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Índice Temático – Volume 27 nº 11 
 

AGRONEGÓCIO 
 

Relata situação do agronegócio no País. Senador Jonas 
Pinheiro.  309 

 
AGROPECUÁRIA 
 

Encaminha o Projeto de Lei do Senado nº 138, de 1997, que 
autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que menciona 
(Iracema-RR), e dá outras providências, a votação. Senador Tião Viana.  337 

 
AMAPÁ 
 

Registra a força de um cidadão amapaense que viajou de 
bicicleta do Amapá a Brasília. Senador Papaléo Paes.  310 

 
 

AMAZONAS 
 

Aborda questão da violência no trânsito. 284 
 

AMAZÔNIA 
 

Apóia a iniciativa de se investir em educação na Amazônia, 
especialmente nas universidades. Senador Mozarildo Cavalcanti.  225 
 

Manifesta seu apoio à votação em segundo turno da PEC que 
prevê a destinação de 0,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados às instituições federais de ensino 
superior da Amazônia e se congratula com o Senador Mozarildo Cavalcanti 
pela preocupação com a educação do povo da Amazônia. Aparte ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti. Senador José Jorge.  227 

 
Manifesta seu apoio à votação em segundo turno da PEC que 

prevê a destinação de 0,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados às instituições federais de ensino 
superior da Amazônia. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador 
José Jorge.  227 

 
Apresenta uma espécie de relatório da viagem feita à Amazônia 

por doze Parlamentares do Congresso Nacional. Senadora Serys 
Slhessarenko.  300 

 
Cumprimenta a Senadora Serys Slhessarenko pelo seu 

pronunciamento, externando sua preocupação com a responsabilidade mais 
intensa e substancial do Governo. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 
Senador Tião Viana.  302 
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Parabeniza a Senadora Serys Slhessarenko pela profundidade 
do seu pronunciamento, por sua preocupação com a Amazônia. Aparte à 
Senadora Serys Slhessarenko. Senador Duciomar Costa.  302 

 
Cumprimenta a Senadora Serys Slhessarenko pela iniciativa de 

ir a São Gabriel da Cachoeira, AM. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 
Senador Eduardo Suplicy.  303 

 
Registra um encarte do Sebrae, veiculado pela revista Época 

desta semana, que trata das parcerias da entidade com as empresas 
brasileiras, mais precisamente de uma nova proposta de utilização dos 
recursos naturais da Amazônia. Senador João Capiberibe.  423 

 
APOSENTADO 
 

Comunica à Casa que esteve no Conselho Federal de Justiça, 
acompanhando o julgamento de uma ação que envolve os 22 milhões de 
aposentados e pensionistas do País, que buscavam receber a correção de 
seus benefícios pelo IGP-DI – Índice Geral de Preços Determinado 
Internamente. Senador Paulo Paim.  310 

 
APOSENTADORIA 
 

Critica o fato de se contar o tempo da escola de formação de 
militares para a aposentadoria. Senador Pedro Simon.  417 

 
 

ARMAMENTO 
 

Questiona qual a posição do Ministério da Justiça em relação 
ao controle de armas. Senador César Borges.  023 

 
ARTIGO DE IMPRENSA 
 

Registra artigo do Dr. Agaciel da Silva Maia, publicado no 
Correio Brasiliense de 28 de abril de 2003 (p.9), intitulado “Senado, espelho 
da Nação”. Senadora Serys Slhessarenko.  245 

 
Publica artigo de autoria do Governador de Sergipe, o Sr. João 

Alves Filho, sobre a reforma tributária intitulado de “A reforma e o Nordeste”. 
Senador Almeida Lima.  362 

 
Registra o artigo “Caixa bem trancada”, da articulista Cleide 

Alves, publicado na edição do dia 28/04/03, no jornal O Popular, que critica o 
posicionamento do Governo diante do sistema de fiscalização de todas as 
instituições do poder. Senador Demóstenes Torres.  376 

 
Pede que seja registrada nos Anais da Casa uma nota à 

imprensa, aos Congressistas e à opinião pública, assinada pelo Ministro 
Eduardo Jorge Caldas Pereira, intitulada: “O previsível fim do caso EJ”, 
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tratando, resumidamente, que em virtude do disposto no art. 23, I, da Lei nº 
8.429/92, a partir desta data exauriu-se a possibilidade de qualquer processo 
contra ele por improbidade administrativa. Senador Arthur Virgílio.  459 

 
ATUAÇÃO PARLAMENTAR 
 

Aborda assuntos que terão prioridade na sua atuação em 
plenário e nos trabalhos das Comissões. Senador Valdir Raupp.  231 

 
CAFÉ 
 

Faz apelo para se criar uma política da União para o setor 
cafeeiro. Senador Hélio Costa.  371 

 
CERTIDÃO 
 

Encaminha a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 
1999, que  dá nova redação ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição 
Federal (gratuidade para o registro e primeira emissão de certidão de 
nascimento, casamento e óbito), a votação. Senador Pedro Simon. 320 

 
CIDADÃO 
 

Trata do projeto que institui o chamado número único, onde o 
cidadão, ao nascer, recebe um número que o acompanhará pelo resto da 
vida. Senador Pedro Simon.  034 

 
COMBUSTÍVEL 
 

Solicita ao Presidente da Petrobrás e ao Presidente da 
República agilidade na decisão de abaixar o preço do combustível. Senador 
Romero Jucá.  233 

 
Trata da questão da baixa do combustível. Senador Roberto 

Saturnino.  244 
 

CRIME 
 

Chama atenção para os pequenos crimes, como roubo de tênis 
e assalto de rua, que estão fora de controle, e  se tornam tão ou mais 
importantes que o crime organizado. Senador Tasso Jereissati.  010 

 
Pergunta ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos se quando V. 

Exª se pronunciou a favor da descriminalização das drogas, o sentido é 
semelhante àquele que foi proposta pelo ex-Ministro do Supremo Tribunal 
Federal e Ministro de Estado Evandro Lins e Silva ou considera que há outro 
caminho. Senador Eduardo Suplicy.  024 

 
CRIME ORGANIZADO 
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Informa que há estudos, os quais o próprio Senador participa, 
sobre medidas que aprofundem o combate ao crime organizado, ao crime 
desorganizado e à violência. Senador Garibaldi Alves Filho.  022  

 
CRIMINALIDADE 
 

Apóia a adoção da escola em tempo integral como forma de 
prevenção da criminalidade. Senador Demóstenes Torres. 007 

 
CORRUPÇÃO 
 

Felicita a Senadora Ideli Salvatti pelo tema levantado. Aparte à 
Senadora Ideli Salvatti. Senador Eurípedes Camargo. 277 

 
CUMPRIMENTO 
 

Cumprimenta, em seu nome e em nome do povo mineiro, a 
Senadora Roseana Sarney com a certeza de seu sucesso como Senadora e 
sua grande contribuição nesta Casa para o Brasil. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. Senador Eduardo Azeredo.  488 

 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney pelo seu 

pronunciamento  e por sua posição no Senado Federal. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. Senador Hélio Costa.  488  

 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney, referindo-se a sua 

presença como sendo o maior presente ao Presidente José Sarney. Aparte à 
Senadora Roseana Sarney. Senador Mão Santa.  491  

 
DELITO 
 

Questiona em que medida o Ministério da Justiça tem avançado 
estudos no sentido de apresentar um projeto de lei em regime de urgência, 
referente aos delitos e penas da Lei 10.409, de 2002. Senador Eduardo 
Suplicy.  024 

 
DESENVOLVIMENTO 
 

Critica o processo de desenvolvimento científico e o tecnológico 
que impõem sacrifícios aos mais fracos, bem maiores do que os ganhos com 
o crescimento de ambos. Senadora Íris de Araújo.  413 

 
Faz considerações ao discurso da Senadora Íris de 

Araújo.Aparte à Senadora Íris de Araújo. Senador Ney Suassuna.  414 
 

 
DESIGUALDADE REGIONAL 
 

Trata da questão das desigualdades regionais e as inúmeras 
iniciativas de eliminá-las. Senador Mozarildo Cavalcanti. 225 
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Critica a ausência de uma política de desenvolvimento regional 

que possa extinguir as diferenças entre as regiões. Aparte ao Senador Efraim 
Morais. Senador Rodolpho Tourinho.  458 

 
DIREITO PENAL 
 

Pede a opinião do Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos no que 
diz respeito ao PLC nº 12, de 2003, que trata da modificação da Lei de 
Execução Penal e do Código de Processo Penal, e quanto ao regime 
disciplinar, que autoriza o isolamento do condenado por até um ano. Senador 
Eduardo Suplicy.  024  

 
DISCURSO 
 

Considerações sobre o discurso do Senador Marcelo Crivella. 
Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador Antônio Carlos Valadares.  386 

 
DROGAS 
 

Chama atenção para a entrada de drogas, pela baía da 
Guanabara, devido à escassez de polícia de contenção naquela região. 
Critica o tratamento dado ao usuário de drogas, gastando tempo, polícia, 
inteligência, dinheiro para combatê-lo, quando este deveria receber outro tipo 
de atenção a exemplo de outros Países. Senador Sérgio Cabral.  005 

 
ECONOMIA 
 

Informa que participará juntamente com o Vice-Presidente do 
Banco do Brasil, Sr. Luiz Eduardo Franco, com o diretor do tesouro e com o 
diretor do Banco central da reunião do grupo Twenty-Twenty (Vinte-Vinte) – 
os vinte maiores investidores do mundo – para vender a imagem do Brasil, a 
fim de atrair investimentos para o País. Senador Ney Suassuna.  416 

 
Explicita a importância das reformas diante do quadro 

econômico do País. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Arthur 
Virgílio.  456 
 

Aborda questão dos avanços econômicos do País após o Plano 
Real. Senador Romero Jucá.  464  

 
ELEIÇÃO 
 

Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que 
acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições. Senador Aloizio Mercadante.  446 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que 

acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições. Senador Arthur Virgílio.  447 
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Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que 

acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições.Senador Amir Lando.  447 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que 

acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições. Senador José Agripino.  447 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que 

acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições. Senador Marco Maciel.  447 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que 

acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições. Senador Luiz Otávio.  447 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que 

acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições. Senador Tião Viana.  448 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que 

acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições. Senador Fernando Bezerra.  448 

   
 

EMPREGO 
 

Reafirma seu compromisso de continuar lutando para que não 
falte trabalho nos lares brasileiros. Senador Renan Calheiros.  365 

 
Demonstra sua preocupação ao verificar, no site do IBGE, que 

a produção industrial aumentou e em contrapartida, o número de empregos 
na indústria caiu. Senadora Íris de Araújo.  368 

 
Pede que se detecte o problema para que se tome o 

medicamento correto, afim de que o número de empregos na indústria 
aumente. Aparte à Senadora Íris de Araújo. Senador Ney Suassuna.  369 

 
Solicita o endosso dos Senadores à iniciativa representada pelo 

projeto de lei, apresentado, que visa a incentivar as empresas a contratar 
jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Senador Paulo 
Octávio.  379 

 
Demonstra sua indignação com a falta de empregos e traz 

pesquisa recente feita pelo Data Folha, onde o desemprego é considerado 
por 31% da população como o maior e mais grave problema do País. 
Senadora Roseana Sarney.  478 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
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Trata da grande crise hidrológica de 2001 e do provável perigo 

de recorrência, nos próximos anos, de algum tipo de crise de abastecimento 
de energia elétrica. Senador José Jorge.  221 

 
Cumprimenta o Senador José Jorge por trazer ao debate a 

questão da energia elétrica, uma das mais importantes no que se diz respeito 
à infra-estrutura física e econômica do País. Aparte ao Senador José Jorge. 
Senador Marco Maciel.  223 

 
Faz considerações ao Senador José Jorge pela importância de 

seu pronunciamento em torno da questão enérgica. Aparte ao Senador José 
Jorge. Senador Ramez Tebet.  224 

 
 
ENSINO SUPERIOR 
 

Pede que se repita o feito positivo do primeiro turno, no 
segundo, da votação da Proposta de Emenda à Constituição que prevê a 
destinação de 0,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados às instituições federais de ensino superior da 
Amazônia. Senador Mozarildo Cavalcanti.  225 

 
Encaminha a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 

2002, que altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal (destina 
percentual do IR e IPI para aplicação em Instituições Federais de Ensino 
Superior localizadas na Amazônia Legal), a votação. Senador Mozarildo 
Cavalcanti.  438 

 
Pede que seja adiada a votação da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 16, de 2002 que altera o inciso I do art. 159 da Constituição 
Federal (destina percentual do IR e IPI para aplicação em Instituições 
Federais de Ensino Superior localizadas na Amazônia Legal). Senadora Ana 
Júlia Carepa.  439 

 
Encaminha a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 

2002, que altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal (destina 
percentual do IR e IPI para aplicação em Instituições Federais de Ensino 
Superior localizadas na Amazônia Legal), a votação. Senador Tasso 
Jereissati.  439  

 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Comenta a importância de leis como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, embora o considere muito tolerante com o adolescente. 
Senador João Capiberibe. 011 

 
 
EXPLICAÇÃO PESSOAL 
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Responde ao Senador Tião Viana assunto abordado a respeito 
do índice de homicídios no Estado do Piauí. Senador Mão Santa. 033 

 
EXPLORAÇÃO SEXUAL 
 

Questiona o Ministro Márcio Thomaz Bastos sobre suspensão 
do Disque-denúncia, sendo este instrumento de extrema importância no 
combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, priorizado pelo 
Presidente Lula em seu primeiro discurso, ao assumir o Governo. Senadora 
Lúcia Vânia.  027 

 
EXPORTAÇÃO 
 

Aborda a dificuldade, para o Brasil, exportar, devido aos 
impostos e à burocracia. Senador Valmir Amaral.  378 

 
 
EXTRAÇÃO MINERAL 
 

Solicita a publicação de seu pronunciamento sobre extração 
mineral e verticalização dos produtos minerais no Estado do Pará, da 
Deputada Estadual Sandra Batista, em seminário no mesmo Estado, cuja 
análise leva a considerar o quanto o Pará, a maior província mineral do 
mundo, tem perdido. Senadora Ana Júlia Carepa.  359 

 
 

FRONTEIRA 
 

Pede a ajuda do Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos para 
elaborar um projeto no sentido de combater o contrabando nas fronteiras do 
País. Senador Delcídio Amaral.  035 

 
Aborda questão da precariedade das fronteiras brasileiras. 

