do viá ria fe -
de ral sob sua res pon sa bi li da de. Ci en tes da obri ga ção
de man ter a ro do via li vre de pro ble mas que não pos -
sam ser atri bu í dos à ação dos fa to res an te ri or men te
apon ta dos, pode-se es pe rar dos con tra ta dos um grau 
de com pro me ti men to ma i or com a qua li da de do ser vi-
ço que exe cu ta rem.

Numa si tu a ção de es cas sez de re cur sos, a me -
di da be ne fi ci a ria di re ta men te o Po der Pú bli co – com a 
pers pec ti va de oti mi za ção dos in ves ti men tos re a li za-
dos na ma lha fe de ral – e, por ex ten são, toda a so ci e-
da de, de cu jas con tri bu i ções ad vêm os re cur sos in-
ves ti dos. Por sua vez, usuá ri os de ro do vi as fe de ra is
pas sa ri am a con tar com uma ma lha viá ria em me lhor
es ta do de con ser va ção, o que sig ni fi ca mais se gu ran-
ça e con for to, re du ção dos tem pos de vi a gem e de so-
ne ra ção dos cus tos de trans por te por eles su por ta-
dos. Por úl ti mo, ga nha ria tam bém a en ge nha ria na ci-
o nal. Com as em pre sas le va das a bus car o cons tan te
aper fe i ço a men to das téc ni cas e dos re cur sos em pre-
ga dos na ati vi da de, suas con quis tas logo se tra du zi ri-
am em pro gres si va re du ção das ne ces si da des de
ma nu ten ção que lhes ca be ria aten der, em vir tu de da
obri ga ção ins ti tu í da pelo pro je to.

Pelo ex pos to, con fi a mos no apo io dos mem bros
do Con gres so Na ci o nal à pro po si ção que apre sen ta-
mos.

Sala das Ses sões, 14 de ju nho de 2002. – Se na-
dor La u ro Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti-
cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par ta-
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 83. Na con tra ta ção de pro gra mas, pro je tos e 
obras de cor ren tes do exer cí cio di re to das atri bu i ções
pre vis tas nos in ci sos IV e V do art. 82, o DNIT de ve rá
ze lar pelo cum pri men to das boas nor mas de con cor-
rên cia, fa zen do com que os pro ce di men tos de di vul-
ga ção de edi ta is jul ga men to das li ci ta ções e ce le bra-
ção dos con tra tos se pro ces sem em fiel obe diên cia
aos pre ce i tos da le gis la ção vi gen te, re ve lan do trans -
pa rên cia e fo men tan do a com pe ti ção, em de fe sa do
in te res se pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. O DNIT fis ca li za rá o cum pri-
men to das con di ções con tra tu a is, quan to às es pe ci fi-
ca ções téc ni cas, aos pre ços e seus re a jus ta men tos,
aos pra zos e cro no gra mas, para o con tro le da qua li-
da de, dos cus tos e do re tor no eco nô mi co dos in ves ti-
men tos.

(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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 298 DE 2002

Con vo ca ple bis ci tos nos Esta dos de 
Mi nas Ge ra is e de Go iás.

Art. 1º Os Tri bu na is Ele i to ra is Re gi o na is de Mi -
nas Ge ra is e de Go iás re a li za rão, em to dos os seus
Mu ni cí pi os, no pra zo de seis me ses a

con tar da pro mul ga ção des te De cre to Le gis la ti-
vo, ple bis ci to so bre a cri a ção do Esta do do Pla nal to
Cen tral, a ser cons ti tu í do pelo des mem bra men to da
área onde atu al men te se si tu am os Mu ni cí pi os de Bu -
ri tis, For mo so e Unaí, do Esta do de Mi nas Ge ra is, e
dos Mu ni cí pi os de Aba diâ nia, Água Fria de Go iás,
Águas Lin das de Go iás, Ale xâ nia, Alvo ra da do Nor te,
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Bu ri ti nó po lis, Ca be ce i ras, Ci da de Oci den tal, Co cal zi-
nho, Co rum bá de Go iás, Cris ta li na,

Da mi a nó po lis, Flo res de Go iás, For mo sa, Lu ziâ-
nia, Mam baí, Mi mo so de Go iás, Novo Gama, Pa dre
Ber nar do, Pla nal ti na de Go iás, San to Antô nio do Des -
co ber to, São João da Ali an ça, Si mo lán dia, Sí tio
d’Abadia, Val pa ra í so de Go iás e Vila Boa de Go iás,
do Esta do de Go iás.

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe di rá ins -
tru ções aos Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is de Mi nas
Ge ra is e de Go iás para a or ga ni za ção, re a li za ção,
apu ra ção, fis ca li za ção e pro cla ma ção do re sul ta do do 
ple bis ci to.

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

Jus ti fi ca ção

Nin guém des co nhe ce a gra ve si tu a ção em que
se en con tra hoje a Ca pi tal Fe de ral, ini ci al men te cri a-
da para com por tar um nú me ro mu i to me nor de ha bi-
tan tes do que o con tin gen te po pu la ci o nal que hoje
com por ta. Isso veio a acar re tar acen tu a da per da da
qua li da de de vida, de sem pre go, in se gu ran ça, e mu i-
tos ou tros fa to res que con du zem a ma i or par te de
seus ha bi tan tes a um pa drão de so bre vi vên cia in sa-
tis fa tó rio, mu i to aquém do de se já vel.

Não há como não vin cu lar essa cres cen te per da
de qua li da de de vida ao fato de que o Dis tri to Fe de ral,
ente fe de ra ti vo cuja ra zão de ser, prin ci pal men te, é
abri gar o Go ver no Fe de ral, por tan to, sem a vi a bi li da-
de eco nô mi co-fi nan ce i ra que se ria de se es pe rar de
um es ta do-mem bro, aca ba por aten der, mes mo sem
a com pe tên cia para tal, os mu ni cí pi os do cha ma do
en tor no, per ten cen tes, na ver da de, aos Esta dos de
Go iás e Mi nas Ge ra is. Estes Esta dos, en tre tan to, não
de di cam às ci da des do en tor no a de vi da pri o ri da de,
pa re cen do con si de rar que as mes mas es tão vin cu la-
das ao DF. Isso é ne ga ti vo tan to para a po pu la ção da
Ca pi tal quan to para a po pu la ção das re fe ri das ci da-
des, que hoje pa de cem de gra ves pro ble mas so ci a is.

Sabe-se que, além de o Dis tri to Fe de ral fi gu rar
na Fe de ra ção como Ca pi tal da Re pú bli ca, en cer ra a
con di ção de Pa tri mô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de, o
que im pos si bi li ta o de sen vol vi men to de me i os de sus -
ten ta ção pró pri os, de pen den do dos re cur sos do Go-
ver no Cen tral. Mas, pa ra do xal men te, gran des flu xos
mi gra tó ri os fo ram atra í dos para a Re gião, ge ran do
cres ci men to ur ba no de sor de na do e caó ti co, de di fí cil
ad mi nis tra ção, o que ge rou ca rên ci as de es co las,
hos pi ta is, sa ne a men to bá si co e ou tras ne ces si da des
de aten di men to à co le ti vi da de. Impor ta sem pre lem -
brar a au sên cia de in dús tri as e de pro du ção agrí co la

na re gião no DF, dada a sua na tu re za pe cu li ar, o que
acar re ta ba i xa ar re ca da ção tri bu tá ria. Como a vida
dos mu ni cí pi os do en tor no se faz toda pra ti ca men te
em Bra sí lia, con si de ra mos ur gen te a so lu ção do pro -
ble ma que, a nos so ver, pode ser al can ça do com a
cri a ção de um Esta do que abri gue es sas ci da des,
dan do-lhes a as sis tên cia de que ne ces si tam para a
me lho ria de suas con di ções de vida, fato que be ne fi-
ci a rá, tam bém, a po pu la ção do Dis tri to Fe de ral.

Cer tos de que nos sa pro pos ta vem ao en con tro
do bem es tar da co le ti vi da de por ela vi sa da, e cren do
que apri mo ra rá a con di ção do Dis tri to Fe de ral na sua
vo ca ção de sede do Go ver no Cen tral, es pe ra mos de
nos sos ilus tres Pa res a sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 14 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Fran cis co Escór cio – Na bor Jú ni or –  Ari Stad -
ler – Adir Gen til – Car los Pa tro cí nio – Ge ral do
Cân di do – Val mir Ama ral – Anto nio Car los Ju ni or
– Wel ling ton – Wel ling ton – Luiz Otá vio –  Fer nan-
do Ri be i ro – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – 
Car los Wil son – Edi son Lo bão – Le o mar Qu in ta ni-
lha – Ney Su as su na – José Agri pi no – Ro me ro
Jucá – Be ní cio Sam pa io –  Re gi nal do Du ar te – Fre -
i tas Neto – Ju vên cio da Fon se ca – Car los Be zer ra
– Re nan Ca lhe i ros – Artur da Tá vo la – Mo za ril do
Ca val can ti – Se bas tião Ro cha – Pa u lo Sou to – Pa u-
lo Har tung.

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

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – 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.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Os
Srs. Se na do res Ante ro Paes de Bar ros, Emi lia Fer -
nan des e Ade mir Andra de en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no
art. 203 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo-

co/PSDB – MT) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, se exis te um as pec to do et hos na ci o nal – isto é,
de nos so âni mo mo ral – que mu dou cla ra men te, nes -
tes tem pos de vi ra da de sé cu lo, é o do en ten di men to
que os bra si le i ros têm das ques tões de ho nes ti da de e 
de co ro. Essa mu dan ça é mais evi den te na qui lo que
se re fe re aos pa drões de com por ta men to co bra dos a
pes so as que ocu pam po si ções de vi si bi li da de, seja
nos ne gó ci os, seja, so bre tu do, na po lí ti ca.

Há nem tan to tem po as sim, o “ma lan dro” era o
he rói na ci o nal por ex ce lên cia, va lo ri za do pela cul tu ra
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po pu lar e por es tu di o sos eru di tos do que cha ma mos
“es pí ri to na ci o nal”. A fi gu ra do pí ca ro re pre sen ta va a
ca pa ci da de do in di ví duo de, pela as tú cia e ha bi li da de,
so bre vi ver em um meio hos til e pre con ce i tu o so, ape -
sar das di fi cul da des en fren ta das pe las pes so as de
ori gem so ci al su bal ter na.

Ace i tá va mos, al guns com re sig na ção, mu i tos
até com na tu ra li da de, que as pes so as es co lhi das
para car gos na ad mi nis tra ção pú bli ca, ou para nos re -
pre sen tar nas ca sas le gis la ti vas, usas sem es sas po -
si ções em pro ve i to pró prio. A fra se cí ni ca de uma per -
so na gem do cô mi co Chi co Aní sio, “sou, mas quem
não é?”, po dia ser to ma da como o lema mo ral vi gen te
em nos so País.

Ou tra ex pres são, esta re fe ren te a um po lí ti co
cé le bre, “rou ba, mas faz”, é bem re pre sen ta ti va des sa
ati tu de re sig na da quan to à su pos ta “na tu ral” de so-
nes ti da de dos po lí ti cos.

Isso, fe liz men te, aca bou. O im pe ach ment do
Pre si den te Col lor de Mel lo foi so men te a ex te ri o ri za-
ção do co me ço des sa mu dan ça, o pri me i ro mo men to
da mo vi men ta ção na ci o nal por uma nova cul tu ra mo -
ral para o País. Nes se con tex to, “éti ca na po lí ti ca” não
é sim ples men te uma fra se, mas uma exi gên cia mo ral,
ma ni fes ta tam bém na in tran si gên cia com a qual os
bra si le i ros pas sa ram a en fren tar co mer ci an tes de so-
nes tos, fa bri can tes de pro du tos de fe i tu o sos e todo
tipo de “ma lan dra gem” an tes to le ra da.

Quem não per ce beu que as co i sas mu da ram
está fora de sin to nia com o es pí ri to da Na ção, e de ve-
rá so frer al gu ma con se qüên cia. Qu an do se tra ta de
de ten to res de car gos ele ti vos, a “sur pre sa”, quem
sabe, apa re ce rá nas pró xi mas ele i ções. Esse po de rá
ser o caso dos in te gran tes da Mesa Di re to ra da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que de ci di ram pela não aber tu-
ra de pro ces so para a cas sa ção do man da to do De -
pu ta do Eu ri co Mi ran da, do PPB do Rio de Ja ne i ro, por 
que bra do de co ro par la men tar, con for me re pre sen ta-
ção en vi a da àque la Casa pela Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to des te Se na do Fe de ral que apu rou as ir -
re gu la ri da des co me ti das pe los di ri gen tes do fu te bol
bra si le i ro.