Senadora Serys Slhessarenko. 300 
 

GÁS 
 

Fala da sua expectativa em torno da reunião do Presidente Lula 
com o Presidente da Bolívia a fim de que tenha resultado positivo de 
renegociação do contrato do gás boliviano. Senadora Ideli Salvatti.  275 

 
GOVERNO FEDERAL 
 

Faz considerações sobre os Ministros do Governo do 
Presidente Lula da Silva. Senador Arthur Virgílio.  248 

 
Registra, em  sua avaliação, que tem existido muito entrave no 

relacionamento dos Parlamentares, dos Senadores, de uma maneira geral, 
com os mais altos escalões do Governo. Senadora Serys Slhessarenko.  300 
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HOMENAGEM 
 

Faz homenagem a todas trabalhadoras e trabalhadores 
brasileiros pelo seu dia, 1º de maio. Senadora Ana Júlia Carepa.  461 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos 

termos dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves, ex-presidente da República,  a votação. 
Senador Eduardo Azeredo.  474 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos 

termos dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves, ex-presidente da República,  a votação. 
Senador Aloizio Mercadante.  474 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos 

termos dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves, ex-presidente da República,  a votação. 
Senador Antônio Carlos Valadares.  474 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos 

termos dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves, ex-presidente da República,  a votação. 474 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos 

termos dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves, ex-presidente da República,  a votação. 
Senador Ramez Tebet.  475 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos 

termos dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves, ex-presidente da República,  a votação. 
Senador José Agripino.  475 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos 

termos dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves, ex-presidente da República,  a votação. 
Senador Jorge Bornhausen.  476 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos 

termos dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves, ex-presidente da República,  a votação. 
Senador Arthur Virgílio.  476  

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos 

termos dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves , ex-presidente da República,  a 
votação. Senador Aelton Freitas.  477 

 
HOMICÍDIO 
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Registra que o Estado do Piauí, no ano de 2002, foi a segunda 

capital, dentre 13, onde houve crescimento em número de homicídios. 
Senador Tião Viana.  025 

 
(ICMS) 

Critica o modelo de cobrança do ICMS, como está previsto, que 
vem sacrificar mais ainda os Estados subdesenvolvidos e as suas regiões. 
Senador Almeida Lima.  362 

 
IDOSO 
 

Entrega, para a análise e o debate de todos os Senadores e 
Senadoras desta Casa, uma proposta de projeto de lei que tem por finalidade 
criar condições para a implantação de centros de convivência para idosos, 
por meio dos financiamentos federais aos programas de moradia popular. 
Senadora Íris de Araújo.  368 

 
IMPORTAÇÃO 
 

Pede que o Líder do Governo na Casa atente para os produtos 
que o Brasil importa, principalmente,  pneus velhos e usados. Senador 
Edison Lobão.  465  

 
IMPOSTO 
 

Explícita os dois objetivos pelos quais era defendida a cobrança 
do ICMS. Senador Rodolpho Tourinho.  458 

 
INFLAÇÃO 
 

Sugere solução para manter contida a inflação, a fim de 
aumentar a capacidade de investimento do Estado e prosseguir na tarefa de 
construir um País imune às desigualdades. Senador Romero Jucá. 464 

 
(INSS) 
 

Registra advertência ao Ministro Ricardo Berzoini com relação 
às posições tomadas para com agências do INSS. Senadora Lúcia Vânia.  309 

 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
 

Pede que seja recuperada e fortalecida a confiança da 
sociedade nas instituições públicas através de um controle social do 
Orçamento público, a fim de que não ocorra o enfraquecimento do Estado. 
Senador João Capiberibe. 011 

 
JUVENTUDE 
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Comunica a criação da Subcomissão da Juventude. Pergunta 
ao Ministro Márcio Thomaz Bastos se, no Plano Nacional de Segurança, há 
algum projeto que trata da prevenção à juventude. 027 

 
 
JUDICIÁRIO 
 

Fala da necessidade de uma reforma no Poder Judiciário que 
possibilite agilizá-lo. Defende o controle externo do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, bem como o fato de as polícias terem o Ministério Público 
como Corregedor, a fim de se ter um controle social efetivo e benéfico. 
Senador Demóstenes Torres. 007 

 
Solicita que o Ministro Márcio Thomaz Bastos firme um 

compromisso intenso e absolutamente presente a favor da Reforma do 
Judiciário. Senador Tião Viana.  025 

 
 
JUSTIÇA 
 

Chama atenção para a necessidade de se ter um Juizado 
Especial nas delegacias de polícia, para julgar crimes de pequeno potencial 
ofensivo. Senador Demóstenes Torres. 007 

 
 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

Pede que se trabalhe em cima da exclusão dos delegados da 
carreira jurídica no Brasil, devido ao seu trabalho ser o de investigar para que 
não haja violação a direitos humanos. Senador Demóstenes Torres. 007 

 
LIBERDADE 
 

Critica a falta de liberdade do ser humano, principalmente em 
Cuba, onde dez milhões de cubanos estão debaixo do pé de um ditador. 
Senador Ney Suassuna.  366 

 
Demonstra seu entusiasmo com o discurso do Senador Ney 

Suassuna por ter como tema a liberdade, o bem maior de qualquer ser 
humano. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Leomar Quintanilha.  367 

 
MAIORIDADE 

 
Solicita um posicionamento do Sr. Ministro Márcio Thomaz 

Bastos com relação à questão da redução da maioridade penal. Senadora 
Patrícia Saboya Gomes.  026 

 
Pergunta ao Ministro Márcio Thomaz Bastos sobre a posição do 

Governo a respeito dos projetos que tramitam nesta Casa e que reduzem a 
maioridade penal. Senadora Lúcia Vânia. 027 
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MARANHÃO 
 

Fala do êxito de seu Governo no Maranhão. Senadora Roseana 
Sarney.  478 

 
 

MENSAGEM 
 
Mensagem nº 89, de 2003 (nº 155/2003, na origem), da 

Presidência da República, aos Srs. Membros do Senado Federal, de 
conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o 
disposto no art. 56 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, 
aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no art. 57 do 
Anexo I ao Decreto nº 9.959, de 10 de outubro de 2001, submete à 
apreciação de Vossas Excelências a escolha do Senhor Valdemar Carneiro 
Leão Neto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Canadá. 388 

 
MINAS GERAIS 
 

Convida a todos para que presenciem a ExpoZebu 2003, na 
cidade de Uberaba, Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 423 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
 

Pede esclarecimento sobre a informação de que estariam 
reservados R$800 milhões das dotações disponíveis para que o Ministério da 
Justiça possa fazer face aos encargos e, sobretudo, ao Plano Nacional de 
Combate à Violência. Senador Garibaldi Alves Filho.  022  

 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

Pergunta ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos quais as 
medidas que pretende tomar em relação à atuação do Coaf, no sentido de 
que este comunique ao Ministério Público toda e qualquer notícia de 
ocorrência de crime. Senador Eduardo Suplicy.  024 

 
MINISTRO 
 

Manifesta-se contra a convocação de Ministro de Estado para 
as sessões de quinta-feira do Senado Federal. Senador Heráclito Fortes.  019 

 
Questionamento ao Ministro Márcio Thomaz Bastos. Senador 

Arthur Virgílio.  031 
 

 
MORADIA 
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Admira-se ao constatar que já são mais de oito milhões de 
brasileiros com mais de 60 anos, responsáveis pelo domicílio onde vivem, 
dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, do IBGE. 
Senadora Íris de Araújo.  368 

 
 
NORDESTE 
 

Demonstra o seu receio de que o Nordeste seja prejudicado na 
distribuição de recursos, podendo existir uma migração dos criminosos para 
a área nordestina. Senador Antônio Carlos Magalhães.  028 

 
Trata da questão do Projeto Nordeste. Senador Marcelo 

Crivella.  304 
 
Cumprimenta o Senador Marcelo Crivella pela exibição de 

imagens e pelas palavras fartas de seu discurso. Aparte ao Senador Marcelo 
Crivella. Senador Edison Lobão.  306 

 
Faz considerações ao Senador Marcelo Crivella por mostrar o 

retrato do País. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senadora Íris de Araújo. 
 307 

 
Registra sua admiração pela persistência, coragem e amor ao 

próximo que o Senador Marcelo Crivella demonstra em seu trabalho. Aparte 
ao Senador Marcelo Crivella. Senador Romeu Tuma.  307 

 
Parabeniza o discurso do Senador Marcelo crivella pela sua 

dissertação sobre o projeto que desenvolve no Nordeste. Aparte ao Senador 
Marcelo Crivella. Senador Marco Maciel.  387  

 
OFÍCIO 

 
Ofício nº 40, de 2003, de 16 do corrente, do Ministro de Estado 

do Turismo, que encaminha informações em resposta ao Requerimento nº 
11, de 2003, do Senador Arthur Virgílio. 398 

 
Ofício nº 314, de 2003, de 23 do corrente, do Ministro 

Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, que encaminha 
informações em resposta ao Requerimento nº 60, de 2003, do Senador 
Arthur Virgílio. 398 

 
(ONG) 
 

Traz a plenário a questão da regulamentação das ONGs. 
Senadora Serys Slhessarenko.  300 

 
ORÇAMENTO 
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Apela para que seja prorrogado o prazo para a apresentação 
de emendas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senador Arthur Virgílio.  311  

 
PARECER 
 

Parecer nº 242, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2000 (nº 
1.411/96, na Casa de origem), que fixa normas gerais para a prática do 
naturismo. Senador José Fogaça. 042  
 

Parecer nº 243, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 
favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2000 (nº 1.411/96, na Casa 
de origem), que fixa normas gerais para a prática do naturismo. Senador 
Sibá Machado. 045 

 
Parecer nº 244, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na casa 
de Origem), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco, determina 
prazo para mudança tecnológica de empresas que utilizem este 
procedimento e dá outras providências. Senador Juvêncio da Fonseca.  051 

 
Parecer nº 245, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

favorável ao Projeto de Lei da Câmara 87, de 2002, (nº 4.014 de 2001, na 
Casa de origem) de iniciativa do Presidente da república, que concede 
pensão especial a Luiz Felipe Monteiro Dias. Senador Teotônio Vilela Filho.  055 

 
Parecer nº 246, de 2003, da Comissão de Educação 

desfavorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2002 (nº 1.636/99, na 
casa de Origem), que modifica o art. 67, inciso V da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para assegurar reunião semanal de estudos aos 
profissionais da educação. Senador Paulo Octávio. 057 

 
Parecer nº 247, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, desfavorável ao Projeto de Resolução nº 53, de 2000, de 
autoria do Senador Osmar Dias, que “Dispõe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 
respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão de garantias, seus 
limites e condições de autorização, e dá outras providências. Senador 
Almeida Lima.  060 

 
Parecer nº 248, de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-

Estrutura, sobre a Mensagem nº 79, de 2003 (nº 126/03, na origem), do 
Presidente da República, que “Submete à apreciação do Senado Federal, o 
nome do Senhor Antônio Mota Filho para exercer o cargo de Diretor de Infra-
Estrutura Terrestre do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT.” Senador João Batista Motta 164 

 
Parecer nº 249, de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-

Estrutura, sobre a Mensagem nº 80, de 2003 (nº 127/03, na origem), do 
Presidente da República, que “Submete à apreciação do Senado Federal, o 
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nome do Senhor José Antônio Silva Coutinho para exercer o cargo de 
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes –
DNIT”. Senador José Jorge.  165 

 
Parecer nº 250, de 2003, da Comissão e Serviços de Infra-

Estrutura, sobre a Mensagem nº 81, de 2003, (nº 128/03, na origem) do 
Presidente da república, que “Submete à apreciação do Senado Federal, o 
nome do Senhor Ricardo José Santa Cecília Corrêa para exercer o cargo de 
Diretor de Planejamento e Pesquisa do departamento nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT.” Senador José  Jorge. 166 

 
Parecer nº 251, de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-

Estrutura, sobre Mensagem nº 82, de 2003 (nº 129/03, na origem), do 
presidente da república, que “Submete à apreciação do Senado Federal, o 
nome do Senhor Sérgio de Souza Pimentel para exercer o cargo de Diretor 
de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de transportes – DNIT”. Senador José Jorge.  167 

 
Parecer nº 252, de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-

Estrutura, favorável à Mensagem nº 83, de 2003 (nº 130/2003, na origem), do 
Presidente da República, que “Submete à apreciação do Senado Federal, o 
nome do Senhor Washington Lima de Carvalho para exercer o cargo de 
Diretor de Infra-Estrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT”. Senador José Jorge.  168 

 
Parecer nº 253, de 2003 da Mesa do Senado federal, favorável 

ao Requerimento nº 718, de 11 de dezembro de 2002, de autoria do Senador 
Antero Paes de Barros, que requer que seja solicitado ao Ministro de Estado 
da Fazenda informações junto à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco 
do Brasil sobre o impacto da operação e sua juridicidade frente à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, incluindo posicionamento da secretaria do tesoura 
nacional, referente ao contrato/convênio firmado entre o banco do Brasil e o 
estado do Mato Grosso do Sul e operações similares com outros entes da 
Federação. Senador Alberto Silva.  181 

 
Parecer nº 254, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 81, de 2003. Senador Eduardo Siqueira 
Campos.  181 

 
Parecer nº 255, de 2003, da Mesa do senado federal, favorável 

ao requerimento nº 82, de 2003. Senador Eduardo Siqueira Campos. 182 
 
Parecer nº 256, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 84, de 2003. Senador Eduardo Siqueira 
Campos.  183 

 
Parecer nº 257, de 2003, da Mesa, favorável ao Requerimento 

nº 114, de 2003, de autoria do Senador Jefferson Peres, que solicita, nos 
termos dos arts. 50, § 2º, da Constituição, e 216, do Regimento Interno, 
informações sobre a decisão do banco do Brasil de participar, por via de sua 
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subsidiária BB Investimentos, na constituição de empresa privada destinada 
a explorar o mercado de vales alimentação/refeição, denominada Visa Vale. 
Senador Siqueira Campos.  184 

 
Parecer nº 258, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

desfavorável ao Requerimento nº 133, de 2003. Senador Heráclito Fortes.  185 
 
Parecer nº 259, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 149, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi.  185 
 
Parecer nº 260, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 150, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi.  186 
 
Parecer nº 261, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento de Informações nº 151, de 2003. Senador Paulo 
Paim.  186 

 
Parecer nº 262, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 153, de 2003. Senador Heráclito Fortes.  187 
 
Parecer nº 263, de 2003, da Mesa do Senado Federal favorável 

ao Requerimento nº 154, de 2003. Senador Heráclito Fortes. 187 
 
Parecer nº 264, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 155, de 2003. Senador Eduardo Siqueira 
Campos.  188 

 
Parecer nº 265, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 172, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi.  188 
 
Parecer nº 266, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 174, de 2003. Senador Heráclito Fortes.  188 
 
Parecer nº 267, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento (SF) nº 180, de 2003. Senador Eduardo Siqueira 
Campos.  189 

 
Parecer nº 268, de 2003, da Mesa do Senado federal, favorável 

ao Requerimento nº 189, de 2003. Senador Heráclito Fortes. 190 
 
Parecer nº 269, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 190, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi 190 
 
Parecer nº 270, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento de Informações nº 192, de 2003. Senador Paulo 
Paim.  191 

 
Parecer nº 271, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 197, de 2003, que requer informações sobre o 
comportamento da arrecadação tributária. Sérgio Zambiasi.  191 
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Parecer nº 272, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento de Informações nº 198, de 2003, que solicita seja 
encaminhado ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
pedido de informações. Sérgio Zambiasi.  192 

 
Parecer nº 273, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 202, de 2003. Senador Romeu Tuma.  193 
 
Parecer nº 274, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 205, de 2003. Senador Romeu Tuma.  193 
 
Parecer nº 275, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 206, de 2003. Senador Romeu Tuma.  194 
 
Parecer nº 276, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 208, de 2003. Senador Romeu Tuma.  194 
 
Parecer nº 277, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 211, de 2003. Sérgio Zambiasi.  195 
 
Parecer nº 278, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 212, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi.  195 
 
Parecer nº 279, de 2003, da Mesa do Senado Federal, 

favorável ao Requerimento nº 213, de 2003. Senador Heráclito Fortes.  196 
 
Parecer nº 280, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre os Diversos nº 2, de 1998 (Mensagem nº 1/98, na origem), 
do Presidente da república, que encaminha o relatório sobre a Retribuição 
Adicional Variável – RAV, referente ao 1º semestre de 1997. Senador Ney 
Suassuna.  196 

 
Parecer nº 281, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 39, de 1999 (nº 1.153/99, na origem), do Tribunal 
de Contas da União que encaminha cópia da Decisão nº 828, de 1999, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a 
auditoria realizada no Banco Central do Brasil, sobre a implantação do 
PROAT – Programa de Aperfeiçoamento das Atividades de Supervisão do 
Sistema Financeiro Nacional (TC – 000.525/98-7). Senador Antero Paes de 
Barros.  200 

 
Parecer nº 282, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre Ofício S/39, de 1999 (nº 133/99, na origem), do banco da 
Amazônia S. A., que encaminha a Prestação de Contas do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, alusivo ao exercício de 
1998. Senador Ney Suassuna.  201 

 
Parecer nº 283, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Ofício S/nº 40, de 1999 (nº 218/99, na origem), do Banco 
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do Nordeste do Brasil S. A., que encaminha as Demonstrações Contábeis do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado 
pelo Banco do Nordeste, com posição em 31-12-1998. Senador Ney 
Suassuna.  202 

 
Parecer nº 284, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 43, de 1999 (nº 1.246/99, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia das Decisões nºs 276 a 278, de 
1999, bem como dos respectivos Relatórios e Votos que as fundamentam, 
sobre auditorias realizadas nas Secretarias da Saúde dos Estados do 
Espírito Santo, Pará e Rio Grande do Sul (TC – 011.114/99-1, 011.116/99-4 
e 011.449/99-3). Senador Ney Suassuna.  203 

 
Parecer nº 285, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 1, de 2000 (nº 1.274/99, na origem), do tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópias das Decisões nºs 285 e 286, de 
1999, bem como dos respectivos Relatórios e Votos que as fundamentam, 
sobre auditorias realizadas em diversos órgãos e entidades da saúde nos 
Estados do Tocantins e de Minas Gerais, respectivamente (NI – 011.110/99-
6 e 011.549/99-8).  Senador Ney Suassuna.  204 

 
Parecer nº 286, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle sobre o Aviso nº 4C, de 2000 (nº 1.381-1999 e 1.617/2000, na 
origem), do Tribunal de Contas da União, referente à Decisão nº 307, de 
1999, relativa à auditoria realizada na Secretaria de Estado da Saúde de 
Alagoas, FUNASA – AL, Escritório de Negócios da CEF – AL, Instância 
Colegiada Estadual de Saneamento, Comissão Intergestora Bipartite, 
Gerência Estadual do Ministério da saúde, Conselho Estadual de Saúde, 
Secretarias Municipais de Saúde de Maceió e Delmiro Gouveia, dentro do 
Programa de Ação na área de Saúde (TC – 014.695/2001-7). Senador 
Antero Paes de Barros.  205 

 
Parecer nº 287, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 85, de 2000 (nº 2.637/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 135, de 
2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
auditoria realizada no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – 
DNER e Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem dos Estados de 
São Paulo e Minas Gerais – DER/SP, e DER/MG, com o objetivo de 
acompanhar o Programa de Modernização e Ampliação da Capacidade da 
BR-381 – Rodovia Fernão Dias (TC – 929.102/98-3). Senador Antero Paes 
de Barros. 206 

 
Parecer nº 288, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 3.192/2002, na origem conexado ao nº 162, de 
2000 (nº 5.559/2000 e nº 3.192/2002, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, referente à Decisão nº 1.508, de 2002, sobre acompanhamento das 
obras estabilização do Molhe da Atalaia Nova e Proteção Frontal da Praia da 
Coroa do Meio, em Aracaju-SE (TC – 675.047/96-00). Senador João Alberto 
Souza.  207 
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Parecer nº 289, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 214, de 2000 (nº 7.277/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 851, de 
2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de irrigação do perímetro de 
Irrigação denominado Jenipapo, situado no Município de São João do Piauí, 
Estado do Piauí. Senador Antero Paes de Barros.  207 

 
Parecer nº 290, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre Aviso nº 229, de 2000 (nº 7.683/2000, na origem), do 
Tribunal de Conatas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 357, de 
2000, bom como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, 
referente a Levantamento de Auditoria na obra de construção do Sistema de 
Trens Urbanos em Fortaleza – Linha 1- trecho Caucaia – Vila das Flores, sob 
a responsabilidade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU (TC 
– 08.462/2000-1). Senador Antero Paes de Barros. 208 

 
Parecer nº 291, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre Aviso nº 5, de 2001 (nº 8.524/2000, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 302, de 2000, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a 
auditoria realizada na Companhia Docas do espírito Santo, relativa às obras 
de dragagem e derrocagem no Porto de Vitória (TC – 008.345/99-6). 
Senador Ney Suassuna.  209 

 
Parecer nº 292, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 9, de 2001, (nº 8.670/2000, na origem), que 
encaminha cópia da decisão nº 428, de 2000, bem como dos respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a auditoria realizada na 
Associação Portuguesa de Beneficência 1º de Dezembro – Hospital 
Beneficência Portuguesa – Município de Uberaba/MG, visando à apuração 
de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do Sistema Único de 
Saúde – SUS (TC – 004.667/2000-0). Senador Ney Suassuna.  210 

 
Parecer nº 293, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 15, de 2001, do Tribunal de Contas da União (nº 
8.869/2000, na origem), que encaminha cópia da Decisão nº 1.042, de 2000, 
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a 
auditoria realizada nas obras de BR-235, no trecho entre a cidade de Pedro 
Afonso – TO e a divisa com o Estado do maranhão, de responsabilidade da 
Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Tocantins (TC – 008.063/99-0). 
Senador João Alberto Souza.  211 

 
Parecer nº 294, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle sobre Aviso nº 33, de 2001 (nº9.441/2000, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 1.089/2000, 
referente à Auditoria realizada no 11º Distrito Rodoviário Federal, do DNER 
no Mato Grosso, na área de desapropriação de imóveis promovida pela 
entidade. Senador Antero Paes de Barros. 211 
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Parecer nº 295, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 57, de 2001 (nº 919/2001, na origem). Do Tribunal 
de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 48/2001 – TCU 
(primeira Câmara), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, referente a levantamento de autoria realizada nas obras de 
Infra-estrutura de Irrigação de Mato Grosso, contempladas com recursos do 
Orçamento-Geral da União, para o exercício de 2000, tendo como unidade 
orçamentária o Ministério da Integração Nacional. Senador Antero Paes de 
Barros.  213 

 
Parecer nº 296, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 72, de 2001 (nº 1.485/2001, na origem), que 
encaminha cópia da Decisão nº 205, de 2001 – TCU (Plenário), bem como 
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre a auditoria 
operacional realizada no Ceará, obra de responsabilidade do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, constatando a ausência de 
irregularidade no referido projeto (TC – 07.983/2000-4). Senador Ney 
Suassuna. 214 

 
Parecer nº 297, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre Aviso nº 86, de 2001 (nº 2.182/2001, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 301, de 2001 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre levantamento de auditoria realizada nas obras de implantação da 
Usina Hidrelétrica de Corumbá 1 – Goiás (TC – 010.417/2000-3). Senador 
Antero Paes de Barros. 215 

 
Parecer nº 298, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 113, de 2001 (nº 3.208/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 425, de 
2001 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, sobre auditoria realizada na obra de duplicação da Rodovia 
BR-381/SP (Fernão Dias), obra de responsabilidade do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem – DNER e do Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP (TC – 009.003/2000-3). 
Senador Ney Suassuna.  216 

 
Parecer nº 299, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 116, de 2001 (nº 3.314/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 433, de 
2001 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, sobre auditoria realizada na Universidade Federal de Santa 
Catarina, na área de pessoal, em especial em processos de concessão de 
aposentadorias e pensões (TC – 002.121/97-2). Senador Ney Suassuna.  217 

 
Parecer nº 300, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 19, de 2002 (nº 363/2002, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 145, de 2002, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao 
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levantamento de auditoria realizada de 2-4 a 3-5-2001, no Programa de 
Trabalho relativo à implantação de usina termelétrica em área do Rio de 
Janeiro/Espírito Santo (TC – 003.317/2001-6). Senador Ney Suassuna.  218 