Esse, que é o cam po de ati vi da des em que os
bra si le i ros ob ti ve ram tal vez seu ma i or su ces so, com
mu i tas con quis tas e pro fis si o na is re co nhe ci dos in ter-
na ci o nal men te, teve sua es tru tu ra ad mi nis tra ti va to-
ma da – como fi cou de mons tra do no cur so da CPI –
por ver da de i ras qua dri lhas, en vol vi das em todo tipo
de des vi os e cri mes.

So bre o De pu ta do Eu ri co Mi ran da, par ti cu lar-
men te, em seus pe río dos de di re tor e, de po is, de pre -

si den te do Club de Re ga tas Vas co da Gama, pa i ram
acu sa ções subs tan ci a das de uso de “ca i xa 2”, ma nu-
ten ção de con tas ban cá ri as se cre tas no ex te ri or, fra u-
des con tra a Pre vi dên cia So ci al e so ne ga ção fis cal,
para nos li mi tar mos aos cri mes mais evi den tes.

São acu sa ções ex tre ma men te gra ves, Sr. Pre si-
den te, mas es tou tam bém cons ci en te de que todo ho -
mem deve ser pre su mi da men te ino cen te até que a
sen ten ça de seu pro ces so acu sa tó rio es te ja pas sa da
em jul ga do, e la vra da sua con de na ção. No en tan to,
não são os cri mes de que é acu sa do o Sr. De pu ta do
Eu ri co Mi ran da, por gra ves que se jam e subs tan ci a da
que seja a acu sa ção, os fun da men tos da re pre sen ta-
ção da CPI do fu te bol con tra o par la men tar ca ri o ca,
por que bra de de co ro par la men tar. Em vez dis so, seu
com por ta men to du ran te os tra ba lhos da que la Co mis-
são, in dig no de sua con di ção de mem bro des te Con -
gres so Na ci o nal, é o que jus ti fi ca o pe di do de aber tu-
ra do pro ces so de cas sa ção de seu man da to.

É lon ga e es can da lo sa a lis ta das ati tu des an tié-
ti cas e con trá ri as ao de co ro par la men tar apre sen ta-
das pelo De pu ta do Eu ri co Mi ran da no cur so das in-
ves ti ga ções da CPI do fu te bol. Enu me rá-las to das se -
ria en fa do nho e, tal vez, ca u sas se nojo. O re la tó rio do
in sig ne Re la tor, Se na dor Ge ral do Althoff, as des cre-
ve, para quem qui ser apro fun dar-se na ques tão – e
cho car-se com a des fa ça tez e os mo dos gros se i ros
do Sr. Mi ran da. Por essa ra zão, men ci o na rei ape nas
al gu mas das suas in ter ven ções, sem pre no sen ti do
de obs tru ir os tra ba lhos da Co mis são, na ten ta ti va de
pos ter gar ou im pe dir a ob ten ção de re sul ta dos e a
che ga da a con clu sões.

Em uma ati tu de cla ra men te pro te la tó ria, o De -
pu ta do Eu ri co Mi ran da fez com que o Vas co da Gama 
fos se, de 15 clu bes bra si le i ros aos qua is fo ram so li ci-
ta das in for ma ções con tá be is, o úni co a não en ca mi-
nhar à CPI a do cu men ta ção so li ci ta da. Foi ne ces sá-
rio, para a ob ten ção dos pa péis, que a CPI en vi as se
ao Rio de Ja ne i ro uma di li gên cia, res pal da da por
man da do de bus ca e apre en são, ex pe di do pelo Me ri-
tís si mo Sr. Juiz da 7ª Vara Fe de ral Cri mi nal, Dr. Mar -
ce lo Fer re i ra de Sou za Gra na do.

Mes mo as sim, a equi pe, en vi a da ao Vas co da
Gama com o man da do le gal, acom pa nha da por um
de le ga do, três agen tes, dois pe ri tos e um ci ne gra fis ta
da Po lí cia Fe de ral, foi hos ti li za da e tra ta da aos gri tos
pelo De pu ta do Fe de ral e pre si den te do clu be, que
che gou até mes mo a cor tar a ener gia elé tri ca do pré -
dio para im pe dir o pros se gui men to da bus ca, após o
pôr-do-sol.

Ain da mais gra ve foi a fal si fi ca ção de um man -
da do de se gu ran ça para im pe dir o re co lhi men to da
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do cu men ta ção so li ci ta da pela CPI e ne ga da pelo Se -
nhor Mi ran da. A CPI dis põe de pro vas de que, à hora
em que foi apre sen ta do o man da do de se gu ran ça aos 
in te gran tes da equi pe en vi a da pela CPI, o pe di do do
pró prio man da do nem ha via ain da dado en tra da no
Tri bu nal, quan to mais sido dis tri bu í do e con ce di do!

Srªs e Srs. Se na do res, se a de mons tra da fal si fi-
ca ção de do cu men tos não for ra zão su fi ci en te para se 
de cla rar a que bra do de co ro par la men tar, não sei
mais o que po de rá bas tar para a Mesa Di re to ra da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Mais ain da, em de mons tra ção ca bal de sua ar -
ro gân cia e des pre zo pelo tra ba lho alhe io, em di ver sas
oca siões, tan to nas de pen dên ci as des ta Casa quan to
nas do Club de Re ga tas Vas co da Gama, o De pu ta do,
em tom des tem pe ra do de voz, ame a çou de agres são
fí si ca ser vi do res do Se na do que as ses so ra vam os
mem bros da CPI na aná li se dos do cu men tos sob in-
ves ti ga ção.

Se a re i te ra da fal ta de de mons tra ção de res pe i-
to pe las pes so as e pe las nor mas da boa edu ca ção
tam pou co bas ta para ca rac te ri zar a que bra do de co ro
par la men tar, en tão, Sr. Pre si den te, de sis to de en ten-
der as mo ti va ções da Mesa Di re to ra da Casa do Povo. 
De sis to de en ten der sua ati tu de como mo ti va da por
qual quer tra ço de bom sen so, de sen ti do de ci da da nia
ou de de fe sa das le gí ti mas prer ro ga ti vas de seus
mem bros.

Ao con trá rio, so men te pos so en ten dê-la como
de mons tra ção da que le mais ras te i ro cor po ra ti vis mo
de que os po lí ti cos so mos acu sa dos – nem sem pre
in jus ta men te, como po de mos ver. De mons tra ção
des se es pí ri to de cor po que a po pu la ção bra si le i ra,
com pre en si vel men te, não quer mais ace i tar.

Cabe lem brar que o Se nhor De pu ta do Bar bo sa
Neto, ilus tre Cor re ge dor da Câ ma ra dos De pu ta dos,
após exa mi nar a do cu men ta ção e a ar gu men ta ção
en vi a da, jun to à Re pre sen ta ção, pela CPI do fu te bol,
de ci diu-se pela ace i ta ção das acu sa ções e pelo en vio
da re pre sen ta ção à Co mis são de Éti ca da que la Casa
para a aber tu ra de pro ces so de cas sa ção do man da to
par la men tar do De pu ta do Eu ri co Mi ran da. A Mesa Di -
re to ra, po rém, vo tou, por ma i o ria, por não en viá-la.

Qu e ro jun tar, da qui des ta tri bu na, mi nha voz às
da que les que se ma ni fes tam, in dig na dos com o ar qui-
va men to da re pre sen ta ção, nas ruas e nas co lu nas
de car tas de le i to res dos jor na is de todo o País. A
Mesa Di re to ra da Câ ma ra dos De pu ta dos pre ci sa re-
ver essa de ci são equi vo ca da, mes mo por que os ele i-
to res não es tão mais tão de sa ten tos quan to ima gi-
nam os po lí ti cos acos tu ma dos com os ve lhos mé to-
dos e com a ve lha mo ral do ci nis mo aco mo da dor.

Jun to a voz, do mes mo modo, à dos Se na do res
in te gran tes da CPI do fu te bol, que, ten do apre ci a do e
apo i a do o pa re cer do Se na dor Althoff, es tão in dig na-
dos com a ina ce i tá vel de ci são. Se a ma lan dra gem
dos mar gi na li za dos não exis te mais, como diz em
can ção cé le bre o com po si tor Chi co Bu ar que, pre ci sa-
mos pôr fim tam bém à ma lan dra gem dos que, “com
con tra to, gra va ta e ca pi tal”, can di da tam-se a “ma lan-
dros fe de ra is”, des ca rac te ri zan do e des mo ra li zan do a 
re pre sen ta ção po pu lar no Con gres so Na ci o nal.

Nes te mo men to em que a Na ção so fre com a
agu di za ção da cri mi na li da de e da vi o lên cia, nes ta
hora em que a im pu ni da de dos res pon sá ve is pelo cli -
ma de in se gu ran ça re vol ta as cons ciên ci as, che ga a
ser ir res pon sá vel li vrar de pro ces so um in di ví duo que
tão acin to sa men te in frin giu as nor mas mais bá si cas
do de co ro e da sim ples boa edu ca ção.

Os ele i to res pelo me nos – sir va-nos isso de alí -
vio – sa be rão res pon der a essa de ci são de sas tra da
ne gan do o voto aos que de son ra ram seus man da tos
par la men ta res.

Mu i to obri ga do.

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mês de
ju nho, após dez anos de es pe ra, o Con gres so Na ci o-
nal ins ta lou o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al. Re -
gis tra mos hoje nos sa sa tis fa ção com a me di da, que
cons ti tui um novo mar co na Co mu ni ca ção Bra si le i ra.

São inú me ros os de sa fi os as su mi dos pe los
mem bros des te Con se lho: re pre sen tan te das em pre-
sas de rá dio, Pa u lo Ma cha do de Car va lho Neto; das
emis so ras de TV, Ro ber to Wag ner Mon te i ro; das em -
pre sas de im pren sa es cri ta, Pa u lo Ca bral de Ara ú jo; o 
en ge nhe i ro da área de co mu ni ca ção so ci al, Fer nan do
Bi ten court; o re pre sen tan te dos jor na lis tas, Da ni el
Kor lovs ki; a re pre sen tan te dos ar tis tas, Be re ni ce Isa -
bel, e o re pre sen tan te dos pro fis si o na is de ci ne ma e
ví deo, Ge ral do Pe re i ra dos San tos.

Assu mem os mes mos de sa fi os os re pre sen tan-
tes da so ci e da de ci vil: o ju ris ta José Pa u lo Ca val can ti,
o jor na lis ta Alber to Di nes, o pre si den te da Rede Bra -
sil-Sul de Co mu ni ca ções, Jay me Si rotsky, o jor na lis ta
Car los Cha gas, da Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren -
sa (ABI), e Ri car do Mo retz sohn, do Con se lho Fe de ral
de Psi co lo gia.

Ao nos so ver, esta com po si ção ain da apre sen-
ta uma la cu na las ti má vel: a au sên cia de re pre sen-
tan tes das rá di os e TVs co mu ni tá ri as, exis ten tes em 
bom nú me ro no Bra sil. Mes mo as sim, re co nhe ce-
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mos que é al ta men te sig ni fi ca ti vo o fato de que, pela 
pri me i ra vez em nos sa his tó ria, a so ci e da de po de rá
co lo car uma cu nha no al ta men te des re gu la men ta do
se tor de te le co mu ni ca ções bra si le i ro.

De ve mos apo i ar as ações e ini ci a ti vas do Con -
se lho de Co mu ni ca ção, no ta da men te aque las vol ta-
das ao com ba te do pro ces so de mo no po li za ção em
cur so; à cons tru ção de no vos ca mi nhos para uma
po lí ti ca de co mu ni ca ção de es co lhas, de mul ti pli ci-
da de de en fo ques e ver sões, e as que as se gu rem a
in te ra ção, abrin do es pa ço para o avan ço de mo crá ti-
co, para a trans pa rên cia e a vi si bi li da de.

Srªs e Srs. Se na do res, ao co me mo rar mos a
im ple men ta ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci-
al, tor na-se im pres cin dí vel re fle tir mos so bre a his tó-
ria das te le co mu ni ca ções no Bra sil.

Nos sa li te ra tu ra po lí ti ca tem uti li za do o ter mo
co ro ne lis mo como uma for ma pe cu li ar de ma ni fes ta-
ção do po der pri va do, com base no com pro mis so e
na tro ca de pro ve i tos com o po der pú bli co.

Cons ti tu in do-se em um dos tra ços de ter mi nan-
tes do atu al po der oli gár qui co na ci o nal, a pos se de
es ta ções de rá dio e de te le vi são por gru pos fa mi li a-
res e pe las eli tes po lí ti cas lo ca is ou re gi o na is é o
que se con ven ci o nou cha mar de co ro ne lis mo ele trô-
ni co.