 
Parecer nº 301, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre Aviso nº 21, de 2002, do Tribunal de Contas da União, (nº 
377/2002, na origem), que encaminha cópia da Decisão nº 182, de 2002 – 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, sobre representação originária de Relatório Parcial da 
Subcomissão Especial da Câmara dos Deputados para análise de denúncias 
de irregularidades no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização de Magistério – Fundef (TC – 010.165/2000-
4). Senador Ney Suassuna.  219 

 
Parecer nº 302, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 53, de 2002 (nº 2.159/2002, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 271, de 
2002 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e vOto que a 
fundamentam, referente a Representação encaminhada pelo Senado Federal 
no sentido de que aquela Corte constituísse processo específico para a 
apuração dos fatos levantados pela CPI do Judiciário, no tocante ao 
pagamento irregular de ajuda de custo, a título de mudança de residência, 
aos juízes que permaneceram no mesmo domicílio (TC – 001.664/2001-3). 
Senador Antero Paes de Barros.  220 

 
Parecer nº 303, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, sobre redação final da proposta de Emenda à Constituição nº 
21, de 2001. Senador Tião Viana. 268 

 
Leitura do Parecer nº 304, de 2003, que comunica indicação, 

aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do 
nome do Sr. Synesio Sampaio Góes Filho, Ministro de Primeira Classe do 
Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para, 
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Bélgica, exercer o de Embaixador do Brasil junto ao Grão-Ducado de 
Luxemburgo. Senador Romeu Tuma.  322 

 
Leitura do Parecer nº 305, de 2003, que comunica indicação, 

aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Sr. 
Sérgio Silva do Amaral, Ministro da Primeira Classe da Carreira de Diplomata 
do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Francesa. Senador 
Romeu Tuma. 333 

 
Parecer nº 306, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação 

final do Projeto de Lei do Senado nº 135, de 1997. Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 338 
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Parecer nº 307, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 136, 1997. Eduardo Siqueira 
Campos. 339 

 
Parecer nº 308, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação 

final ao Projeto de Lei do Senado nº 137, de 1997. Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 340 

 
Parecer nº 309, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação 

final do Projeto de Lei do Senado nº 138, de 1997. Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 341 

 
Parecer nº 310, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação 

final do Projeto de Lei do Senado nº 139, de 1997. Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 342 

 
Parecer nº 311, de 2003, da Comissão de Educação, favorável 

ao Projeto de Lei do Câmara nº 8, de 2003 (nº 5.063/2001, na Casa de 
origem), que denomina “Rodovia Jorge Amado” o trecho da Rodovia BR-415, 
que interliga as cidades de Itabuna e Ilhéus, no Estado da Bahia. Senadora 
Fátima Cleide.  343 

 
Parecer nº 312, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, sobre a Proposta da Emenda à Constituição nº 13, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador Gerson Camata, que “dá nova 
redação ao inciso LVII do artigo 5º, da Constituição, para que seja executado 
da presunção de inocência o agente preso em flagrante delito”. Senador 
Demóstenes Torres. 345 

 
Parecer nº 313, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, desfavorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Gerson Camata que inclui 
alínea ao inciso I do art. 96 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. Senador Papaléo Paes. 348 

 
Parecer nº 314, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, desfavorável à proposta de Emenda à Constituição nº 28, de 
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Francisco Escórcio, que 
altera a forma de provimento dos cargos da magistratura que compõem o 
Supremo Tribunal Federal e os demais Tribunais do Poder Judiciário. 
Senador Tasso Jereissati. 351 

 
Parecer nº 315, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, sobre o Requerimento nº 204, de 2003, do Senador Romero 
Jucá, que solicita, nos termos dos artigos 50, § 2º, da Constituição Federal, e 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Banco Central 
do Brasil, por meio do Ministro de Estado da Fazenda sobre estágio e a 
relação dos credores nos processos de liquidação extrajudicial de diversas 
instituições financeiras. Senador Luiz Otávio.  355 
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Parecer nº 316, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, favorável ao Requerimento nº 112, de 2003, do Senador 
Antônio Carlos Valadares, que solicita com base no art. 50, § 2º da 
Constituição Federal e nos termos dos arts. 215, I, a 216 do regimento 
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da Fazenda 
sobre indício de vazamento de informação privilegiada de um campo gigante 
de petróleo na bacia de Sergipe feita pela Agência Nacional do Petróleo – 
ANP. Senador Tião Viana. 398 

 
Parecer nº 317, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 
2001 (nº 1.670, de 1996, na Casa de origem). Senador José Sarney. 451 

 
Parecer nº 318, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação final do Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2000. Senador José 
Sarney.  451 

 
PARTIDO POLÍTICO 
 

Faz comunicado de índole partidária. Senador Jefferson Péres.  308  
 
Comunica que está encaminhando expediente que solicita de 

V. Exª providências regimentais e administrativas cabíveis com relação à 
constituição da Liderança Parlamentar de Minoria. Senador José Agripino.  311 

 
Fala da honra para o PSDB em poder integrar o bloco da 

Oposição. Senador Arthur Virgílio. 312 
 
Cumprimenta o Senador José Sarney pela sua sensibilidade 

que teve para uma reivindicação democrática da Maioria, de apoio ao 
Governo, e da Oposição e por reconhecê-las dentro do Senado Federal.  
Senador Tião Viana.  312 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim 

Morais, parabenizando-o pelo cargo de Líder da Minoria no Senado Federal. 
Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador José Agripino.  455 

 
Faz considerações ao Senador Efraim Morais pelo cargo de 

Líder da Minoria no Senado. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador 
Arthur Virgílio.  456 

 
Parabeniza o Senador Efraim Morais pelo cargo de Líder da 

Minoria e se coloca a disposição de sua Liderança. Aparte ao Senador 
Efraim Morais. Senador José Jorge.  459 

 
Faz comunicado de índole partidária: no dia 24 do mês 

decorrente, no Rio de Janeiro, reuniu-se o Diretório Nacional do Partido 
Democrático Trabalhista, que decidiu, por unanimidade, fechar questão 
contra a aprovação da taxação dos servidores inativos, um dos pontos da 
reforma previdenciária. Senador Jefferson Peres.  478 
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PENITENCIÁRIA 
 

Dá sugestão de criação de penitenciárias industriais, dentro de 
uma reforma no sistema penitenciário, para que o preso, ao sair da cadeia, 
tenha condições efetivas de continuar trabalhando. Senador Demóstenes 
Torres. 007 

 
PENSÃO 
 

Critica o fato de filhas solteiras de militares, de servidores do 
Congresso Nacional e do Poder Judiciário receberem pensão vitalícia. 
Senador Pedro Simon. 417 

 
PÊSAMES 
 

Compartilha sua dor e indignação pelo assassinato do 
executivo Bernardo Oiticica, na sexta-feira, dia 25 de abril, em Rio Largo, 
Alagoas. Senador Teotônio Vilela Filho.  416 

 
Presta pesar ao falecimento de Aureliano Chaves, ex-Vice 

Presidente. Senador Arthur Virgílio.  476 
 
Designa comissão para representar o Senado nas exéquias ao 

falecimento de Aureliano Chaves, ex-Vice Presidente da República. Senador 
José Sarney.  477 

 
  

PETROBRÁS 
 

Pede que sejam tomadas providências para se recuperar o 
tempo perdido na construção das plataformas da Petrobrás. Senador 
Romero Jucá.  233 

 
Trata da questão do atraso de dois anos na construção das 

plataformas da Petrobrás. Senador Roberto Saturnino.  244 
 

PIAUÍ 
 

Testemunho em relação à política empregada no Estado do 
Piauí quando foi Prefeito e Governador. Senador Mão Santa. 033 

 
Tece elogios à Teresina, Piauí, por ser o maior centro da 

ciência de saúde do País. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Senador Mão 
Santa.  411 

 
POLÍCIA 
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Menciona a questão da unificação das polícias, com base nas 
observações do Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos. Senador Tasso 
Jereissati.  021  

 
POLÍCIA FEDERAL 
 

Critica a Polícia Federal, no Estado do Rio de Janeiro, por ser 
limitada e ter instalações em péssimo estado. Senador Sérgio Cabral 005 

 
Registra a apreensão, na residência do Ex-Delegado da Polícia 

Federal de Florianópolis, de farta documentação, computadores, documentos 
e a comprovação de  que o autor da denúncia anônima tinha sido o Sr. Janir 
Cassol e não ele próprio. Senadora Ideli Salvatti.  275 

 
Solidariza-se com o discurso da Senadora Ideli Salvatti por 

julgar preocupante o assunto abordado. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. 
Senador Roberto Saturnino.  277 

 
POLÍCIA MILITAR 
 

Critica o grau de insegurança em relação à Polícia Militar, 
quanto ao cumprimento de seu dever constitucional. Senador César Borges.  023 

 
POLÍTICA 
 

Comenta sobre os momentos difíceis passados recentemente 
em sua vida política. Senadora Roseana Sarney.  478 

 
Presta depoimento que fez parte de uma grande torcida 

feminina que se levantou pelo País afora, que lutou para que a Senadora 
Roseana Sarney conseguisse levar a bom termo a sua candidatura para 
Presidente da República. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senadora Íris 
de Araújo.  481  

 
Explicita para a Senadora Roseana Sarney o que o Brasil 

espera de V. Exª: o seu trabalho, a sua luta, a sua garra. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. Senadora Lúcia Vânia.  487 
 
POLÍTICA EXTERNA 
 

Registra acontecimento lamentável que ocorreu em Cuba: a 
posição do ditador cubano Fidel Castro quanto às prisões políticas e ao 
assassinato de três cubanos que tentavam deixar a ilha. Senador Romero 
Jucá.  233 

 
POLÍTICA PARTIDÁRIA 

 
Apresenta considerações ao Ministro Márcio Thomaz Bastos 

sobre questões partidárias. Senador Heráclito Fortes.  036 
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POLÍTICA SALARIAL 
 

Pede auxílio ao Ministro Márcio Thomaz Bastos para que seja 
implementada uma política salarial no País. Senador João Batista Motta.  028 

 
POLÍTICA SOCIAL 
 

Manifesta o seu apoio ao Programa Fome Zero do Governo 
Lula. Senador Eduardo Suplicy.  409 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Torna público o conteúdo de uma carta dirigida ao Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva sobre o ex-Presidente Itamar Franco, que 
recomenda que o Presidente da República transmita ao ex-Presidente Itamar 
Franco um incentivo para que vá cumprir a sua missão na Itália como 
Embaixador do Brasil. Aparte ao Senador Pedro Simon.Senador Eduardo 
Suplicy.  421  

 
PRESÍDIO 
 

Contradiz o Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos, ao imaginar 
que a grande motivação, de dar-se fim ao exame criminológico nas 
penitenciárias, seja econômica. Senador Demóstenes Torres.  018 

 
Menciona a questão do agente carcerário, com base nas 

observações do Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos. Senador Tasso 
Jereissati.  021 

 
Pergunta ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos o que pode ser 

feito para expandir o uso de penas alternativas a fim de que se diminua a 
pressão ou o número de pessoas efetivamente presas. Senador Eduardo 
Suplicy.  024 

 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Aborda a importância da proposta da reforma da previdência. 
Senador Efraim Morais.  454 

 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de 2003 (nº 2.256/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa Senhora da Conceição, para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada  na cidade 
de São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará. 082 

 



 27 

Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2003 (nº 2.267/2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Beneficente e Cultural Comunitária de Meruoca (ABCCM) a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Meruoca, Estado do Ceará. 085 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2003 (nº 2.294/2002, 

na Câmara dos Deputados) que aprova o ato que autoriza a Associação 
Beneficente José Ednir Maia de Limoeiro do Norte – CE a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Limoeiro do Norte, Estado do 
Ceará. 088 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 237, de 2003 (nº 2.327/2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicações (Rádio Princesa do Atlântico FM) a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maracanã, Estado do Pará. 091 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 238, de 2003 (nº 2.345/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Araquari a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina. 094 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 239, de 2003 (nº 2.358/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educativa Padre Ezequiel Ramim para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rolim de Moura, 
Estado de Rondônia. 098 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de 2003 (nº 2.211/2002, 

na Câmara dos Deputados) que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural Rio Grande da Serra a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo. 100  

 
Projeto de decreto legislativo nº 241, de 2003 (nº 1.583/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão ao 
Sistema Nativa de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Pelotas, Estado do rio Grande do Sul. 103 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 2003 (nº 1.708/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão da 
Nassau – Editora, Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Vitória, Estado do Espírito 
Santo. 108 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de 2003 (nº 2.032/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Sistema Lageado de Comunicação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado do Goiás. 112 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2003 (nº 2.163/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
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Ibiapina Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Aral Moreira, Estado do mato Grosso do 
Sul. 118 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2003 (nº 2.187/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio FM.M.M. Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Eldorado, estado do Mato Grosso do Sul. 126 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de 2003 (nº 2.224/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio FM da barra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Barra Velha, Estada de Santa Catarina. 144 

 
Projeto de Decreto legislativo nº 247, de 2003 (nº 2.397/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Garopaba, Estado de 
Santa Catarina. 151 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de 2003 (nº 1.819/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Radio CV AM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade do Gama, Distrito Federal. 151 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2003 (nº 4.732/98, na Casa 

de origem), que regulamenta a produção e comercialização de insumos, 
equipamento, material ou maquinaria destinados à fabricação, 
acondicionamento, embalagem, controle de qualidade ou emprego em 
qualquer outra fase da cadeia produtiva de medicamentos para uso humano 
ou veterinário e de qualquer material destinado à utilização em odontologia 
ou para fins diagnósticos. 170 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2003 (nº 7.261/2001, na 

Casa de origem) (De iniciativa do Presidente da República) que dispõe sobre 
a intimação dos representantes judiciais dos Estados e do Distrito Federal. 173 

 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2003, que altera o § 2º do 

art. 16 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989. Senador Valdir Raupp.  076 
 
Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2003, que obriga as 

companhias de transportes aéreo, ferroviário e rodoviário de passageiros a 
disponibilizar máscaras cirúrgicas descartáveis a seus passageiros. Senador 
Sérgio Zambiasi. 077 
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Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2003, que proíbe a 
comercialização de bebidas alcoólicas em condições de consumo imediato 
em postos de gasolina. Senador Marcelo Crivella. 078 

 
Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2003, que altera os arts. 

53 e 67 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto 
da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  Senador 
Papaléo Paes.  261 

 
Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2003, que cria a Carreira 

de Policial Ferroviário Federal, Cargos efetivos/Comissionados no 
Departamento de Polícia Ferroviária Federal, e dá outras providências. 
Senador Paulo Paim. 262 

 
Projeto de Lei do Senado nº 151, de 2003, que dispõe sobre o 

Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios. Senador Romeu Tuma.  291 

 
Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2003, que altera a Lei nº 

9.034, de 3 de maio de 1995, para determinar a realização de inspeções de 
cargas como meio operacional para combate ao crime. Senador Romeu 
Tuma. 292 

 
Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2003, que altera a Lei nº 

10.446, de 8 de maio de 2002, para tornar obrigatória a investigação da 
Polícia Federal nos crimes de repercussão interestadual ou internacional. 
Senador Romeu Tuma. 293 

 
Projeto de Lei do Senado nº 154, de 2003, que altera o 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal -, para 
determinar que o crime de receptação por comerciantes ou industriais 
sempre enseja ao menos a receptação culposa. Senador Romeu Tuma.  294 

 
Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2003, que altera a Lei nº 

4.380, de 21 de agosto de 1964, para permitir o financiamento de centros de 
convivência de idosos e casas-lar, com recursos do Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH). Senador Romeu Tuma.  314 

 
Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2003, que altera o decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal -, para aumentar as 
penas do crime de receptação.  Senador Valmir Amaral. 400 

 
Projeto de Lei do Senado nº 157, de 2003, que altera a Lei nº 

4.829, de 5 de novembro de 1965 e a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
como objetivo de incluir como beneficiários de crédito rural especial e 
diferenciado os agricultores provenientes de assentamentos criados em 
virtude da implementação de empreendimentos de utilidade pública e 
interesse social. Senador Delcídio Amaral. 425  
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Projeto de Lei do Senado nº 158, de 2003, que altera a Lei nº 
6.194, de 19 de dezembro de 1974, e a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre o Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 
(DPVAT). Senador Duciomar Costa. 427 

 
Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2003, que determina a 

concessão de auxílio-alimentação aos trabalhadores de empresas 
prestadoras de serviços terceirizados, reguladas por Enunciado do Tribunal 
de Superior do Trabalho. Senador Marcelo Crivella.  431  

 
Projeto de Lei do Senado nº 160, de 2003, que altera a Lei nº 

9.249, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a correção monetária dos 
bens e direitos, para fins de apuração do ganho de capital sujeito à incidência 
do imposto de renda das pessoas físicas e das pessoas jurídicas não 
tributadas com base no lucro real. Senador Aelton Freitas. 433  

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
Projeto de Resolução nº 12, de 2003, que altera a 

Denominação da Ala Filinto Muller para Ala Nelson Carneiro. Senador Sérgio 
Cabral. 079 

 
Projeto de Resolução nº 13, de 2003, que autoriza a Secretaria 

Especial de Editoração e Publicações – SEEP- a imprimir, anualmente, livros, 
revistas ou periódicos que tenham como objetivo divulgar teses, estudos 
sociais, científicos, filosóficos ou literários, que resgatem a memória histórico-
cultural dos estados brasileiros. Senador Garibaldi Alves Filho. 408 

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de 2003, que altera 

a redação do art. 37 da Constituição Federal, nele inserido novo § 1º, 
definindo parâmetros para as leis estabelecidas de requisitos a serem 
observados pelos candidatos a cargos e empregos públicos. Senador 
Antônio Carlos Valadares 250 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2003, que altera 

o § 8º do art. 62 da Constituição Federal para determinar que as medidas 
provisórias terão sua votação iniciada, alternadamente, na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal. Senador José Jorge.  258 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 28, de 2003, que altera 

a redação do § 3º do art. 58 da Constituição Federal que cuida das 
Comissões Parlamentares de Inquérito. Senador Álvaro Dias.  289 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, que dá 

nova redação ao art. 193 da Constituição Federal.Senadora Lúcia Vânia.  401 
 

REFORMA ADMINISTRATIVA 
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Vê a necessidade de se organizar uma reforma administrativa. 

Senador Pedro Simon.  417 
 

REFORMA JUDICIÁRIA 
 

Questiona se há alguma pretensão de o Ministério ou de o 
próprio Governo Federal tomar a iniciativa na questão da Reforma do 
Judiciário. Senador César Borges.  023 

 
Aborda a importância da reforma do Poder Judiciário. Senador 

Aloizio Mercadante.  029 
 
Pede ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos esclarecimentos 

sobre o que encaminhará a  Casa com relação à reforma do Judiciário. 
Senador Luiz Otávio.  040 

 
REFORMA POLÍTICA 
 

Congratula o Senador João Capiberibe por trazer ao plenário a 
questão da reforma política. Aparte ao Senador João Capiberibe. Senador 
Marco Maciel. 229 

 
 

REFORMAS 
 
Aborda a questão das reformas da Previdência, do Judiciário e 

Política. Senador João Capiberibe.  228 
 
Cumprimenta o Senador Efraim Morais pela indicação  e pela 

defesa das reformas do Estado brasileiro. Senador Tião Viana.  312 
 
Chama atenção para a importância do estudo mais 

aprofundado das reformas do Estado e Política. Senador Almeida Lima.  362 
 
Registra que o Presidente Lula virá pessoalmente ao 

Congresso Nacional, acompanhado de vinte e sete Governadores de todas 
as Unidades da Federação, para aqui trazer as suas propostas de reforma 
tributária e previdenciária. Senador Eduardo Suplicy.  409 

 
Registra presença do Presidente da República no Congresso 

Nacional acompanhado de todos os Governadores, de todos os Partidos, 
para apresentar as duas primeiras reformas, a da previdência e a tributária. 
Senador Pedro Simon.  417 

 
Comemora o dia 30 de abril por ser um dia histórico para o 

Brasil e para o Congresso Nacional, uma vez que a Casa estará recebendo o 
Presidente da República, juntamente com os Srs. Governadores, 
apresentando as primeiras reformas da previdência e tributária. Aparte ao 
Senador Pedro Simon. Senadora Serys Slhessarenko.  420 
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Considera fantástico o fato de S. Exª ter conseguido fazer com 

que empresários e trabalhadores acordassem sobre os princípios que hoje 
chegam à Casa, sobre as diretrizes que estão contidas nas propostas de 
reforma tributária e previdenciária, e unir também os 27 Governadores. 
Aparte ao Senador Pedro Simon. Senador Eduardo Suplicy.  421 

 
Considera um marco na história política do País a vinda do 

Presidente Lula à Casa para apresentar propostas das reformas da 
previdência e tributária. Aparte ao Senador Pedro Simon. Senador Tião 
Viana.  422 

 
Demonstra sua preocupação com o comportamento e a 

atuação do Senado Federal  durante a tramitação das reformas judiciária e 
previdenciária na Câmara dos Deputados. Senador Ideli Salvatti.  424 

 
Exalta a presença do Presidente da República e dos 

governadores dos Estados brasileiros no Congresso Nacional, trazendo 
propostas das reformas da previdência e tributária. Senadora Serys 
Slhessarenko.  467  

 
Confirma seu compromisso com o País de trabalhar nas 

reformas que forem necessárias, a exemplo da reforma tributária, da 
previdência, política e trabalhista. Senadora Roseana Sarney.  478 

 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 

Desacredita que as iniciativas aplicadas na segurança tenham 
êxito pleno, caso a reforma tributária não seja voltada para o povo, em que o 
cidadão possa produzir e comercializar os seus produtos. Senador João 
Batista Motta.  028 

 
Vê com grande preocupação a questão da reforma tributária. 

Aparte ao Senador Almeida Lima. Senador Mão Santa.  364 
 
 

RELIGIÃO 
 

Faz comentários ao Senador Marcelo Crivella pelo seu 
discurso, principalmente, por levar em consideração a fé na questão de 
melhorar a sociedade. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador Romero 
Jucá.  387 

 
RENDA FAMILIAR 
 

Trata da melhoria da renda para as famílias após a implantação 
do Plano Real. Senador Romero Jucá.  464 

 
REQUERIMENTO 
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Requerimento nº 260, de 2003, que requer, nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, e dos arts. 215 e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, e em face de informações divulgadas por intermédio da 
mídia, prestação de informações pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado do 
Trabalho e do Emprego. Senador Garibaldi Alves Filho. 079 

 
Requerimento nº 261, de 2003, que requer, nos termos do art 

50, § 2º da Constituição Federal e nos art. 216 do Regimento Interno desta 
Casa, informações do Exmoº Sr. Ministro da Defesa, Dr. José Viegas Filho, a 
respeito das promoções funcionais devidas aos integrantes do Quadro de 
Taifeiros do Ministério da Aeronáutica. Senador Duciomar Costa.  080 

 
Requerimento nº 262, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 120, de 2003, que “Dsipõe 
sobre a cobrança de taxas de inscrições em vestibulares”, seja encaminhado 
à Comissão de Educação para que esta se pronuncie sobre o mesmo. 
Senador Osmar Dias. 081  

 
Requerimento nº 263, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 558, de 1999, que “Destina 
recursos provenientes das Loterias administradas pela Caixa Econômica 
Federal para aplicação em programas de bolsas de estudos.”, seja 
encaminhado à Comissão de Educação para que esta se pronuncie sobre o 
mesmo. Senador Osmar Dias.  081 

 
Requerimento nº 264, de 2003, que requer, nos termos do art. 

258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos 
PLS nº 455, de 1999; nº 027, de 2002; nº 140, de 2002 e nº 213, de 2002 que 
alteram dispositivos da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe 
sobre o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e Físicas respectivamente. 
Senador Delcídio Amaral. 081  

 
Requerimento nº 265, de 2003, que requer, com fundamento no 

disposto nos Arts. 160 e 199 do Regimento Interno da Casa, e em estrita 
observância ao Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 1997, a destinação 
da Hora do Expediente da Sessão do dia 5 de maio do decorrente para 
homenagear o Dia Mundial do Trabalho. Senador Paulo Paim.  221  

 
Requerimento nº 266, de 2003, que requer informações sobre 

ações e/ou programas de abastecimento de água e de rede de saneamento. 
Senador Arthur Virgílio. 260 

 
Requerimento nº 267, de 2003, que requer, nos termos no art. 

216 do Regimento Interno do senado Federal, informações ao Ministério da 
Saúde sobre licitação para a aquisição de hemoderivados – medicamentos 
utilizados no tratamento da hemofilia, especificando os termos da licitação, 
bem como do contrato firmado com a empresa ganhadora, e, também, sobre 
a pretendida execução de 25% do contrato em questionamento. Senador 
Romero Jucá.  261 
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Requerimento nº 268, de 2003 que requer o apoio do Senado 
Federal à Candidatura da “Pastoral da Criança” ao Prêmio Nobel da Paz de 
2003. Senador Pedro Simon.  266 

 
Requerimento nº 269, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2001, que dispõe 
sobre a construção do muro contínuo nas pontes, viadutos e curvas 
perigosas em rodovias federais, aprovado na Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura – CI, seja analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
quanto aos seus aspectos econômico e financeiro. Senador Aloizio 
Mercadante. 268 

 
Requerimento nº 270, de 2003, que solicita a tramitação em 

conjunto das Propostas de Emenda à Constituição nºs 7 e 33, de 2002. 
Senador Mozarildo Cavalcanti.  288 

 
Requerimento nº 271, de 2003, que requer, com base nos arts. 