Instru men tos de po der e de tro ca de fa vo res e
in te res ses, as con ces sões de rá dio e te le vi são têm
ser vi do, no Bra sil, como mo e da de tro ca en tre o Go -
ver no Fe de ral e o se tor pri va do. Du ran te vá ri os
anos, a re gra, in fe liz men te, é con ce der um gran de
nú me ro de li cen ças de emis so ras de rá dio e TV
para em pre sas li ga das a par la men ta res fe de ra is.

Embo ra as con se qüên ci as do co ro ne lis mo ele -
trô ni co se pro je tem so bre toda a vida po lí ti ca do
País, ele atua no re du zi do ce ná rio do go ver no lo cal
e, por au sên cia do po der pú bli co, no caso o Mi nis té-
rio das Co mu ni ca ções, a Ana tel e o Con gres so Na-
ci o nal, como in cur são do po der pri va do no do mí nio
po lí ti co.

Do pon to de vis ta le gal, a ou tor ga da per mis-
são, con ces são e au to ri za ção para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens es tão
ad mi ti das na alí nea a do in ci so XII do art. 21 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Cons ti tu i ção tam bém es ta be le ce, em seu art. 
223, a atri bu i ção para que o Po der Exe cu ti vo pos sa
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 mes mo 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.

A le gis la ção apli cá vel ao ser vi ço de ra di o di fu-
são com pre en de o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções; De cre tos e Por ta ri as.

O cha ma do “pa ra do xo da ra di o di fu são”, in tro-
du zi do quan do da re vi são da Cons ti tu i ção Fe de ral,
em 1995, se pa rou os ser vi ços de rá dio e a te le vi são
dos cha ma dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções, dis tin-
guin do-os, as sim, de seus con gê ne res pró xi mos – a
TV a Cabo e mes mo as fu tu ras no vas mo da li da des
de rá dio por as si na tu ra.

Ao dis por so bre os li mi tes à con cen tra ção da
pro pri e da de fi cam ex plí ci tos na lei que não po de rão
ter con ces são ou per mis são en ti da des das qua is fa -
çam par te aci o nis ta ou co tis ta que in te grem o qua-
dro so ci al de ou tras em pre sas exe cu tan tes do ser vi-
ço de ra di o di fu são, além dos li mi tes já fi xa dos. Além
dis so, ne nhu ma pes soa po de rá par ti ci par da di re ção
de mais de uma em pre sa de ra di o di fu são, em lo ca li-
da des di ver sas, em ex ces so aos li mi tes es ta be le ci-
dos.

Embo ra a Cons ti tu i ção Fe de ral dis po nha so bre
o “prin cí pio de com ple men ta ri da de dos sis te mas pri -
va do, pú bli co e es ta tal”, a ra di o di fu são bra si le i ra co -
nhe ce, tão so men te as emis so ras es ta ta is e pri va-
das. As es ta ta is per ten cem à União, aos Esta dos e
aos Mu ni cí pi os; as de ma is emis so ras são as pri va-
das e às ve zes iden ti fi ca das como co mer ci a is.

Des de 1994, o Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so afir ma va que o pro ces so li ci ta tó rio de emis -
so ras de rá dio e te le vi são não mais re pe ti ria o ci clo
his tó ri co: em que as con ces sões eram um po de ro so
trun fo po lí ti co que o go ver no usa va para ar re gi men-
tar e agre gar ali a dos.

Já em 1997, a afir ma ção era que “todo o ser vi ço
de ra di o di fu são no país se ria ou tor ga do por cri té ri os
pú bli cos e trans pa ren tes”. Em 2000, mais uma vez, a
im pren sa de nun ci a va que re nas cia um sím bo lo do Go -
ver no FHC: o bal cão de con ces sões de emis so ras de
rá dio e te le vi são. Por tan to, nada mu dou.

Sr. Pre si den te, em anos de exis tên cia, o Có di-
go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções (CBT) já foi mu i-
to de for ma do; mais de dois ter ços de seus ar ti gos
fo ram re vo ga dos por leis e de cre tos edi ta dos ao lon -
go de mais de três dé ca das.

Des ta for ma, os seus me ca nis mos de con tro le,
para es ta be le cer li mi te à pro pri e da de cru za da ou
mes mo fa zer cum prir o § 5º do art. 220 da Cons ti tu i-
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ção, que es ta be le ce que os me i os de co mu ni ca ção
não po dem, di re ta ou in di re ta men te, ser ob je to de
mo no pó lio ou oli go pó lio, são ex tre ma men te frá ge is.

A his tó ria da de mo cra cia bra si le i ra, des de o
pe río do que emer giu de 1945 até o pe río do re cen te,
que ocor re a par tir de 1989, pre sen ci ou uma das
trans for ma ções mais im por tan tes na vida bra si le i ra: a
das te le co mu ni ca ções, no ta da men te da te le vi são. Se
no iní cio dos anos 60 um te le vi sor ain da era um apa-
re lho de luxo e ape nas os prin ci pa is cen tros ur ba nos
dis pu nham de emis so ras de te le vi são, em 1989 o país 
pos su ía 40 mi lhões de apa re lhos. Hoje, de acor do
com o Cen so do IBGE, 87% dos do mi cí li os bra si le i ros
têm te le vi são e 87,4% rá dio. So mos um país “mi di a ti-
za do”.

A par tir de um es tu do re a li za do com da dos ofi -
ci a is dos ser vi ços de ra di o di fu são, é pos sí vel iden ti-
fi car o grau de con cen tra ção de pro pri e da de e a pre -
sen ça do cha ma do co ro ne lis mo ele trô ni co. Re pe-
te-se no Bra sil o pa drão uni ver sal de con cen tra ção
de pro pri e da de. Há uma oli go po li za ção do rá dio e
da te le vi são.

Hoje, o que mais exis te é a pro pri e da de cru za da.
Ou seja, a con cen tra ção de pro pri e da de de di fe ren tes
ti pos de meio de co mu ni ca ção pelo mes mo gru po. Por 
exem plo, con ces sões de rá dio e te le vi são e ou tros
ser vi ços como te le vi são por as si na tu ra e jor na is.

O mo nopó lio em cruz, com um só gru po eco nô-
mi co, ou uma só fa mí lia, ou um só ho mem de ne gó ci-
os pos su in do, ao mes mo tem po, em uma só ci da de
ou Esta do, ca na is de te le vi são, rá di os, jor na is, agên cia
de no tí ci as, te le vi são a cabo, pro ve dor de Inter net e o
que mais de se jar na “in dús tria cul tu ral” e das tec no lo-
gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção, é evi den te no
País.

É o “sis te ma de re des”, de ri va do de pro je tos
po lí ti cos e in ves ti men tos fi nan ce i ros e tec no ló gi cos
que re mon tam des de o go ver no mi li tar, con so li dan-
do-se na Era Fer nan do Hen ri que Car do so.

Des se modo, ve ri fi ca-se que não há qual quer
con tro le por par te da so ci e da de ou do po der pú bli co,
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções ou Ana tel, so bre esse
sis te ma de re des e uso dos ca na is de ra di o di fu são;
nem nada im pe de que as ca be ças de rede te nham
o con tro le de um nú me ro ma i or de con ces si o ná ri as,
bur lan do-se, as sim, a le gis la ção exis ten te.

O mo de lo de co mu ni ca ção, es pe ci al men te, de
ra di o di fu são, ado ta do no Bra sil am pa ra-se em um
con jun to de ins tru men tos ju rí di cos com pos to de leis

e de cre tos, bem como de por ta ri as e atos mi nis te ri-
a is, mas não se re su me a es sas dis po si ções le ga is.

A ver da de i ra po lí ti ca de ra di o di fu são con subs-
tan cia-se em uma prá ti ca po lí ti co-ad mi nis tra ti va que
vai além des sas nor mas. Anco ra-se tam bém em uma
po lí ti ca in for mal que ma no bra e de sa pa re lha a ação
ins ti tu ci o nal dos ór gãos pú bli cos de fis ca li za ção, por
me i os de in ter pre ta ções en ge nho sas do ar ca bou ço le -
gal.

Srªs e Srs. Se na do res, o for ta le ci men to da co -
mu ni ca ção al ter na ti va nes te iní cio do Sé cu lo XXI é
uma ne ces si da de e te mos avan ços nes se sen ti do. A 
par tir de uma me lhor com pre en são da for ça e da in -
fluên cia dos me i os de in for ma ção no co ti di a no, as
co mu ni da des pas sa ram a or ga ni zar-se em de fe sa
de um di re i to já le gal men te re gis tra do, mas que na
prá ti ca não lhe era (e ain da não lhe é jus ta men te)
per mi ti do: o de ex pri mir opi niões.

Mes mo di an te da re sis tên cia pro vo ca da pela
gran de mí dia, no vos mo de los de co mu ni ca ção co-
mu ni tá ria fo ram sur gin do nas va ri a das áre as de ex-
pres são (im pres sa, te le vi si va, ra di o fô ni ca, Inter net).
A par tir de idéi as sim ples, viu-se nas cer pro je tos ca -
pa zes de ala van car ma ni fes ta ções e lu tas an te ri or-
men te res tri tas a pe que nos e es pe cí fi cos mo vi men-
tos.

Tex tos, vo zes e ima gens de pes so as an tes
anô ni mas pas sa ram a ser li dos, es cu ta dos e vis tos
no jor nal, no rá dio e na TV co mu ni tá ria do ba ir ro. A
pos si bi li da de de o povo re i vin di car, ana li sar, su ge rir
e apon tar er ros vi rou re a li da de. Po rém, ao mes mo
tem po, trans for mou-se em te mor aos gru pos de in -
te res ses que até en tão su bes ti ma vam a in ten si da-
de da voz co mu ni tá ria.

Esses gru pos são exa ta men te aque les que do -
mi nam os cir cu i tos eco nô mi cos da in for ma ção no
Bra sil. São os res pon sá ve is pelo mo no pó lio da no tí-
cia no país e pe las com pa nhas que soam ne ga ti va-
men te e con tra a li ber da de e par ti ci pa ção co mu ni tá-
ria, con tra as no vas for mas da po pu la ção se in-
ter-re la ci o nar.

São es tes gru pos que hoje, am pa ra dos pelo
ca pi tal, ques ti o nam e ten tam cri ar me ca nis mos, se-
jam leis, me di das pro vi só ri as ou de cre tos, para co i-
bir o avan ço da co mu ni ca ção al ter na ti va nos ar re do-
res dos Esta dos e mu ni cí pi os bra si le i ros.

Os me i os de co mu ni ca ção bra si le i ros têm
como re gra ser os prin ci pa is or ga ni za do res do con-
sen so, ao elen car pri o ri da de, pa u tar ações de Go-
ver no e mo de lar opi niões. Qu an to me nos par ti ci pa ti-

12116 Sá ba do 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2002

    651JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



va for a vida de mo crá ti ca ma i or a in fluên cia dos me i-
os de co mu ni ca ção. Qu an to mais pre sen te o de sin-
te res se po lí ti co e a fra gi li za ção par ti dá ria, sin di cal e
dos mo vi men tos po pu la res, ma i or a in fluên cia dos
me i os de co mu ni ca ção, mu i tas ve zes con tra di tó ria e 
até mes mo vi o la do ra do ide al de mo crá ti co.

Hoje, mu i to se fala em “opi nião pú bli ca”. Mu i tas
ve zes re sul ta do qua se pas si vo de re pro du ção dos
en fo ques ofe re ci dos pe los pro du to res da in for ma-
ção. O de ba te pú bli co está sen do, dia após dia,
subs ti tu í do pela pro je ção de ima gens, es te reó ti pos e 
cli chês. Os me i os de co mu ni ca ção re fle tem as ca-
rac te rís ti cas de uma so ci e da de fra tu ra da so ci al,
eco nô mi ca e cul tu ral men te.

Hoje, as em pre sas de co mu ni ca ção são ver da-
de i ros im pé ri os eco nô mi cos, es ta be le cen do com os
in te res ses do mi nan tes e com o pró prio apa ra to do
Esta do uma re la ção de de pen dên cia. Pri vi lé gi os são 
con ce di dos a de ter mi na dos su je i tos po lí ti cos e mes -
mo no ti ciá ri os são ma ni pu la dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pa la-
vra pode sal var ou ma tar. O si lên cio da co ni vên cia,
da omis são, ali men ta a im pu ni da de e a vi o la ção. O
lu cro não pode ser o ori en ta dor da im pren sa, per pe-
tu an do má xi mas como: “A em pre sa só se man tém
se ti ver lu cro. E só tem lu cro se ti ver le i tor. O jor nal é 
tam bém um pro du to, pre ci sa ven der. Po bre não lê
jor nal”.