49, inciso X, e 5º, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 215, inciso I, 
alínea a, e 216, inciso I, do regimento Interno do Senado Federal, que seja 
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, pedido de informações. Senador Luiz Otávio.  313 

 
Requerimento nº 272, de 2003, que requer, nos termos do art. 

50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 
217 do regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhando o 
presente requerimento ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, 
para que este providencie e encaminhe, no estrito termo do prazo 
constitucional de 30 dias, as seguintes informações. Senadora Serys 
Slhessarenko. 317 

 
Requerimento nº 273, de 2003, que requer, com fundamento no 

artigo 5256, inciso I, do Regimento Interno, a retirada de tramitação do 
Projeto de Resolução nº 11, de 2003, de minha autoria, que “Altera a 
Resolução nº 2, de 2001, que institui o Diploma Mulher – Cidadã Bertha Lutz 
e dá outras providências”. Senadora Serys Slhessarenko. 319 

 
Requerimento nº 274, de 2003, que requer, nos termos do art. 

321 do Regimento Interno, a dispensa de publicidade do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 135, de 1997, que autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município 
que menciona (Caroebe-RR), e dá outras providências. Senador Romero 
Jucá.  339 

 
Requerimento nº 275, de 2003, que requer, nos termos do art. 

321 do Regimento Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 136, de 1997, que autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município 
que menciona (Rorainópolis-RR), e dá outras providências. Senador Romero 
Jucá.  340 
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Requerimento nº 276, de 2003, que requer, nos termos do art. 
321 do Regimento Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 137, de 1997, que autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município 
que menciona (Bonfim-RR), e dá outras providências. Senador Romero Jucá. 340 

 
Requerimento nº 277, de 2003, que requer, nos termos do art. 

321 do Regimento Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 138, de 1997, que autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município 
que menciona (Iracema-RR), e dá outras providências. Senador Romero 
Jucá.  341 
 

Requerimento nº 278, de 2003, que requer, nos termos do art. 
321 do Regimento Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 139, de 1997, que autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município 
que menciona (Mucajaí-RR), e dá outras providências. Senador Romero 
Jucá.  342 

 
Requerimento nº 279, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal e do art 216 do regimento Interno do Senado Federal, e 
tendo em vista trazer a esta Casa informações oficiais sobre a Política 
Cambial do Governo, solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao Ministro da 
Fazenda, visando questionamento ao Presidente do Banco Central do Brasil. 
Senador Papaléo Paes. 408 

 
Requerimento nº 280, de 2003, que requer, nos termos do art 

222 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados 
votos de congratulações à Rádio Guaíba AM, no ar desde 30-4-1957, pelo 
transcurso de seu aniversário de 46 anos, nesta data. Senador Sérgio 
Zambiasi. 425 

 
Requerimento nº 281, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal e do art. 216 de Regimento Interno do Senado Federal, 
e tendo em vista trazer a esta Casa informações oficiais sobre a Reforma da 
Previdência, solicita a V. Exª, que seja encaminhado ao Ministro da 
previdência questionamento. Senador Papaléo  Paes. 436 

 
Requerimento nº 282, de 2003 que requer, nos termos do art. 

50, § 2º da Constituição Federal  c/c o art. 216 de Regimento Interno do 
Senado Federal, que a Mesa solicite informações ao Ministro Extraordinário 
da Segurança Alimentar e Combate à Fome. Senador Leonel Pavan 

 436 
 
Requerimento nº 283, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 de Regimento Interno do 
Senado Federal, requer que sejam prestadas, pela Excelentíssima Senhora 
Ministra de Estado das Minas e Energias, informações. Senadora Ana Júlia 
Carepa. 437 
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Requerimento nº 284, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 de Regimento Interno do 
Senado Federal, requer que sejam prestadas, pelo Exmº Sr. Ministro de 
Estado da Previdência Social, Ricardo Berzoini, informações. Senadora Ana 
Júlia Carepa.  437 

 
Requerimento nº 285, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 de Regimento Interno do 
Senado Federal, requer que sejam prestadas, pelo Exmº Sr. Ministro da 
Reforma e do Desenvolvimento Agrário, informações. Senadora Ana Júlia 
Carepa. 437 

 
Requerimento nº 286, de 2003, nos termos do art. 279, inciso I 

do Regimento Interno, que requer adiamento da discussão da PEC nº 
16/2002, a fim de que sobre ele seja ouvida, além da Comissão constante do 
despacho inicial de distribuição, a de Assuntos Econômicos. Senador 
Juvêncio da Fonseca.  439 

 
Requerimento nº 287, de 2003, nos termos do art. 315, 

combinado com o inciso III do art. 279 do Regimento Interno, que requer 
adiamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002 
a fim de ser feita na sessão de 21 de maio de 2003. Senador Mozarildo 
Cavalcanti.  440 

 
Requerimento nº 288, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, o adiamento da discussão, em primeiro turno, da PEC nº 72/99, 
“que altera a Constituição Federal para definir que os vetos presidenciais 
serão apreciados em reuniões separadas das duas Casas do Congresso 
Nacional”, a fim de que seja feita na Sessão  de 11 de junho 
vindouro.Senador Tião Viana 440 

 
Requerimento nº 289, de 2003, que requer, nos termos do art. 

279, inciso I do Regimento Interno, o adiamento da discussão da PEC nº 
34/99, que “altera dispositivos dos arts. 165,0166 e 167 da Constituição 
Federal (cria condições orçamentárias para garantir a conclusão de obras 
públicas), a fim de que seja feita na Sessão do dia 11 de junho vindouro. 
Senador Tião Viana. 441 

 
Requerimento nº 290, de 2003, nos termos do art. 279, inciso I, 

do Regimento Interno do Senado Federal, o adiamento da discussão do 
Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2002, a fim de que, sobre a matéria, seja 
ouvida a Comissão de Constituição e Justiça.Senador Tião Viana. 444 

 
Requerimento nº 291, de 2003, que requer, n a forma do art. 

315 do Regimento Interno, adiamento por 29 dias, da votação da mensagem 
nº 76, de 2003. Senador Romeu Tuma.  449 

 
Requerimento nº 292, de 2003, que requer, nos termos do 

inciso III do artigo 279 do Regimento Interno do senado Federal, o 
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adiamento, por 29 dias, da discussão da Mensagem nº 76, de 2003, pela 
qual o Presidente da República solicita a retirada do projeto de Lei da 
Câmara nº 4, de 2003, que autoriza o Instituto Nacional de Seguro Social a 
doar imóvel que especifica à União Brasileira de Escritores. Senador 
Eduardo Suplicy.  449 

 
Requerimento nº 293, de 2003, que requer, nos termos do art. 

315, combinado com o inciso III, do art. 279, do Regimento Interno do 
Senado Federal, adiamento da votação da Mensagem nº 76, de 2003, pela a 
qual o Presidente da República solicita a retirada do Projeto de Lei da 
Câmara nº 4, de 2003, que autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social a 
doar imóvel que especifica à União Brasileira de Escritores, a fim de ser feita 
na sessão de 13 de maio do corrente ano. Senador Aloizio Mercadante.  449 

 
Requerimento nº 294, de 2003, que requer, nos termos do art. 

321 do Regimento Interno, a dispensa de publicação do parecer, para 
imediata discussão e votação da redução final da Emenda do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2001 (nº 1.670/96, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre o incentivo a ser 
prestado pelo Poder Público à criação, consolidação e capacitação de 
cooperativas ou de associações que menciona, e acrescenta dispositivos ao 
art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Senador Romeu Tuma.  451 

 
Requerimento nº 295, de 2003, que requer, nos termos do art. 

321 do Regimento Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 228, de 2000, de auditoria do Senador Osmar Dias, que dá nova redação 
ao art. 1º da Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, que permite às partes a 
utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos 
processuais. Senador Romeu Tuma.  452 

 
Requerimento nº 296, de 2003, que requer informações ao 

Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República acerca de 
denúncias contra o subchefe José Antônio Dias Toffoli. Senador Arthur 
Virgílio. 452 

 
Requerimento nº 297, de 2003, que requer informações ao 

Ministro da Saúde, acerca da suspeita de morte por contaminação de antraz 
de um tripulante egípcio de navio mercante estrangeiro no Porto de 
Tombetas (PA). Senador Arthur Virgílio. 

 453 
 
Requerimento nº 298, que requer informações ao Ministro da 

Justiça, acerca da suspeita de morte por contaminação de antraz de um 
tripulante egípcio de navio mercante estrangeiro no Porto de Tombetas (PA). 
Senador Arthur Virgílio.  453 

 
Requerimento nº 299, de 2003, que requer, nos termos do 

disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado 
com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal, seja encaminhada ao 
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica a seguinte solicitação de 
informação a respeito das campanhas publicitárias criadas para a divulgação 
das Reformas da Previdência e da área Tributária. Senador José Jorge.  453 

 
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL 
 

Comenta sobre o PLS nº 130, que torna obrigatório a todos os 
entes públicos prestarem contas diárias à população de seus gastos, a fim de 
aumentar a confiança do cidadão para com seus políticos. Senador João 
Capiberibe.  228 

 
RIO DE JANEIRO 
 

Trata da importância de se criar uma ocupação social e 
urbanística nas favelas do Rio de Janeiro, além dos investimentos nelas feito. 
Senador Roberto Saturnino.  013 

 
RIO GRANDE DO SUL 
 

Registra que a Comissão de Assuntos Econômicos acolheu o 
parecer do Senador Eduardo Suplicy favorável ao pleito do governo do Rio 
Grande de Sul para o refinanciamento de dívidas do Estado para pagamento 
de precatórios judiciais. Senador Paulo Paim.  469 

 
RIO SÃO FRANCISCO 
 

Trata da apresentação de seu requerimento ao Ministério do 
Meio Ambiente sobre o Programa de Revitalização do rio São Francisco que 
até o momento não foi apresentada nenhuma resposta. 271 

 
RODOVIA 
 

Aborda questão da duplicação da BR-101, segmento sul 
catarinense e norte gaúcho.Senador Leonel Pavan.  279 

 
Aborda questão da duplicação da BR-101, segmento sul 

catarinense e norte gaúcho. Aparte ao Senador Leonel Pavan. Senadora Ideli 
Salvatti.  280 

 
Aborda questão das reformas das rodovias brasileiras. Aparte 

ao Senador Leonel Pavan. Senador Ramez Tebet.  281 
 
Aborda questão de melhorias nas estradas brasileiras. Aparte 

ao Senador Leonel Pavan. Senador Eduardo Azeredo.  281 
 
Aborda questão da duplicação da BR-101, segmento sul 

catarinense e norte gaúcho. Aparte ao Senador Leonel Pavan. Senadora 
Garibaldi Alves Filho.  281 
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Trata da importância de se recuperar as estradas brasileiras. 
Aparte ao Senador Leonel Pavan.Senador Eurípedes Camargo.  282  

 
Registra estudos sobre a aplicação dos recursos da Cide, a fim 

de obter do Ministro Anderson Adauto ação breve de operação tapa-buracos 
na rodovia Belém-Brasília. Senador Leomar Quintanilha.  371 

 
Pede que seja recuperada a BR-364, em Rondônia, como 

também suas demais estradas. Senador Amir Lando.  380 
 
Registra que não semana anterior, o Senado aprovou o Projeto 

de Lei de Conversão relativo à Medida Provisória nº 82, que dispõe sobre a 
transferência da União para os estados de rodovias federais. Senador Paulo 
Paim.  469 

 
SALÁRIO MÍNIMO 
 

Aborda a questão do aumento do salário mínimo. Senador 
Antônio Carlos Magalhães. 028 

 
Considerações sobre o aumento do salário mínimo. Senador 

Aloizio Mercadante.  029 
 

SANTA CATARINA 
 

Homenagem ao Município de São Joaquim, Santa Catarina, 
que realizará, de 25 de abril a 4 de maio, a XII Festa Nacional da Maçã. 
Senador Leonel Pavan.  244 

 
SAUDAÇÃO 
 

Saúda a Senadora Roseana Sarney pela sua presença na 
Casa e pela pessoa valente, resistente, de caráter e de coragem que é. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Arthur Virgílio.  480 

 
Expressa sua solidariedade com relação ao discurso da 

Senadora Roseana Sarney, quando se refere ao sentimento de injustiça, que 
não atinge o corpo mas o espírito do indivíduo. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. Senador Roberto Saturnino.  481 

 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney por toda sua garra e 

luta independentemente de todo mau comentário feito a seu respeito, na 
época. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Edison Lobão.  481 

 
 
Solicita ao Sr. Presidente do Senado para que seja generoso 

com a Senadora Roseana Sarney, com relação ao tempo excedido do 
discurso. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Aloizio Mercadante.  482 

 



 40 

Saúda a Senadora Roseana Sarney pelo seu pronunciamento 
inicial, pela sua experiência como Governadora, pelo seu espírito público e 
pelo seu sentimento de povo. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador 
José Agripino.  482 

 
Expressa sua alegria com o primeiro pronunciamento da 

Senadora Roseana Sarney, trazendo o seu espírito público, a sua energia de 
mulher e a sua coragem que a fizeram ultrapassar e vencer todos os 
obstáculos que apareceram. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador 
Tasso Jereissati.  482 