Há ne ces si da de de um en fo que em re la ção
aos ex clu í dos. A vi o lên cia, con du tas pre con ce i tu o-
sas, a agres si vi da de, a ba na li za ção do sexo e a su-
pe rex po si ção da mu lher que hoje pre do mi nam de-
vem ser ba ni dos dos nos sos me i os de co mu ni ca ção.
A Cons ti tu i ção de ter mi na a for ma ção da cul tu ra na-
ci o nal e re gi o nal; o res pe i to aos va lo res éti cos e so -
ci a is da pes soa e da fa mí lia.

Para usu fru ir o ver da de i ro di re i to à in for ma ção
é pre ci so que não exis ta res tri ção pré via a ta re fa de
in for mar; não à cen su ra e sim à li ber da de de im-
pren sa. É pre ci so ga ran tir o di re i to de res pos ta, a
efe ti vi da de nos me ca nis mos de res pon sa bi li za ção
pe los abu sos.

Nes te sen ti do, sa be mos das li mi ta ções do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, como mero ór gão
con sul ti vo. Mas ele terá um pa pel im por tan tís si mo,
re pi to, como úni co ins tru men to de con tro le que a so -
ci e da de bra si le i ra pas sa a ter so bre o tão des re gu la-
men ta do se tor de te le co mu ni ca ções.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ren da ob ti da

por in ter mé dio das ex por ta ções tem se mos tra do
uma ex ce len te ala van ca para o de sen vol vi men to e
para o pro gres so. Nas três úl ti mas dé ca das, os pa í-
ses pe ri fé ri cos mais bem su ce di dos em sua luta
con tra a po bre za são aque les que ori en ta ram sua
eco no mia para a ex por ta ção, com for te pre sen ça e
di re ci o na men to do Esta do em seu es for ço ex por ta-
dor. For mo sa e Co réia do Sul são dois des ses pa í-
ses. A Co réia do Sul, como sa be mos, nos anos 60,
era um país de in di ca do res so ci a is in fe ri o res aos do
Bra sil e de es tru tu ra in dus tri al mais mo des ta. Hoje é 
o con trá rio. Em sua pa u ta de ex por ta ção, a Co réia
pode exi bir, com pre sen ça mar can te, al guns dos
bens tec no lo gi ca men te mais so fis ti ca dos do co mér-
cio in ter na ci o nal. Com For mo sa, não é di fe ren te.

Se com pa rar mos as es ta tís ti cas re la ti vas ao
cres ci men to do pro du to mun di al com as do cres ci-
mento do co mér cio in ter na ci o nal, ve re mos que, nos
úl ti mos vin te anos, as se gun das são su pe ri o res às
pri me i ras. Ou seja, a tro ca de bens e ser vi ços no
mun do tem sem pre cres ci do a ta xas su pe ri o res às do 
au men to da pro du ção, o que é mais um in di ca ti vo do
po ten ci al do co mér cio ex te ri or para im pul si o nar o de-
sen vol vi men to. Os nú me ros são os se guin tes. A taxa
mé dia anu al de cres ci men to do co mér cio mun di al, no 
de cê nio de 1984 a 1993, foi 5,5%. A taxa mé dia anu -
al de cres ci men to da pro du ção mun di al, no mes mo
pe río do, foi de ape nas 3,3%. No de cê nio se guin te, de 
1994 a 2003, uti li zan do-se pro je ções para os dois úl -
ti mos anos do pe río do, o cres ci men to mé dio anu al do 
co mér cio deve fi car em 6,6%, en quan to o da pro du-
ção deve fi car em ape nas 3,6%. A di fe ren ça é sig ni fi-
ca ti va.

É com os olhos vol ta dos para essa pers pec ti va
con cre ta de de sen vol vi men to, apo i a da no se tor ex-
por ta dor, que eu gos ta ria de te cer al gu mas con si de-
ra ções so bre a eco no mia de meu Esta do, o Pará.
Pois res sal ta das ca rac te rís ti cas da eco no mia pa ra-
en se sua ine quí vo ca vo ca ção ex por ta do ra.

O Pará é hoje, por exem plo, o sé ti mo ma i or ex -
por ta dor en tre os Esta dos da Fe de ra ção. Ana li san do
da dos dos úl ti mos qua tros anos, ve ri fi ca-se que o
Pará tem tido, sis te ma ti ca men te, po si ção su pe ra vi tá-
ria no co mér cio que man tém di re ta men te com o ex-
te ri or. Em 1998 e em 1999 foi, em cada ano, cer ca
de 1 bi lhão e 900 mi lhões de dó la res de sal do da
Ba lan ça Co mer ci al. Em 2000, o sal do su pe ra vi tá rio
au men tou ain da mais, para 2 bi lhões e 180 mi lhões
de dó la res. No ano pas sa do, até abril, – in fe liz men te
os da dos são um pou co de fa sa dos, – o sal do po si ti-
vo era de 700 mi lhões de dó la res.
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Po rém, como sa be mos, a eco no mia do Pará ba -
se ia-se for te men te na pro du ção de pro du tos pri má ri-
os e semi-ela bo ra dos. De ba i xo va lor agre ga do, por -
tan to. O gran de trun fo da eco no mia pa ra en se tem
sido seus ri quís si mos re cur sos na tu ra is, es pa lha dos
so bre a área imen sa de 1 mi lhão, 250 mil qui lô me tros
qua dra dos. Na agri cul tu ra, o Pará é o ma i or pro du tor
de den dê, pi men ta-do-re i no, man di o ca e aba ca xi. A
soja vem ga nhan do es pa ço. Alguns pro du tos tra di ci o-
na is e tí pi cos têm avan ça do, como açaí, cu pu a çu e
pu pu nha. Na pe cuá ria, o re ba nho é com pos to por 12
mi lhões de bo vi nos, 2 mi lhões de su í nos, 1 mi lhão de
bu ba li nos. Na mi ne ra ção, que é a gran de for ça ex por-
ta do ra do Esta do, há abun dân cia de fer ro, ba u xi ta,
ouro, man ga nês e ca u lim. Ca ra jás é a ma i or pro vín cia
mi ne ral do mun do! O se tor de ex tra ção mi ne ral foi res -
pon sá vel, em 2000, por qua se 76% das ex por ta ções
do Esta do. O po ten ci al de ge ra ção de ener gia elé tri ca
no Esta do é, igual men te, imen so.

Então, com to das, di ga mos as sim, es sas
pré-con di ções para con so li dar uma for te eco no mia
ex por ta do ra, fon te de ri que za e de pro gres so, o que
fal ta à eco no mia do Esta do do Pará?

Ora, fal ta uma ação de li be ra da, por par te do
Esta do, Esta do to ma do na acep ção de Se tor Pú bli co
– e aqui me re fi ro prin ci pal men te ao Go ver no Fe de ral,
que de tém os mais re le van tes ins tru men tos para pla -
ne ja men to e fi nan ci a men to, – no sen ti do de pro mo ver
a ver ti ca li za ção da pro du ção no Pará. Em ou tras pa la-
vras, no sen ti do de agre gar va lor à pro du ção lo cal. Se
qui ser mos usar o ter mo, fal ta po lí ti ca in dus tri al. No
caso, ten do como meta a ex por ta ção, fal ta pla ne ja-
men to es tra té gi co para o de sen vol vi men to do par que
pro du ti vo, pois foi com a in ter ven ção fir me e or de na da
do Esta do que Co réia do Sul e For mo sa, que fo ram os 
exem plos que eu trou xe, lo gra ram atin gir o sta tus de
co los sos ex por ta do res de bens de alto va lor agre ga-
do. Não há ou tro ca mi nho para che gar mos ao mes mo
re sul ta do. As in dús tri as não sur gem, não ver ti ca li zam
a pro du ção, não agre gam va lor ao pro du to por obra
de ge ra ção es pon tâ nea. Há de ter o im pul so do pla ne-
ja men to es ta tal!

Sem pre ju í zo de con cur so ne ces sá rio de ou tros
ór gãos para a ver ti ca li za ção da pro du ção ex por ta do-
ra do Pará, hoje o gran de ins tru men to que o Go ver no
Fe de ral tem dis po ní vel para esse fim é Ban co Na ci o-
nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, o
BNDES. Não so men te pe los vul to sos re cur sos de que 
dis põe para fi nan ci ar o de sen vol vi men to e o es for ço
ex por ta dor, mas tam bém pela am pla ex pe riên cia e
pela ca pa ci da de téc ni ca de seu cor po fun ci o nal. O
BNDES, cer ta men te, po de ria ter atu a ção de ci si va na

trans for ma ção da eco no mia ex por ta do ra pa ra en se
em vá ri os se to res, como o mi ne ral, a agro in dús tria, o
ma de i re i ro, o pes que i ro, e tam bém no apro ve i ta men-
to da bi o di ver si da de do Esta do.

No se tor ex por ta dor mais im por tan te, hoje, para
o Pará, o se tor mi ne ral, há pre sen te men te um exem -
plo do que não mais se de ve ria fa zer. Esse exem plo
ne ga ti vo vem de um pro je to de ex plo ra ção do co bre
das ja zi das de Ca ra jás, pro je to a car go da Com pa-
nhia Vale do Rio Doce. Re fi ro-me ao Pro je to Sos se go,
que re ti rou seu nome do mor ro ho mô ni mo de onde se
ex tra i rá o co bre. Esse pro je to é o pri me i ro en tre ou tros
qua tro anun ci a dos pela Vale do Rio Doce, vol ta dos à
ex plo ra ção do co bre.

Ocor re, po rém, que o pro je to, que tem o BNDES 
como um dos só ci os, além da em pre sa trans na ci o nal
Anglo Ame ri can, se li mi ta rá a ex por tar con cen tra do
de co bre, de ba i xo va lor agre ga do. Na tu ral men te, o
mi né rio será ven di do ba ra to por nós, be ne fi ci a do no
ex te ri or, sen do re ven di do a pre ços mu i to su pe ri o res.
Isto é, mais uma vez, nós ven de mos nos sos re cur sos
a pre ços ba i xos para que os ou tros ob te nham al tos lu -
cros com eles. A his tó ria de re pe te.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na-
do res, te mos de in ver ter esse jogo! Não é pos sí vel que
o Pará con ti nue a ser uma ter ra rica, com povo po bre.
Há de se ter mais in te li gên cia para apro ve i tar, da me lhor
ma ne i ra pos sí vel, as imen sas ri que zas que a na tu re za
co lo cou a nos sa dis po si ção.

Não pode ocor rer com o mais novo ci clo mi ne-
ral, o do co bre, o que ocor reu com o ci clo do fer ro, do
alu mí nio, do ca u lim. Não é pos sí vel que a ex plo ra ção
das ri que zas de um Esta do, que per ten ce a todo seu
povo, tra ga be ne fí cio ape nas a uma pe que nís si ma eli -
te eco nô mi ca, que quer ape nas lu cros rá pi dos no me -
nor pra zo pos sí vel.

Não! O Esta do bra si le i ro tem de ser o fi a dor do
de sen vol vi men to, o agen te para a ver ti ca li za ção da
in dús tria e para a agre ga ção de va lor à pro du ção do
Esta do do Pará!

Se ja mos prós pe ros, já que te mos me i os para
tal! Não ace i te mos pas si va men te a po bre za e a mi sé-
ria de nos so povo!