 
Saúda a Senadora Roseana Sarney por sua administração no 

Estado do Maranhão, pela sua vida marcada por êxito e coragem pessoal e 
pela sua grande capacidade de servir ao Maranhão e ao Brasil. Aparte à 
Senadora Roseana Sarney. Senador Antônio Carlos Magalhães.  483 

 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney pela amizade, pelo 

despeito de dizer que caminha pelos próprios pés, pelo companheirismo, 
coragem, que hão de contribuir para que o Senado, numa hora de reformas, 
tenha um papel decisivo na vida brasileira. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. Senador Garibaldi Alves Filho.  483 

 
Saúda a Senadora Roseana Sarney – em seu nome e em 

nome de seu partido, PTB – , dando a sua palavra que, em momento algum, 
não duvidou de ser V. Exª uma pessoa honrada, digna, capaz, limpa e que 
dará a esta Casa uma grande contribuição. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. Senador Fernando Bezerra.  483 

 
Faz considerações à Senadora Roseana Sarney. Aparte à 

Senadora Roseana Sarney. Senador Pedro Simon.  483 
 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney por trazer sua 

contribuição, sua experiência para o debate de questões sociais. Aparte à 
Senadora Roseana Sarney. Senador Eduardo Suplicy. 484 

 
Faz considerações à Senadora Roseana Sarney. Aparte à 

Senadora Roseana Sarney. Senador Marco Maciel.  485 
 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney em seu nome e em 

nome do Mato Grosso do Sul pelo seu pronunciamento. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. Senador Ramez Tebet.  485 

 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney pela contribuição 

ativa ao processo político do Brasil. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 
Senador Aloizio Mercadante.  485 

 
Expressa sua alegria em ver a Senadora Roseana Sarney de 

volta à tribuna. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Efraim Morais.  486 
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Externiza a sua satisfação de ver a Senadora Roseana Sarney 
na tribuna e cumprimenta-a pelo seu discurso. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. Senadora Lúcia Vânia.  486 

 
Registra a sua satisfação em ver a Senadora Roseana Sarney 

na tribuna. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Sérgio Cabral.  487 
 
 Rende homenagens à Senadora Roseana Sarney e a felicita 

pelo momento de sua vida. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador 
Almeida Lima.  487 

 
Saúda pela Senadora Roseana Sarney ter chegado à tribuna 

vitoriosa. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Valmir Amaral.  487 
 
Parabeniza a Senadora Roseana Sarney pela análise profunda 

que faz dos problemas sociais do Brasil e por sua trajetória política que traz 
garra, coragem, determinação e uma experiência importante do Executivo 
para esta Casa. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senadora Patrícia 
Saboya Gomes.  488 

 
Faz considerações a Senadora Roseana Sarney pela sua 

trajetória política. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador José 
Maranhão.  488 

 
 Manifesta sua admiração pela personalidade ímpar da 

Senadora Roseana Sarney, pela forma correta com que se conduz ao 
apresentar-se na tribuna, com um discurso límpido, claro e equilibrado. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Antônio Carlos Valadares.  489 

 
Parabeniza a Senadora Roseana Sarney pelo sucesso que tem 

tido na sua vida pública, como Deputada e também como Governadora do 
Maranhão. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Duciomar Costa.  490 

 
Parabeniza a Senadora Roseana Sarney – em nome de seus 

companheiros de PMDB e em nome do Estado do Alagoas – pelo seu 
discurso, sobretudo pela sua prática com relação aos programas sociais. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Renan Calheiros.  490 

 
Saúda a Senadora Roseana Sarney pelo seu primeiro 

pronunciamento no Senado Federal. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 
Senador José Jorge.  490 

 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney por ter continuado a 

sua jornada política na luta pela população brasileira. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. Senador Romeu Tuma.  490 

 
Parabeniza a Senadora Roseana Sarney pelo seu 

pronunciamento, sua coragem e sua determinação, tendo certeza que a 
mulher brasileira se orgulha de tê-la como representante do Maranhão no 
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Congresso Nacional. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Luiz 
Otávio.  491  

 
 

SAÚDE 
 

Aborda questões ligadas à saúde no País. Aparte ao Senador 
Eduardo Azeredo. 298 

 
Trata de questão ligada à saúde no País. Aparte ao Senador 

Eduardo Azeredo. Senador Garibaldi Alves Filho.  299 
 
Dispõe-se a assinar um ofício aos Ministros da Saúde e da 

Educação para que se seja investido R$60 mil reais no término da 
construção do Hospital Universitário de Teresina, que é federal. Senador 
Eduardo Suplicy.  409 

 
Trata da necessidade de prevenção e diagnóstico precoce da 

pressão alta, uma doença de alto risco, que afeta milhões de brasileiros. 
Senador Papaléo Paes.  468 

 
SENADO FEDERAL 
 

Pede que seja registrado o número de parlamentares do PT 
presentes no plenário, são eles: o Líder Tião Viana, o Senador Eduardo 
Suplicy e o Senador Delcídio Amaral. Senador Heráclito Fortes.  019 

 
Informa que a decisão de convocar Ministros de Estado e 

personalidades brasileiras para tratar de temas de interesse nacional foi de 
todos os Líderes partidários, tomada de comum acordo com V. Exª. Senador 
Tião Viana.  020 

 
Faz considerações à Senadora Ideli Salvatti quanto ao seu 

trabalho como representante do povo. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. 
Senador Leonel Pavan.  278 

 
Aplaude o programa criado pelo Senado com a denominação 

de Interlegis que visa à modernização e integração do Poder Legislativo, nos 
níveis federal, estadual e municipal. 376 

 
Agradece a confiança dos Líderes do PFL e do PSDB e de 

todos os demais pelo cargo de Líder da Minoria no Senado. Senador Efraim 
Morais.  454 

 
Saúda os demais Senadores e Senadoras por estarem 

iniciando uma nova e importante etapa parlamentar, com a responsabilidade 
de realizar reformas profundas, que irão marcar a realidade brasileira. 
Senadora Roseana Sarney.  478 
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SEGURANÇA 
 

Informa a instalação da Subcomissão Permanente de 
Segurança e Cidadania. Senador Tasso Jereissati.  010 

 
Trata a questão da falta de segurança como sendo fruto da 

desigualdade social existente no País. Senador Augusto Botelho.  031 
 
Sugere medida provisória que determine o abatimento de 5% 

da dívida de todos os Governos de Estado para serem empregados em 
segurança. Senador Mão Santa.  033 

 
Pede ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos opinião quanto à 

questão tecnológica e de efetivo referente à segurança de fronteira. Senador 
Delcídio Amaral.  035 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 

Chama atenção para que se realizem mudanças profundas na 
área de segurança pública. Senador Demóstenes Torres.  007 

 
Considera importante que se tenha um sistema nacional de 

segurança pública, em que se trabalhe a polícia científica, a informatização, o 
sistema de inteligência, devido à desorganização do trabalho policial. 
Senador Demóstenes Torres.  007 

 
Complementa a iniciativa do Sistema Único de Segurança, 

começando a implantação nos Estados. Senador Tasso Jereissati. 010 
 
Trata a segurança pública como sendo uma questão de ordem 

política. Manifesta satisfação com o interesse do Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, em resolver o problema da segurança do País. 
Senador João Capiberibe. 011  

 
Propõe a criação de um programa de longo prazo, pela 

implementação de um sistema único de segurança, para desmontar toda a 
linha de produção de criminalidade. Senador Roberto Saturnino. 013 

 
Apóia a idéia de as Forças Armadas servirem como auxílio na 

segurança pública. Senador Demóstenes Torres.  018 
 
Questiona se não seria necessário que o Governo Federal 

destinasse mais recursos ao combate à violência, considerando a grave 
situação da segurança pública no País. Senador César Borges.  023 
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Explicita sua satisfação ao ver o testemunho e a decisão com 
que o Presidente Lula tem tratado o tema da segurança pública. Senador 
Tião Viana.  025 

 
Testemunha o trabalho e a luta realizados pelo Ministro Márcio 

Thomaz Bastos na área de segurança pública com apoio do Presidente Lula. 
Senador João Batista Motta.  028 

 
Pede que seja modificado o papel das Forças Armadas , pois 

cada vez há um crescimento  no número de oficiais e praças, sem que a 
população tenha qualquer vantagem nisso. Senador Antônio Carlos 
Magalhães.  028 

 
Apóia a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

Aborda a importância da agenda de iniciativas na área de segurança pública. 
Senador Aloizio Mercadante.  029 

 
Sugere ao Ministro Márcio Thomaz Bastos que analise a 

possibilidade de se realizarem conferências municipal, estadual e nacional de 
segurança pública. Senador Augusto Botelho.  031 

 
SERGIPE 

 
Aborda a questão da calamidade pública dos Municípios de 

Sergipe, devido não apenas às condições climáticas, mas também à falta de 
assistência e de oferta de alternativas capazes de minorar o sofrimento 
daquele povo.  272 

 
Registra homenagem ao Município Chistinápolis, situado em 

Sergipe. Senador Antônio Carlos Valadares.  283 
 

SOCIEDADE 
 

Faz considerações ao Senador Marcelo Crivella pelo discurso 
proferido onde o mesmo demonstra o quanto a elite do País é injusta. Aparte 
ao Senador Marcelo Crivella. Senador Almeida Lima.  307 

 
Ocupa a tribuna para falar da situação de decadência da 

sociedade brasileira.  Senador Marcelo Crivella.  384  
 
Faz referência ao desenvolvimento social devido a implantação 

do Plano Real. Senador Romero Jucá.  464 
 
Aborda a questão do problema social do País como sendo 

resultado de uma economia de baixos índices de crescimento e de poder de 
compra dos trabalhadores e assalariados. Senadora Roseana Sarney.  478 

 
(SUS) 
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Felicita a instituição do Sistema Único de Saúde – SUS – que 
comemora quinze anos de funcionamento. Senador Eduardo Azeredo.  296  

 
TRABALHADOR 
 

Condena o Governo por fazer piorar a situação dos 
trabalhadores brasileiros, impondo arrocho salarial, juros altos e privilegiando 
o grande capital. Senador Leonel Pavan. 381 

 
TRABALHO RURAL 
 

Encaminha o Requerimento nº 234, de 2003, que solicita, nos 
termos regimentais, a retirada em caráter definitivo do Projeto de Lei do 
Senado nº 167, de 2000, a votação. Senadora Serys Slhessarenko.  270 

 
Encaminha o Requerimento nº 234, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, a retirada em caráter definitivo do Projeto de Lei do 
Senado nº 167, de 2000, a votação. Senador Osmar Dias.  270 

 
 
TRÁFICO DE DROGAS 
 

Trata do enorme crescimento do exercício do tráfico de drogas, 
um mercado que movimenta somas gigantescas. Senador Roberto 
Saturnino. 013 

 
Manifesta-se contra o Estado brasileiro deixar de criminalizar o 

tráfico de drogas e passar a tomar conta da distribuição de drogas. Senador 
Demóstenes Torres.  018 

 
Questiona se não seria a hora de colocar as Forças Armadas 

para fazer o trabalho de combate ao tráfico de drogas e de armas que entram 
no País livremente.Senador César Borges.  023 

 
Aborda a questão do crescente envolvimento de crianças e 

adolescentes no crime organizado, especialmente em atividades ligadas ao 
tráfico de drogas. Senadora Patrícia Saboya Gomes.  026 

 
TRÂNSITO 
 

Aborda questão da violência no trânsito. Senador Valmir 
Amaral.  284 

 
TRANSPORTES 
 

Encaminha o Parecer nº 252, de 2003, que submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor Washington Lima de Carvalho 
para exercer o cargo de Diretor de Infra-Estrutura Aquaviária do 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, a votação. 
Senador Aloizio Mercadante.  330  
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(TRF) 
 

Comentários ao Dr. Castro Meira, Juiz do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, Pernambuco. Senador Arthur Virgílio.  466 

 
TURISMO 
 

Faz apelo às autoridades responsáveis pelo turismo nacional, 
para que mantenham o apoio ao trabalho realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento de Turismo, principalmente, em relação ao Projeto de 
Desenvolvimento de Ecoturismo no Brasil. Senador Romero Jucá.  377      
 

 
VIOLÊNCIA 
 

Critica a situação de extrema violência herdada do Governo 
anterior. Senador Aloizio Mercadante.  029 

 
Pede que se dê prioridade absoluta àquilo que é fundamental: a 

violência e a radicalização dos acontecimentos atuais no Estado. Senador 
Pedro Simon.  033 

 
 
 



Ata da 44ª Sessão De liberativa, Ordi nária,
em 24 de abril de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sar ney e He ráclito For tes

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

Aelton Freitas – Alme ida Lima – Alo izio Mer ca-
dante – Alva ro Dias – Ana Jú lia Ca repa – Anto nio Car-
los Ma galhães – Antô nio Car los Va ladares – Arthur
Virgílio – Au gusto Bo telho – Cé sar Bor ges – Delcidio
Amaral – De mostenes Torres – Du ciomar Cos ta –
Edison Lo bão – Edu ardo Aze redo – Edu ardo Si queira
Campos – Edu ardo Su plicy – Efra im Mo rais – Fá tima
Cleide – Fer nando Be zerra – Flá vio Arns – Ga ribaldi
Alves Fi lho – Ge raldo Mes quita Jú nior – Ger son Ca -
mata – Gil berto Mestrinho – Hé lio Cos ta – He ráclito
Fortes – Iris de Ara ujo – João Alber to Sou za – João
Batista Mot ta – João Ca piberibe – João Ri beiro – Jo -
nas Pi nheiro – José Agri pino – José Jor ge – José Ma -
ranhão – José Sar ney – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio –
Mão San ta – Mar celo Cri vella – Mar co Ma ciel – Mo za-
rildo Ca valcanti – Osmar Dias – Pa paléo Paes – Pa trí-
cia Sa boya Go mes – Pa ulo Paim – Pe dro Si mon – Ra -
mez Te bet – Re ginaldo Du arte – Re nildo San tana –
Roberto Sa turnino – Ro dolpho Tourinho – Ro meu
Tuma – Ro seana Sarney – Sér gio Ca bral – Sér gio
Guerra – Sér gio Zam biasi – Tas so Je reissati – Te otô-
nio Vi lela Fi lho – Tião Vi ana – Val dir Ra upp – Val mir
Amaral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A lis ta
de pre sença acu sa o com parecimento de 63 Srs.
Senadores.