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en-
cer rar os tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 35 
mi nu tos.)
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Bello Parga 9 MA 3069  3. Mozarildo Cavalcanti RR 1160 
Waldeck Ornelas BA 2211  4. Jonas Pinheiro MT 2271 

Bloco (PSDB/PPB) 
Antero Paes de Barros (PSDB) MT 1248  1. Freitas Neto (PSDB) 10 PI 2131 
Ricardo Santos (PSDB) ES 2022  2. Romero Jucá (PSDB) RR 2111 
Benício Sampaio (PPB) 11 PI 3085  3. Reginaldo Duarte (PSDB) 12 CE 3242 

Bloco Parlamentar de Oposição (PT/PPS) 13 
Heloísa Helena (PT) AL 3197  1. Marina Silva (PT) AC 2183 
Jefferson Péres (PDT) AM 2061  2. Paulo Hartung (PSB) 14 ES 1129 

PSB 
Roberto Saturnino (PT) 15 RJ 4229  1. Ademir Andrade PA 2101 

Senador Romeu Tuma – Corregedor do Senado (PFL/SP) (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) – Ramal 2051 
                                                                                                                                 Atualizada em 28.5.2002 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SACOP)  

Telefones: 311-4561 e 311-3265 
 
 
 

                                                          
2
 Em 27.6.2001, na 14ª Reunião do Conselho, em sua nova composição, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Senadores Gilberto 

Mestrinho e Geraldo Althoff respectivamente (Ata publicada no DSF de 29.6.2001). Em 13.8.2001, o Senador Gilberto Mestrinho licenciou-se do 
mandato, para tratamento de saúde, tendo assumido, interinamente, a Presidência do Conselho o seu Vice-Presidente, Senador Geraldo Althoff. Na 
Sessão de 5.9.2001, o Senador Gilberto Mestrinho comunicou sua renúncia às funções de Presidente e membro do Conselho. Em 13.9.2001, na 
18ª Reunião do Conselho, foi eleito Presidente o Senador Juvêncio da Fonseca (Ata publicada no DSF de 20.9.2001). 
3 Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 21.5 a 18.9.2002, conforme requerimentos aprovados na Sessão de 21.5.2002. 
4
 Eleito membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Sessão de 5.9.2001, em face da renúncia do Senador Gilberto Mestrinho às 

funções de Presidente e membro do Conselho, anunciada na mesma Sessão. 
5
 Vaga ocupada pelo Senador Ney Suassuna até 14.11.2001, quando comunicou, em Plenário, o seu afastamento do mandato de Senador, para 

assumir o cargo de Ministro de Estado da Integração Nacional. 
6 Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 21.5 a 18.9.2002, conforme requerimentos aprovados na Sessão de 21.5.2002. 
7
 Comunicada sua filiação ao PTB na Sessão de 27.9.2001. 

8
 Vaga ocupada pelo Senador Freitas Neto até 20.11.2001, quando comunicou, em Plenário, sua renúncia às funções de membro suplente do 

Conselho pelo PFL, tendo em vista sua filiação ao PSDB, anunciada na Sessão de 9.10.2001. Na mesma Sessão de 20.11.2001, foi eleito membro 
suplente do Conselho na vaga do PSDB. 
9
 Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 2.4 a 31.7.2002, conforme comunicação lida na Sessão de 24.4.2002. 

10
 Eleito na Sessão de 20.11.2001 para a vaga deixada pelo Senador Geraldo Melo, que, em 6.11.2001, comunicou, em Plenário, sua renúncia às 

funções de membro suplente do Conselho. 
11

 Eleito na Sessão de 14.5.2002, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha, que, na Sessão de 10.10.2001, havia comunicado seu 
desligamento do PPB e filiação ao PFL. 
12

 Eleito na Sessão de 14.5.2002, em substituição ao Senador Luiz Pontes (licenciado no período de 18.4 a 16.8.2002), que havia sido eleito na 
Sessão de 20.11.2001 para a vaga deixada pelo Senador Sérgio Machado, que, por sua vez, em 8.11.2001, comunicara, em Plenário, sua renúncia 
às funções de membro suplente do Conselho, tendo em vista sua filiação ao PMDB, anunciada na Sessão de 3.10.2001. 
13

 Comunicado o desligamento do PDT do Bloco Parlamentar de Oposição na Sessão de 17.4.2002. 
14

 Comunicada sua filiação ao PSB na Sessão de 8.10.2001. 
15

 Comunicada sua filiação ao PT na Sessão de 16.5.2002, tendo anunciado sua desfiliação do PSB na Sessão de 6.3.2002. 



 
 
 
 

SECRETARIA - GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ  
Ramais: 3488 – 3491  Fax: 1095 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS  
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 
Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY 

Ramais: 3623  Fax: 3606 
 
 Secretários:  FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508) 
  DULCÍDIA RAMOS CALHÃO (Ramal 3514) 
  JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511) 
  IRANI RIBEIRO DOS SANTOS (Ramal 4854) 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA 

Ramais: 3507 - Fax: 3512 
 

 Secretários: MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520) 
  CLEUDES BOAVENTURA FARIAS NERY (Ramal: 3503) 
  MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504) 
  RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509) 
  HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502) 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES 
Chefe: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO 

Ramais: 4638 - 3492 - Fax: 4573 

 Secretários:  CAE - DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605) 
 
   CAS - EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA - (Ramal: 4608) 
 
   CCJ - GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972) 
 
   CE - JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604) 
 
   CFC - JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935) 
 
   CI - CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354) 
 
   CRE - MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777) 
 
 
        Atualizado em 07.6.2002 



COMISSÕES PERMANENTES 
(Arts. 72 e 77 RISF) 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE  
Presidente: LÚCIO ALCÂNTARA 

Vice-Presidente: CARLOS BEZERRA 
(27 titulares e 27 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francisco Escórcio 
Carlos Bezerra 
Casildo Maldaner 
Gilberto Mestrinho 
João Alberto Souza 
Vago 
Gilvam Borges 
Ney Suassuna 
Wellington Roberto (1) 

DF 
MT 
SC 
AM 
MA 
 
AP 
PB 
PB 

3069/3072 
2291/2297 
2141/46 
3104/3106 
4073/4074 
 
2151/2157 
4345/4346 
3194/3195 

1 - Pedro Simon 
2 - Iris Rezende 
3 – Mauro Miranda  
4 – Sérgio Machado 
5 - Renan Calheiros 
6 – Gerson Camata 
7 – Roberto Requião 
8 – Amir Lando 
9 – Marluce Pinto 

RS 
GO 
MS 
CE 
AL 
ES 
PR 
RO 
RR 

3230/3232 
2032/39 
2221/2227 
2281/2285 
5151 
3203/3204 
2401/2407 
3130/3132 
2401/2407 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francelino Pereira 
José Agripino 
Jonas Pinheiro 
Antonio Carlos Júnior 
Paulo Souto 
Waldeck Ornelas 
Lindberg Cury 

MG 
RN 
MT 
BA 
BA 
BA 
DF 

2411/2417 
2361/2367 
2271/2272 
2191/2196 
3173/3175 
2211/2215 
2011/2017 

1 – José Jorge 
2 – Leomar Quintanilha 
3 – Moreira Mendes 
4 – Bernardo Cabral 
5 – Romeu Tuma  
6 – Adir Gentil 
7 – Maria do Carmo Alves 

PE 
TO 
RO 
AM 
SP 
SC 
SE 

1284/3245 
2071/2072 
2231/2237 
2081/2087 
2051/57 
2041/2047 
4055/4057 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Freitas Neto 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 
Romero Jucá 
Ricardo Santos 

PI 
CE 
MS 
RR 
ES 

2131/2137 
2301/2307 
2381/2387 
2111/2117 
2022/2024 

1 – José Serra 
2 – Geraldo Melo 
3 – Eduardo Siqueira Campos 
4 – Reginaldo Duarte 
5 – Ari Stadler 

SP 
RN 
TO 
CE 
SC 

2351/2352 
2371/2377 
4070/4071 
3242/3249 
4200/4206 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Heloísa Helena 
José Fogaça 
 

SP 
AL 
RS 
 

3213/3215 
3197/3199 
1207/1607 
2013/2014  

1 - José Eduardo Dutra 
2 – José Alencar 
3 – Roberto Freire 
 

SE 
MG 
PE 
 

2391/2397 
 
2161/2164 
 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Lauro Campos DF 2341/2347 1 – Jefferson Péres AM 2061/2063 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Roberto Saturnino (2) RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 
PTB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Fernando Bezerra RN 2461/2464 1 – Arlindo Porto MG 2321/2327 
(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
 
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas   Sala nº 19 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Luiz Gonzaga da Silva Filho (Ramal: 4605) Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55 
Telefones da Secretaria: 311-3516/4605  Fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@senado.gov.br Atualizada em : 04/06/2002. 



1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
SUBCOMISSÃO DE TURISMO 

 
 

PRESIDENTE:  SENADOR MOREIRA MENDES 
VICE-PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO 

(05 TITULARES E 05 SUPLENTES) 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
GILVAM BORGES AP-2151/2152 1-ROBERTO REQUIÃO PR-2401/2407 
WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/3195 2-IRIS REZENDE GO-2032/2033 

TITULARES SUPLENTES 
PFL 

MOREIRA MENDES RO-2231/33 1-PAULO SOUTO BA- 3173/74 
TITULARES SUPLENTES 

BLOCO PSDB/PPB 
GERALDO MELO (PSDB) (2) RN-2371/2372 1-EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS TO- 4070/71 

TITULARES SUPLENTES 
BLOCO OPOSIÇÃO / PTB 

PAULO HARTUNG (1) ES-1031/1129 1-ARLINDO PORTO MG-2321/2322 
ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001  
REUNIÕES:  SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO:  ( - SALA DE REUNIÕES: 311-3255 
( - SECRETARIA: 311-3516/4605 E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br 
FAX: 311-4344 ATUALIZADA EM:  22.02.2002 

 
(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em 

10.10.2001. 
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001. 
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS  

Presidente: ROMEU TUMA 
Vice-Presidente: MARINA SILVA 

(29 titulares e 29 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Maguito Vilela 
Marluce Pinto 
Mauro Miranda 
Pedro Simon 
Juvêncio da Fonseca 
Casildo Maldaner 
Gilvam Borges 
Valmir Amaral 
João Alberto Souza 

GO 
RO 
GO 
RS 
MT 
SC 
AP 
DF 
MA 

3149/3150 
1301/4062 
2091/2097 
3230/3232 
3015/3016 
2141/2146 
2151/2157 
4064/4065 
4073/4074 

1 – Vago  
2 – Vago 
3 – Vago 
4 – Vago 
5 – Amir Lando 
6 – Carlos Bezerra 
7 – Alberto Silva 
8 – Nabor Júnior 
9 –  Francisco Escórcio 

 
 
 
 
RO 
MT 
PI 
AC 
DF 

 
 
 
 
3130/3132 
2291/2297 
3055/3057 
1478/4619 
3069/3072 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Romeu Tuma 
Jonas Pinheiro 
Waldeck Ornelas 
Adir Gentil 
Moreira Mendes 
Maria do Carmo Alves 
Leomar Quintanilha 
Lindberg Cury 

SP 
MT 
BA 
SC 
RO 
SE 
TO 
DF 

2051/2057 
2271/2277 
2211/2215 
2041/2047 
2231/2237 
4055/4057 
2071/2072 
2011/2017 

1 – Bernardo Cabral 
2 – Paulo Souto 
3 - José Agripino 
4 – Bello Parga (2) 
5 – Antonio Carlos Júnior 

6 - Vago 
7 – Francelino Pereira 
8 – José Jorge 

AM 
BA 
RN 
MA 
BA 
 
MG 
PE 

2081/2087 
3173/3175 
2361/2367 
3069/3072 
2191/2196 
 
2411/2417 
1284/3245 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Artur da Távola 
Benício Sampaio 
Reginaldo Duarte 
Chico Sartori 
Ari Stadler 
Ricardo Santos 

RJ 
PI 
CE 
RO 
SC 
ES 

2431/2432 
3085/3086 
3242/3249 
2251/2258 
4200/4206 
2022/2024 

Romero Jucá 
Luiz Otávio 
Geraldo Melo 
Teotonio Vilela Filho 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 

RR 
PA 
RN 
AL 
CE 
MS 

2111/2117 
1027/4393 
2371/2377 
4093/4095 
2301/2307 
2381/2387 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Emília Fernandes 
Marina Silva 
Tião Viana 

RS 
AC 
AC 

2331/2337 
2186/2189 
3038/3493 

1 – Geraldo Cândido 
2 – Heloísa Helena 
3 – Roberto Freire 

RJ 
AL 
PE 

2171/2177 
3197/99 
2161/2164 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lauro Campos 
Sebastião Rocha 

RS 
AP 

2331/2337 
2241/2247 

1 – Jefferson Peres 
2 – Osmar Dias 

AM 
PR 

2061/2067 
2124/2125 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Vago   

(1) Deixou o exercício do mandato, em virtude da reassunção do Titular em 11/03/2002. 
(2) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002 
 
Reuniões: Quartas–feiras  às 14:00 horas   Sala nº 09 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: José Roberto A. Cruz Telefone da Sala de Reunião: 311-3359 
Telefones da Secretaria: 311-4608/3515   Fax: 311-3652 - E-mail: jrac@senado.gov.br  Atualizada em: 29/05/2002 



 
 
 
 

2.1) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE 

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS 
 
 
 

PRESIDENTE: Senadora Marluce Pinto  
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATORA: Senadora Heloísa Helena 
 
 
 

PMDB 
   Marluce Pinto                                 RR – 1301/4062 
   Valmir Amaral                  DF – 4064/4065 

PFL 
   Geraldo Althoff (1)                         SC – 2041/2047 
   Maria do Carmo Alves                   SE – 4055/4057 

BLOCO PSDB/PPB 
   VAGO 

 BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
   Heloísa Helena                                 AL – 3197/3199 
   Emilia Fernandes                             RS – 2331/2337 
    

PDT 
                                         Sebastião Rocha                           AP – 2241/2247 

 
 

(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 11A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.: DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 



 
 
 
 
 
 
 

2.2) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

 
 

PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA (1) 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 

RELATOR: SENADOR SEBASTIÃO ROCHA 
 
 
 

PMDB 
   JUVÊNCIO DA FONSECA  MT – 1128/1129 
   MARLUCE PINTO   RR – 1301/4062 

PFL 
   MARIA DO CARMO ALVES  SE – 4055/4057 
   WALDECK ORNELAS   BA – 2211/2217 

BLOCO PSDB/PPB 
   LEOMAR QUINTANILHA (PFL) (1) TO – 2071/2072 
   Vaga cedida ao Bloco PT/PDT/PPS 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
   HELOÍSA HELENA                                   AL – 3197/3199 
                                          EMILIA FERNANDES                           RS – 2331/2337 

PDT 
   SEBASTIÃO ROCHA       AP – 2241/2247 
    
 
(1) Desfiliou-se do PPB, sendo indicado membro titular da Comissão pelo PFL, em 18/10/2001. 
 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
DESIGNADA EM: 06/10/1999 
ATUALIZADA EM: 03/05/2001 



 
 
 
 
 
 

2.3) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO DA SAÚDE 

 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

RELATOR: 
 
 
 
 

PMDB 
   Marluce Pinto     RR – 1301/4062 
   Gilvam Borges     AP – 2151/2157 
   João Alberto Souza    MA – 4073/4074 

PFL 
   Geraldo Althoff (1)    SC – 2041/2047 
   VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
   Benício Sampaio    PI – 3085/3086 
   Freitas Neto     PI – 2131/2137 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
   Tião Viana     AC – 3038/3493 
   

PDT 
                                          Sebastião Rocha                    AP – 2241/2247 
(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
 
DESIGNADA EM: 26/04/2000 

ATUALIZADA EM: 



 
 

2.4) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
 
 

PRESIDENTE: Senador Mauro Miranda  
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATOR: 
 

(7 Titulares e 7 Suplentes) 
 
                TITULARES          SUPLENTES   

PMDB 
 Mauro Miranda                  GO – 2095/97                            1. Casildo Maldaner                 SC – 2141/47 
 Juvêncio da Fonseca           MS – 1128/29                         2. Vago  
  

PFL 
 Lindberg Cury                    DF – 2012/15                             1. Paulo Souto                         BA – 3173/75 
 Maria do Carmo Alves       SE – 4055/57                              2. Waldeck Ornelas                BA – 2211/17  

BLOCO PSDB/PPB 
 Vago                                                                      1. Vago 
    

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
 Emilia Fernandes      RS – 2331/37 
    

PDT 
                                                                                                     1. Sebastião Rocha               AP – 2241/47 
 

PSB 
            Ademir Andrade      PA – 2101/2109                                               1. Vago   
 
 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
 

 
DESIGNADA EM: 03/10/2001  

ATUALIZADA EM: 09/10/2001 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ  
Presidente: BERNARDO CABRAL 

Vice-Presidente: OSMAR DIAS 
(23 titulares e 23 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Gerson Camata 
Maguito Vilela 
Iris Rezende 
Sérgio Machado 
Pedro Simon 
Amir Lando 
Roberto Requião 

ES 
GO 
GO 
CE 
RS 
RO 
PR 

3203/3204 
3149/3150 
2032/39 
2281/2285 
3230/3232 
3130/3132 
2401/2407 

1 – Marluce Pinto 
2 – Casildo Maldaner 
3 – Wellington Roberto (1) 
4 – João Alberto Souza 
5 – Carlos Bezerra 
6 – Ney Suassuna 
7 – Vago 

RR 
SC 
PB 
MA 
MT 
PB 
 

1301/4062 
2141/2146 
3194/95 
4073/4074 
2291/2297 
4345/4346 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Bernardo Cabral 
Antonio Carlos Júnior 
Francelino Pereira 
Bello Parga (2) 
Maria do Carmo Alves 
Romeu Tuma 

AM 
BA 
MG 
MA 
SE 
SP 

2081/2087 
2191/2196 
2411/17 
3069/3072 
4055/57 
2051/2057 

1 – José Jorge 
2 – Moreira Mendes 
3 – Waldeck Ornelas 
4 – José Agripino 
5 –  Lindberg Cury  
6 – Leomar Quintanilha 

PE 
RO 
BA 
RN 
DF 
TO 

1284/3245 
2231/2237 
2211/2215 
2361/2667 
2011/2017 
2071/2072 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lúcio Alcântara 
Luiz Otávio 
Reginaldo Duarte 
Freitas Neto 
Romero Jucá 

CE 
PA 
CE 
PI 
RR 

2301/2307 
1027/4393 
3242/3249 
2131/2137 
2111/2117 

José Serra 
Artur da Távola 
Benício Sampaio 
Ricardo Santos 
Ari Stadler 

SP 
RJ 
PI 
ES 
SC 

2351/2352 
2431/2432 
3085/3086 
2022/2024 
4200/4206 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

José Eduardo Dutra 
Roberto Freire 
 

SE 
PE 
 

2391/2397 
2161/2164 
 

1 – Eduardo Suplicy 
2 – Marina Silva 
3 – José Fogaça 

SP 
AC 
RS 

1478/4619 
2181/2187 
1207/1607 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Jefferson Peres 
Osmar Dias 

AM 
PR 

2061/2067 
2121/2125 

1 – Sebastião Rocha 
 

AP 
 

2241/2247 
 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Paulo Hartung ES 1031/1231 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002. 
Reuniões: Quartas-feiras às 10:00 horas   Sala nº 03 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretária: Gildete Leite de Melo    Telefone da Sala de Reunião: 311-3541 
Telefones da Secretaria: 311-3972/4612   Fax: 311-4315 - E-mail: gildete@senado.gov.br 

    Atualizada em  29/04/2002 



 
 
 

3.1.  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS 
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER 
NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA 
INVESTIGAÇÃO. 
 

 
PRESIDENTE:  

VICE-PRESIDENTE:  
RELATOR:  

(7 TITULARES E 7 SUPLENTES) 
 
 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB - 3 

    
    
    

PFL - 2 
    
    

BLOCO PSDB/PPB - 1 
    

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) - 1 
    

 
 

SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO 
 

SALA Nº 03 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. SALA DE REUNIÕES:  311-3541 

TELEFONES DA SECRETARIA:  311-3972/4612 FAX: 311- 4315 
 E.MAIL- gildete@senado.gov.br 

  
Criada  Conforme Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, 

nos termos do Art. 73, do RISF.  
Aprovado em 15/12/1999. 
 
 
• Retirada as indicações pelas Lideranças 
•  em 6 e 13.9.2000. 
 
 

Atualizada em 30/05/2001 



 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – CE 
Presidente: RICARDO SANTOS 

Vice-Presidente: MOREIRA MENDES 
( 27 titulares e 27 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Amir Lando  
Casildo Maldaner 
Gerson Camata 
Gilvam Borges 
Marluce Pinto 
Nabor Júnior 
José Sarney 
Valmir Amaral 
Ney Suassuna 

RO 
SC 
ES 
AP 
RR 
AC 
AP 
DF 
PB 

3130/3132 
2141/2146 
3203/3204 
2151/2157 
1301/4062 
1478/4619 
3429/3430 
4064/4065 
4345/4346 

1 – Mauro Miranda 
2 – Pedro Simon 
3 – Vago (2) 
4 – Sérgio Machado 
5 – Alberto Silva 
6 – Maguito Vilela 
7 – Juvêncio da Fonseca 
8 – Vago 
9 – Vago 

GO 
RS 
 
CE 
PI 
GO 
MT 
 
 

2091/2095 
3230/3232 
 
2281/2285 
3055/3057 
3149/50 
3015/3016 
 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Adir Gentil 
Moreira Mendes 
Waldeck Ornelas 
Leomar Quintanilha 
José  Jorge 
Maria do Carmo Alves 
(Vaga cedida ao PTB) 

SC 
RO 
BA 
TO 
PE 
SE 
 

2041/2047 
2231/2237 
2211/2215 
2071/2072 
1284/3245 
4055/4057 
 

1 – Lindberg Cury 
2 – Bernardo Cabral 
3 – Francelino Pereira 
4 – Jonas Pinheiro 
5 – Romeu Tuma 
6 -  Paulo Souto 
7 – Antonio Carlos Júnior 

DF 
AM 
MG 
MT 
SP 
BA 
BA 

2011/2017 
2081/2087 
2411/2417 
2271/2272 
2051/2057 
3173/3175 
2191/2196 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Freitas Neto 
Artur da Távola 
Ricardo Santos 
Teotônio Vilela Filho 
Benício Sampaio 
Reginaldo Duarte 

PI 
RJ 
ES 
AL 
PI 
CE 

2131/2137 
2431/2432 
2022/2024 
4093/4095 
3085/3086 
3242/3249 

1 – Eduardo Siqueira Campos 
2 – Lúdio Coelho 
3 – Chico Sartori 
4 – Romero Jucá 
5 – Lúcio Alcântara 
6 – Luiz Otávio 

TO 
MS 
RO 
RR 
CE 
PA 

4070/4071 
2381/2387 
2251/2258 
2111/2117 
2301/2307 
1027/4393 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Emília Fernandes 
Marina Silva 
 

SP 
RS 
AC 
 

1478/4619 
2331/2337 
2181/2187 
 

1 – Geraldo Cândido 
2 – Tião Viana 

RJ 
AC 
 

2117/2177 
3038/3493 
 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Álvaro Dias 
 

PR 
 

3206/3207 
 

1 – Lauro Campos 
2 – Sebastião Rocha 

DF 
AP 

2341/2347 
2241/2247 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Paulo Hartung ES 1031/1129 1 – Roberto Saturnino (1) RJ 4229/4230 

PTB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Arlindo Porto (por cessão do PFL) MG 2321/2327    

(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(2) Vaga deixada pelo Sr. Robinson Viana, em virtude da reassunção do titular, Senador Ney Suassuna, em 8.04.2002. 
Reuniões: Quintas–feiras às 14:00 horas    Sala nº 15 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Júlio Ricardo B. Linhares   Telefone da Sala de Reunião: 311-3276 
Telefones da Secretaria: 311-3498/4604   FAX: 311-3121   Atualizado:  29/05/2002 



 
 
 
 
 
 

4.1) – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 
 

PRESIDENTE:  
(09 TITULARES) 

 
TITULARES 

PMDB 
 VAGO 
 VAGO 
 VAGO 
 

PFL 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
 VAGO 
 VAGO 

 
 
 
 

 
REUNIÕES: SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES  
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604  TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276 
FAX: 311-3121 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br      ATUALIZADA EM:  
 



 
 
 
 
 
 
 

4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 
PRESIDENTE: FREITAS NETO 

VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA 
 

COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES 
 
 

TITULARES          SUPLENTES 
PMDB 

JOSÉ FOGAÇA (2) RS-1207/1607 1-VALMIR AMARAL DF-1962 
GERSON CAMATA ES-3203/04 2-NABOR JÚNIOR AC-1478/4619 
PEDRO SIMON RS-3232 3-CASILDO MALDANER SC-2141/42 
JUVÊNCIO DA FONSECA MS-3015/16 4-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 
FREITAS NETO 
FRANCELINO PEREIRA 

PI – 2131/37 
MG-2414/17 

1-GERALDO ALTHOFF (4) 
2-VAGO 

SC-2041/47 
 

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 3-ROMEU TUMA SP-2051/57 
BLOCO (PSDB/PPB) 

LÚCIO ALCÂNTARA  CE-2303/08 1-VAGO  
RICARDO SANTOS ES-2022/24 2-VAGO (1)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
GERALDO CANDIDO (PT) RJ-2171/77 1-EDUARDO SUPLICY (PT) SP-3213/15 
EMÍLIA FERNANDES (PT) 
 

RS-2331/37 2-MARINA SILVA (PT) AC-2182/84 
 

PSB 
ROBERTO SATURNINO (3) RJ-4229/30 VAGO  

PDT 
 
(1) Em virtude da reassunção do Senador Artur da Távola, em 25/09/2001. 
(2) Desfiliou-se do PMDB, em 01.10.2001, filiando-se ao PPS, sendo substituído na Comissão pelo Senador Sérgio Machado, em 
10/10/2001. 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(4) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 

REUNIÕES:  SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604  
                                           FAX: 311-3121 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
 



 
 
 
 
 
 
 

4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 

(BANCADA DO LIVRO) 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

 
COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 
 
 

TITULARES            SUPLENTES 
PMDB 

JOSÉ SARNEY AP-3429/31 1-GERSON CAMATA ES-3203/04 
MARLUCE PINTO RR-1101/1201 2-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 1-WALDECK ORNÉLAS BA-2211/17 
FRANCELINO PEREIRA MG-2414/17 2-MARIA DO CARMO ALVES SE-4055/57 

BLOCO (PSDB/PPB) 
RICARDO SANTOS ES-2022/24 1-FREITAS NETO PI-2131/37 
LÚCIO ALCÂNTARA CE-2303/08 2-TEOTÔNIO VILELA FILHO AL-4093/95 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
EMÍLIA FERNANDES - PT RS-2331/37 1-ROBERTO SATURNINO – PT RJ-4229/30 

PDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  
FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 16/05/02 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
 
 
 



 
 
 

4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

 
 

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF 
VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO 

 
COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 
 
 

TITULARES            SUPLENTES 
PMDB 

VALMIR AMARAL DF-1962 1-MAURO MIRANDA GO-2091/92 
MAGUITO VILELA GO-1440/1132 2-AMIR LANDO RO-3130/32 

PFL 
GERALDO ALTHOFF (1) SC-2041/47 1-ROMEU TUMA SP-2051/57 
LEOMAR QUINTANILHA TO-2072/73 2-LINDBERG CURY DF-4070/71 

BLOCO (PSDB/PPB) 
BENÍCIO SAMPAIO PI-3085/87 1- CHICO SARTORI RO- 
LUIZ OTÁVIO (PPB) PA-3050/4393 2-(VAGO)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
  1-GERALDO CÂNDIDO – PT RJ-2171/77 

PDT 
ÁLVARO DIAS  PR-4059/60   
(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  
FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
 
 
 
 



 
5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE 

Presidente: JEFFERSON PÉRES 
Vice-Presidente: VAGO 
(19 titulares e 19 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Gilberto Mestrinho 
Iris Rezende 
João Alberto Souza 
José Sarney 
Sérgio Machado 
Valmir Amaral 

AM 
GO 
MA 
AP 
CE 
DF 

3104/3106 
2032/2039 
4073/4074 
3429/3430 
2281/2285 
1964/1965 

1 – Mauro Miranda 
2 – Francisco Escórcio  
3 – Pedro Simon 
4 – Roberto Requião 
5 – Wellington Roberto (1) 
6 – Nabor Júnior 

GO 
DF 
RS 
PR 
PB 
AC 

2091/2095 
3069/3072 
3230/3232 
2401/2407 
3194/3195 
1478/4619 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francelino Pereira 
Bernardo Cabral 
Romeu Tuma 
José Agripíno 
Moreira Mendes  

 
AM 
SP 
RN 
RO 

 
2081/2087 
2051/2057 
2361/2367 
2231/2237 
 

1 – Moreira Mendes 
2 – Bello Parga (3) 
3 – Waldeck Ornelas 
4 – Adir Gentil 
5 – Paulo Souto 

RO 
MA 
BA 
SC 
BA 
 

2231/2237 
3069/3072 
2211/2215 
2041/2047 
3173/3175 
 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Melo 
Lúdio Coelho 
José Serra 
Ari Stadler 

RN 
MS 
SP 
SC 

2371/2377 
2381/2387 
2351/2352 
4200/4206 

Artur da Távola 
Teotônio Vilela Filho 
Freitas Neto 
Luiz Otávio 

RJ 
AL 
PI 
PA 

2431/2432 
4093/4095 
2131/2137 
1027/4393 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Cândido 
Tião Viana 

RJ 
AC 

2117/2177 
3038/3493 

1 – Eduardo Suplicy 
2 – Emília Fernandes 

SP 
RS 

1478/4619 
2331/2337 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Jefferson Peres 
 

AM 
 

2061/2067 
 

1 – Álvaro Dias PR 
 

3206/3207 
 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Roberto Saturnino (2) RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002 
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas    Sala nº 07 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Maria Lúcia Ferreira de Melo   Telefone da Sala de Reunião: 311-3367 
Telefone da Secretaria: 311-3259/3496/4777   Fax: 311-3546 

        Atualizada em :29/05/2002 



 
6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA – CI 

Presidente: ALBERTO SILVA 
Vice-Presidente: LÚDIO COELHO 

(23 titulares e 23 suplentes) 
PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Alberto Silva 
Fernando Ribeiro 
Francisco Escórcio 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
Roberto Requião 
Marluce Pinto  

PI 
PA 
DF 
GO 
AC 
PR 
RR 

3055/3057 
2441/2447 
3069/3072 
1478/4619 
2401/2407 
1101/1201 
 

1 – Valmir Amaral 
2 – Iris Rezende 
3 – Gerson Camata 
4 – Ney Suassuna 
5 – Gilberto Mestrinho 
6 – Wellington Roberto (2) 
7 – Maguito Vilela 

DF 
GO 
ES 
PB 
AM 
PB 
GO 

1961/1066 
2032/2039 
3203/3204 
4345/4346 
3104/3106 
3139/3141 
1132/1332 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Romeu Tuma 
Paulo Souto 
Leomar Quintanilha 
José Jorge 
Arlindo Porto  (Cessão ao PTB) 
Lindberg Cury 

SP 
BA 
TO 
PE 
MG 
DF 

2052/2053 
3173/3175 
2071/2072 
1284/3245 
2321/2327 
2011/2017 

1 – Jonas Pinheiro 
2 – Antonio Carlos Júnior 
3 – Maria do Carmo Alves 
4 – Adir Gentil 
5 – Carlos Patrocínio (Cessão ao PTB) 
6 – Waldeck Ornelas 

MT 
BA 
SE 
SC 
TO 
BA 

2271/2272 
2191/2196 
4055/4057 
2041/2047 
4058/4068 
2211/2215 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lúdio Coelho 
José Serra 
Teotônio Vilela Filho 
Luiz Otávio 
Eduardo Siqueira Campos 

MS 
SP 
AL 
PA 
TO 

2381/2387 
2351/2352 
4093/4095 
3050/3093 
4070//4071 

1 – Chico Sartori 
2 – Benício Sampaio 
3 – Reginaldo Duarte 
4 – Ari Stadler 
5 – Romero Jucá 

RO 
PI 
CE 
SC 
RR 

2251/2258 
3085/3086 
3242/3249 
4200/4206 
2111/2119 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Cândido (PT) 
Heloísa Helena (PT) 
José Eduardo Dutra (PT) 
Paulo Hartung (PSB) (1) 

RJ 
AL 
SE 
ES 

2117/2177 
3197/1508 
2391/2397 
1129/7020 

1 – Emília Fernandes (PT) 
2 – Tião Viana (PT) 

RS 
AC 
 

2331/2337 
3038/3493 
 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

 
 

 
 

 1 – Sebastião Rocha 
2 – Lauro Campos  

AP 
DF 

2242/2243 
2341/2347 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Roberto Saturnino (3) RJ 4229/4230 

 
(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 05.10.2001 
(2) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas (Ata publicada no DSF, de 12.09.97, páginas 18655/6) 
Reuniões: Terças-feiras às 14:00 horas (Regimento Interno)  Sala nº 13 – Ala Senador Alexandre 
Costa 
Secretário: Celso Parente      Telefone da Sala de Reunião: 311-3292 
Telefone da Secretaria: 311-4354/4607/4354    Fax: 311-3286 

        Atualizada em : 29/05/2002 



 
 
 
 
 

6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM 
DANOS AO MEIO AMBIENTE. 

 
 

PRESIDENTE: Senador Geraldo Cândido 
RELATOR: Senador Valmir Amaral 

 
COMPOSIÇÃO: (07 TITULARES E 07 SUPLENTES) 

 
 
TITULARES                                                                        SUPLENTES 

PMDB 
Alberto Silva  PI – 3055/57  1- Iris Rezende     GO – 2032/39  
Roberto Requião PR – 2401/07  2- Valmir Amaral     DF – 1961/66     
Gerson Camata ES – 3203/04  3- Gilberto Mestrinho    AM – 3104/06  

PFL 
Paulo Souto   BA – 3173/75   1- Mario do Carmo Alves  SE – 1306/4659 
Jonas Pinheiro  MT – 2271/77 2 – VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
Teotonio Vilela Filho   AL – 4093/95 1- Luiz Otávio             PA – 3050/3093 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS) 
Geraldo Cândido         RJ – 2171/77 1- Roberto Saturnino  RJ – 4229/30     
 

PDT 
 
REUNIÕES:  
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE  
SALA Nº 13 – ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/7284/4607      
FAX: 311-3286  - TEL. SALA DE REUNIÃO: 311-3292        
ATUALIZADA EM:  



 

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC  
Presidente: AMIR LANDO 

Vice-Presidente: JONAS PINHEIRO 
(17 titulares e 9 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Alberto Silva 
Ney Suassuna 
Juvêncio da Fonseca 
Fernando Ribeiro 
Valmir Amaral 
Amir Lando 

PI 
PB 
MS 
PA 
DF 
RO 

3055/3057 
4345/4346 
3015/3016 
1049 
1961/1966 
3130/3132 

1 – Gilberto Mestrinho 
2 – Francisco Escórcio 
3 – Wellington Roberto (1) 

AM 
DF 
PB 
 
 
 

3104/3106 
3069/3072 
3139/3141 
 
 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Antonio Carlos Júnior 
Adir Gentil 
Moreira Mendes 
Jonas Pinheiro 
 

BA 
SC 
RO 
MT 
 

2191/2196 
2041/2047 
2231/2237 
2271/2272 
 

1 – Bello Parga (3) 
2 – Francelino Pereira 

MA 
MG 
 

3069/3072 
2411/2417 
 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Siqueira Campos 
Chico Sartori 
Romero Jucá 
 

TO 
RO 
RR 
 

4070/4071 
2251/2258 
2111/2117 
 

1 – Freitas Neto 
2 – Ricardo Santos 
 

PI 
ES 
 

2131/2137 
2022/2024 
 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
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TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

 RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 

 (1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002. 
 
Reuniões: Quartas-feiras às 18:00 horas (*)    Sala nº 06 – Ala Senador Nilo Coelho  
Secretário: José Francisco B. Carvalho    Telefone da Sala de Reunião: 311-3254 
Telefone da Secretaria: 311-3935/3519    Fax: 311-1060 
(*) Horário de acordo com deliberação do Colégio de Presidentes de Comissões e Líderes Partidários.                                                                               Atualizada em : 
29/05/2002 



 
 
 
 
 

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ANALISAR O DESCUMPRIMENTO DE 
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO EM QUE FIGURAM COMO 
PARTES O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB E  A EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA - S/A - ARISA. 
 

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES 

(05 TITULARES E 03 SUPLENTES) 
 
 

   
                            TITULARES        SUPLENTES 

PMDB 
ALBERTO SILVA PI-3055/57 1-WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/95 
LUIZ OTÁVIO (2) PA-3050/4393   

PFL 
MOREIRA MENDES RO-2231/37 1-FREITAS NETO (1) PI-2131/37 

BLOCO (PSDB/PPB) 
VAGO (4)  1-RICARDO SANTOS                  ES-2022/24 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
  

PDT 
JEFFERSON PERES AM-2061/67 

 
 
 
(1) Desfiliou-se do PFL, filiando-se ao PSDB, sendo substituído na Comissão pelo Senador Jonas Pinheiro, em 10/10/2001, e designado membro 
suplente, pelo Bloco PSDB/PPB, em 17/10/2001. 
(2) Filiou-se ao PPB. 
(3) Substituído na Comissão pelo Senador Amir Lando, em 21/11/2001. 
(4) Nos termos do Ato nº 1, de 2002, da Mesa do Senado Federal, que declarou a perda do mandato do Senador Fernando Matusalém, 
pela representação do Estado de Rondônia (Publicado no DSF, de 06/03/2002) 
 
REUNIÕES:   ALA SENADOR NILO COELHO 
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO SALA Nº 06   -  telefone: 311-3254  
TELEFONES DA SECRETARIA:  3935 / 3519           Email: jcarvalho@sgmsleg.senado.gov.br 
 Fax 311-1060                                            ATUALIZADA EM:  05/03/2002 

 



 
 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(Representação Brasileira) 

 
   PRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSÉ SARNEY 

 
Presidente: Senador Roberto Requião 
Vice-Presidente: Deputado Ney Lopes 
Secretário-Geral: Deputado Feu Rosa 

Secretária-Geral Adjunta: Senadora Emilia Fernandes 
(18 Titulares e 18 Suplentes) 

 
 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
SENADORES 

NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

PMDB 
ROBERTO REQUIÃO PR ***09 311 2401 323 4198 1. PEDRO SIMON RS *** 03 311 3232 311 1018 

CASILDO MALDANER SC ###15 224-5884 323 4063 2. AMIR LANDO RO ### 15 311 3130 323 3428 

JOSÉ FOGAÇA RS *07 311 1207 223-6191 3. MARLUCE PINTO RR **8s 311 1301 225 7441 

PFL 
JORGE BORNHAUSEN (1) SC ** 04 311 4206 323 5470 1. WALDECK ORNELAS BA # 13 311 2211 323-4592 

ADIR GENTIL SC ### 05 311 2041 323 5099 2. JOSÉ JORGE PE  311-1284  

Bloco (PSDB/PPB) 
ANTERO PAES DE BARROS MT #24 311 1348 321 9470 1. LUIZ OTÁVIO PA ### 3111027 3114393 
LÚDIO COELHO MS  3112381 3112387 2. RICARDO SANTOS ES *13 311-2022 323-5625 

PT/PPS (2) 
EMÍLIA FERNANDES RS ##59 311-2331 323-5994 1.Jefferson Péres (PDT) AM ###07 311-2061 323-3189 

PTB 
ARLINDO PORTO MG *05 311-2324 323-2537 1. VAGO     

 
(1) Licenciado do exercício do mandato, a partir de 22/02/2002 
(2) O PDT se desliga do Bloco de Oposição, conforme Ofício nº 27/2002, publicado no DSF, de 18/4/2002. 

LEGENDA:   
  * ALA SEN. AFONSO ARINOS  # ALA SEN. TEOTÔNIO VILELA  @ EDIFÍCIO PRINCIPAL 

 **ALA SEN. NILO COELHO  ## ALA SEN. TANCREDO NEVES @@ ALA SEM. RUY CARNEIRO  
 ***ALA SEN. ALEXANDRE COSTA  ### ALA SEN. FELINTO MÜLLER @@@ALA SEN. DINARTE MARIZ 



 
 
 
 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 

DEPUTADOS 
NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

BLOCO PSDB/PTB 
MARISA SERRANO MS 237 318-5237 318-2237 1. VICENTE CAROPRESO SC 662 318-5662 3182662 
FEU ROSA ES 960 318-5960 318-2960 2. YEDA CRUSIUS RS 956 318-5956 3182956 

BLOCO PFL/PST 
NEY LOPES RN 326 318-5326 318-2326 1. LUCIANO PIZZATTO PR 541 318-5541 3182541 
PAULO GOUVÊA SC 755 318-5755 318-2755 2. RONALDO CAIADO GO 227 318-5227 3182227 

PMDB 
CONFÚCIO MOURA RO *573 318-5573 318-2573 1. EDINHO BEZ SC 703 318-5703 3182703 
DARCÍSIO PERONDI RS 518 318-5518 318-2518 2. OSMAR SERRAGLIO  PR 845 318-5845 3182845 

PT 
PAULO DELGADO MG *268 318-5268 318-2268 1. Dr. ROSINHA PR    

PPB 
JARBAS LIMA RS 621 318-5621 318-2621 1.CELSO RUSSOMANNO SP 756 318-5756 3182756 

BLOCO PSB/PcdoB 
EZÍDIO PINHEIRO RS 744 318-5744 318-2744 1.INÁCIO ARRUDA CE *582 318-5582 3182582 

 
LEGENDA: 
 * GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO III 
 # GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO II 

 
SECRETARIA DA COMISSÃO: 

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO II -  SALA T/24 - BRASÍLIA - DF – 70160-900 

FONE: (55) (061) 318 7436  -  318 7186  -  318 8232  -  318 7433 - FAX:    (55) (061) 318 2154     
www.camara.gov.br/mercosul 
e_mail  -  cpcm@camara.gov.br 

SECRETÁRIO:  ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO 

ASSESSORIA TÉCNICA: Dra. MARIA CLÁUDIA DRUMMOND, Dr. FRANCISCO EUGÊNIO ARCANJO 

 
Atualizada em 29/05/2002 
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cuperaçiio da Lavoura Cacaueu:.l'·) 

Requerimento n° 360, ele 2002, de iniciativa da Co
missão de Assuntos Econômicos, solicitando urgência para 
o Projeto de Resolução n° 33. de 2002. que autoriza a 
União a conceeler garantia aos Estados, Dishito Federal, 
Municípios e suas entidades da adminish'ação indireta nas 
opewçôes de crédito interno incluídas no âmbito do Pro
grama de Desenvol vi.mentll do Turismo no Nordeste 
(PRODETUR), elo Programa de Desenvolvimento do Tu
rismo no Nordeste (PRODETURJNE lI) e do Programa de 
Modemização do Selor de Saneamento (PMSS TIl... 
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põe. ao Senado Federal que seja autorizada a elevação, 
no v:.llor de EUR3.354.169.l8 (três milhões, trezentos e 
cinqiknta e quatro mil. cento e sessenta e nove Euros e 
dezoito celltavos) das operações de crédito externo cele
bradas entre a República Federativa do Brasil - Ministé
rio da Educação e o Banco Bilbao Vizcaya AJ'gentaria 
SIA (BBVA), na modalidade buyer's credit, destinadas 
ao financiamento da aquisição de bens e serviços no 
âmbito do Pmgrama de Moderniza~'uo e Consolidação 
da IlIfra-Eso'utura Acadêmica das Instituições Federais 
de Ensino Superior e Hospitais Universitários . 

Proposta de Emenda à Constituiçuo nO 27, de 
2002, que altera as alíneas b e c do inciso VI do § 30 do 
art. 14. o caput do art. 18. o Cllput do art. 24, o art. 32, 
o caput do an. 34 alínea c do inciso In, do art. 52 e o in
ciso XIV do arL 84, da Constiluiçuo Federal. . 

Projeto de Lei do Senado n° 16<,), de 2002, que 
acrescenta alínea ao inciso I do art. 23 da Lei n° 8.977, 
ck 6 de janeiro de 1995. que dispõe sobre o Serviço de 
TV a caho, para incluir can:.lI reservado ao Tlibunal de 
COnl:.lS da UlIião . 
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trezentos e cinqüenta e quatro mil, cento e sessenta e 
nove euros e dezoito centavos), das operações de crédito 
celebradas entre a República Federativa do Brasil- Mi
nistério da Educaçuo - e o Banco Bilbao Vizcaya 
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mica das Instituições Federais de Ensino Superior e 
Hospitais Universilálios . 

Parecer nO 567, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto LegishJtivo n° 25, de 
2002 (no 929/2001, na Câmara dos Deputados), tjue 
aprova o ato que autoriza a Fundação Pedro Coelho de 
Resende a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade d e Boa Hora, Estado do Piauí... . 
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destinados às emendas parlamentares e de bancada..... 441 
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lermos do art. 279, inciso rI do Regimento Interno, o 
adiantamento da discussão, em turno Suplementar, do 
Substitutivo ao PLS rP 449/99, que altera o art. 43 eia 
Lei n° 8.080/90 (Lei Orgilnica J;) SaúJe), possibilitando 
aos lJospitais universitários e de ensino superior captar .. 

ÍRIS REZENDE 
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presidência da República. Críticas ao Govemo Federal 

333 por ingerência nas decisões internas do PMDB ........ 598 
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tos da Mulher (CLADEM) e pela Rede Nacional 
Feminista de Saúde de Direitos Reprodutivos (Re
desaúde). intitulada "Direitos Sexuais e Direitos 
Reprodut,i,vos - Diagnóstico Nacional e Balanço 
RegIonal . 
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tos Econômicos, sobre a Mensagem n° 130, de 2002 
(n° 291/2002, na origem). que propõe ao Senado Fede
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Banco Inleramericano de Desenvolvimento (BID), des
(mada a apoiar a b:üança de pagamentos da mutuália e 
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artigo 16, da Lei nO 8.935. de 18 de novembro de 1994, 
que regulamenla o artigo 236 da Constituição Federal 
(critérios para preenchimento de vagas para ingresso na 
atividade notarial e de registro) .. . 

. Comentários ao Relatório 2001 da Associação Na-
Cional das Empresas de Obras Rodoviárias (ANEOR) . 

Parecer nO 563, de 2002, da Comissão Direto
ra, sobre o Projeto de Resolução n° 35. de 2002 
(apresentado como conclusão do Parecer n° 54') de 
2002, da Comissão de .Assuntos Econômicos. qu~' au
toriza a União a contratar operação de crédito exter
no. no valor total de quinhentos milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América. entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento). mID) . 
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mentários .. 
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salEscola (CIEE), do Espú'ito Santo .. 

Refulação :JS acusações feitas pelo Senador 
Mozarildo Cavalcanti. Denúncia de itTegularidade na 
lot:lção efetiva de assistente parlamentar nomeado 
para exercer suas atividades na quarta-secretaria da 
Mesa do Senado Federal. . 

Transcrição de matéria publicada no Jornal 
d? Brasil, edição do último dia 12, intitulada "Sub
sldlOS - EUA darão prejuízos de US$6,5 bilhões. 
BrasIl contestará na OMC nova lei agdria america

na". Ausência das grandes potências no fórum mundial 
sobre a fome, ocolTida na Itália. .. . 610 

Registro do desempenho crescente do candidato 
José SelT8 nas pesquisas eleitorais. conforme informa
ções da revista IstoÉ.. .. . 610 
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195 Requerimento nO 380, de 2002, solicitando 
Moção de Repúdio ao uso de armas ele destruição em 
massa. comunicando aos Parlamentares da Ínâia e do 
Paquistão o apelo da Comissão de Relações Exterio
res do Senado brasileiro para que os conflitos entre 
os dois países sejam resolvidos pacificamente, pela 
negociação, pela intermediação, sem guelTa e sem 
cogItar do uso de armas atômicas (Requerimento 
n° 7. de 2002-CRE). À publicação. A matéria consta
rá da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária 
do elia 18 do COITente . 465 
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ção. sobre o Projeto de Decreto Leoislativo n° 118 de 
2002 (n° 1.028/2001, na Câmara d~s Deputados), ~ue 
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Estado de São Paulo. 

Parecer n° 584, de 2002~·d·~·C~~·i~~ã~·d~·Ed~~~·~ 
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ção. sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 163, de 
2002 (nO 1.25112001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a pelmissão outorgada à Rádio 
Taquara Branca Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em frequência modulada na cidade de Ta
gualitinga. Estado de São Paulo. . .. ...... 

Parecer n° 587, de 2002, da Comissão de Educação, 
so~re o Projeto de r::ecreto Legislativo n° 169, de 2002 
(n 1.31512001, na C:una.ra dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associaçào ComuuitáJ.ia Mundo Melhor 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
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Requerimento n° 364, de 2002, requerendo, nos 
termos do art. 312, inciso II do Regimento Interno, des
taque para volaçiío em separado, da Emenda n° 2-PLEN, 
ofúrecida ao PLC/l 16/2001. . . 

R"qucrimento n° 365, de 2002, rcquerendo, nos 
lermos do art. 312, inciso fI do RegimelllO Interno, dcs
taque para votação em separado, da Emenda n° 3-PLEN, 
oferecida ao PLC/l 16/2001. , . 

Satisfação com as explicações fornecidas, pesso
almente, pdo Secretário Geral do Ministúio da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, Sr. Márcio Fortes, obje
to do Requerimento 11° 1':)8, de 2002, de autoria de S. 
Exa, de infonnações ao Ministro daquela pasta, com ill
dagações refcrentes aos cOllvênios para enadicação da 
febre aftosa nos rebanlJos do país, , .. 

Projeto de Lei do Senado n° 170, de 2002, que dis
põe sobre a produção e imporUlção de soro antiofídico....... 

I
 

I
 

IX 

WALDECK ORNÉLAS 

36 

36 

Parecer n° 555, de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nO 13, ele 2002, de autoria do Senauor Osmar Dias, que 
modifica a redação elo artigo 5° da Lei n° 10.256, de 9 de 
julho de 200 I, que Q-:lta da segw'idade social . 

Requerimento 11° 374, de 2002, solicitando que o 
Projeto de Lei do Senado nO 273, de 2001, além c10 des
pacho inicial, seja distribuído também ã Comissão ue 
Assuntos Econômicos .. 
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349 

Requerimento n° 363, de 2002, solicitando a reti
rada do Projeto ue Lei uo Sellado n° 128, de 2001, de 
sua autoria, que dispõe sobre a anistia de partc c1as dívi
das de pequcnos produtores rurais, pescadores e de suas 
cooperativas e colônias Junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. (BNB) e dá outras providências .. 35 
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