Declaro aber ta a ses são.
Sob a pro teção de Deus, ini ciamos nos sos tra -

balhos.
Encontra-se na mesa, ao nos so lado, o Sr. Mi -

nistro de Esta do da Jus tiça, Már cio Tho maz Bas tos,
que, de acor do com a de cisão das li deranças par tidá-
rias, acolhida pela Mesa do Se nado, com parece a
este ple nário para pres tar es clarecimentos acer ca da
violência ur bana e da descriminalização de dro gas no 
País.

De acor do com o que está de cidido, o Sr. Mi nis-
tro terá 30 mi nutos para a sua ex posição. Em se guida,

será con cedida a pa lavra às Srªs e aos Srs. Se nado-
res de batedores, in dicados pe las li deranças par tidári-
as, que te rão dez mi nutos cada um para a sua ex posi-
ção.

A Pre sidência es clarece que, con forme de cisão
do Ple nário na ses são de liberativa or dinária do dia 27
de mar ço úl timo, o Sr. Mi nistro, em se guida, terá dez
minutos para as con siderações que jul gar ne cessári-
as, em fun ção das ex posições dos de batedores.
Estes ain da dis porão, se o so licitarem, de dois mi nu-
tos cada um para a ré plica, sen do con cedido igual
tempo ao Sr. Mi nistro da Jus tiça para a tré plica.

Finda essa fase, será dada a pa lavra às Srªs e
aos Srs. Se nadores, na or dem que for so licitada, para
perguntas ob jetivas, tan to ao Mi nistro quanto aos de -
batedores, dispondo cada um de cin co mi nutos. Para
as res postas, será con cedida a pa lavra por igual tem -
po. As Srªs e os Srs. Se nadores ain da dis porão, se as -
sim o de sejarem, de dois mi nutos para a ré plica, sen -
do con cedido igual tem po para o Mi nistro para a tré -
plica.

Assim, es tabelecidas as re gras dos nos sos tra -
balhos nes ta tar de, concedo a pa lavra ao Sr. Mi nistro
da Jus tiça, Márcio Tho maz Bas tos.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS – Sr. Pre si-
dente do Se nado, Se nador José Sar ney; se nhores in -
tegrantes da Mesa; Srªs e Srs. Se nadores, permi-
tam-me, em pri meiro lu gar, ex primir, sem medo do lu -
gar-comum, a mi nha gran de hon ra e emo ção de, ad -
vogado da pro víncia de São Pa ulo por 45 anos, pela
primeira vez as somar a esta tri buna do Se nado Fe de-
ral, onde a Re pública se re presenta e onde é o foro
competente para a to mada das gran des de cisões
deste País.

O Pre sidente da Re pública, an tes de as sumir o
Governo, ma nifestou a sua can dente pre ocupação
com a ques tão da se gurança pú blica. Por in termédio
do Insti tuto da Ci dadania, uma or ganização não-go-
vernamental man tida pelo então can didato Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, criou-se um gru po de tra balho que,
por meio de se minários, de bates, pes quisas e por
meio de ela boração dou trinária e de re flexão co letiva,
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construiu um pro grama de go verno que foi far tamente
debatido com mi lhares de or ganizações in teressadas
na ques tão. Esse pro grama foi apre sentado de pois,
ainda no cor rer do ano pas sado, aqui, numa so lenida-
de do Con gresso Na cional, ob tendo ade são e elo gios
entusiasmados de re presentantes de to dos os par ti-
dos. Não é um pro grama fe chado, aca bado, pron to,
mas, ao con trário, é um pro grama que se des dobra
em ações, em pla nos, em perspectivas e que se vai
auto-ajustando na me dida im posta pela re alidade.

Logo no pri meiro dia do Go verno, em 1º de ja ne-
iro de 2003, ini ciamos a im plantação desse pla no,
que en volve uma sé rie de ações, de pro vidências, a
partir de al guns prin cípios dou trinários e fi losóficos. O 
princípio fun damental é que não se muda a re alidade
mudando a le gislação. So mos ab solutamente cé ticos,
embora re conheçamos aqui e ali a ne cessidade de al -
terações le gislativas, mas so mos ab solutamente cé ti-
cos em re lação àqui lo que sem pre se fez no Bra sil em
matéria de se gurança pú blica: quan do ocor re uma cri -
se, vota-se uma lei, au mentam-se as pe nas e se re -
crudesce o di reito pe nal em re lação àque le fato. 

Tivemos um exemplo disso por oca sião da tra -
gédia com o ôni bus 174 no Rio de Ja neiro, quando
então o Go verno apre sentou uma sé rie de me didas,
algumas me ritórias, va lorosas, im portantes, mas me -
didas inor gânicas, não sis tematizadas, como uma
resposta àqui lo que ti nha acontecido aque la vez.
Agora, não; te mos ab soluta cer teza e cons ciência de
que a se gurança pú blica é um problema do Go verno
Luiz Iná cio Lula da Sil va. Não pre tendemos, não nos
cabe e nem que remos jo gar cul pas, di zendo que es -
tamos nes sa si tuação em fun ção de co isas que acon -
teceram fora e an tes do nosso Go verno. Te mos cons -
ciência de que o man dato dado ao Pre sidente da Re -
pública em 27 de ou tubro do ano pas sado foi um man -
dato de mu danças e de res ponsabilidades, ou seja,
estamos ab solutamente conscientes de que cabe a
este Go verno a res ponsabilidade pela se gurança pú -
blica no Bra sil.

Partimos, en tão, do princí pio fun damental de que 
a mu dança da le gislação, em bora, às ve zes, to pica-
mente, seja im portante, não muda a re alidade. O que
altera, efe tivamente, a re alidade – se pre tendemos, de
fato, en frentar essa maré mon tante de crime or ganiza-
do que nos ame aça a to dos nes te mo mento, no Brasil
– é a mu dança dos ins trumentos, das fer ramentas que
o Esta do tem para atu ar so bre a re alidade.

Num di agnóstico fe nomenológico, numa avalia-
ção on tológica da ques tão, ve mos que se cri aram,
nos Esta dos bra sileiros, ver dadeiras li nhas de monta-
gem de cri minalidade; verdadeiras li nhas de produ-

ção de cri minalidade. É cla ro que isso ocor reu sem
nenhuma in tencionalidade – não é que al guém, di a-
bolicamente, te nha pla nejado isso –, mas o fato é
que, a par tir da Fe bem, pas sando pe las po lícias, pelo
Poder Ju diciário e chegando ao sistema pe nitenciá-
rio, ao in vés de uma li nha de combate e di que à cri mi-
nalidade, cri ou-se uma li nha de produção, uma li nha
de mon tagem de criminalidade.

Um me nino que en tra na Fe bem, ou num ou tro
organismo de apli cação do Estatuto da Cri ança e do
Adolescente, por um pe queno des vio de con duta,
com seus 12, 13, 14, 15 ou 16 anos, per corre, de pois,
este iti nerário: pas sa pela po lícia, pelo Po der Ju diciá-
rio, cai no sis tema pri sional e sai pós-gra duado em
crimes pe rigosos, vi olentos e gra ves, como se qües-
tro, as sassinato, roubo, or ganização, tráfico de dro-
gas e rou bo de car gas.

Então, a nos sa ta refa, a ta refa do nos so pla no
de se gurança é, fun damentalmente, des montar essa
linha de pro dução de cri minalidade, fa zendo as mo di-
ficações ne cessárias e mais pro fundas pos síveis em
cada um des ses segmentos.

Estamos tra tando dis so – nós, o Go verno Luiz
Inácio Lula da Sil va – des de o dia 1º de ja neiro. Esta -
mos pro curando fa zer a im plantação am biciosa,
abrangente e sistêmica do Sis tema Úni co de Se gu-
rança Pú blica no Brasil, sem que, com isso, se in va-
dam as com petências e a so berania dos en tes fe de-
rativos, pois não pre tendemos subs tituir ou tu telar os
Estados, nem lhes im por as nos sas convicções e os
nossos pontos de vista. O que pre tendemos é a ce le-
bração de contratos de par ceria, qua se que de cum -
plicidade, em tra balhos que pos sam cri ar a si nergia
necessária para que se com bata o cri me com mais
eficiência e com mais pos sibilidade de êxi to.

Estamos, des de o pri meiro dia de Go verno, tra -
balhando nes sas ges tões por intermédio da Se creta-
ria Na cional de Se gurança Pú blica. Por ou tro lado, a
Secretaria Na cional de Jus tiça, do Mi nistério da Jus ti-
ça, que cu ida tam bém do sis tema pe nitenciário, já
está tra tando das ta refas ne cessárias, ina diáveis, ur -
gentes e in dispensáveis para o es tabelecimento de
um novo sis tema pe nitenciário no Brasil, que en volva,
inclusive, a cons trução de pe nitenciárias fe derais, ne -
cessárias não ape nas aos pre sos condenados pela
Justiça Fe deral, mas tam bém pela Lei de Exe cução
Penal, ou seja, àque les pre sos es taduais que, pelo ta -
manho das suas pe nas e pela pe riculosidade das
suas con dutas, me reçam um tra tamento em uma pe -
nitenciária fe deral.

Estamos nos li mites fi nais des se tra balho de
processamento. As li citações vão co meçar e va mos
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fazer cinco pe nitenciárias fe derais, de se gurança má -
xima, que in corporem e agre guem tudo aqui lo que há
de mais mo derno no Brasil e no mun do, hoje.

Existe pron to um pro jeto de pe nitenciárias de
duzentas va gas, di vididas em qua tro alas de cin qüen-
ta va gas, de limitadas por uma cer ca ab solutamente
provida de to dos os re quisitos téc nicos. Com isso,
pretendemos, efetivamente, fa zer aquilo que é o ide al
e o ob jetivo do sis tema pe nitenciário mo derno, que é
punir e iso lar os che fes do crime or ganizado, e man ter
na pri são pelo tem po mí nimo aque les que, efe tiva-
mente, não te nham pe riculosidade, pela na tureza dos 
seus de litos e da sua vida, e pela cir cunstância do fato 
delituoso.

Por ou tro lado, ain da na Se cretaria Na cional de
Justiça, es tamos in crementando e es timulando o uso
de pe nas al ternativas no Bra sil. Para fa zer uma com -
paração, Srªs e Srs. Se nadores, na Ingla terra, 80%
dos pro cessos cri minais são re solvidos por pe nas al -
ternativas, que não en volvem a pri são, en quanto, aqui 
no Bra sil, apenas 7% dos pro cessos cri minais termi-
nam pela ad judicação des sas pe nas.

Então, isso é fun damental no Di reito Pe nal mo -
derno, que par te do prin cípio de que de vem ir para a
cadeia – e para a ca deia dura, for te, que pos sa iso -
lá-los das suas or ganizações cri minosas – aque les
criminosos efe tivamente en trosados e man tidos den -
tro do cri me or ganizado. Hoje, para o in tegrante de
uma or ganização cri minosa, é mu ito mais ra zoável e
útil fi car na ca deia, man tendo as suas fon tes de di-
nheiro, que fi car fora dela des provido dos seus re cur-
sos. É as sim no mun do in teiro: Itá lia, Esta dos Unidos,
Brasil, Amé rica La tina. Ao prisioneiro pro vido de re-
cursos convém mu ito mais per manecer de pos se ou
no con trole des ses re cursos, mes mo pre so, do que fi -
car li vre e sem di nheiro.

O que nos leva a uma ou tra ques tão, a do con-
trole da la vagem de di nheiro, a ca usa fi nal do cri me
organizado em qual quer lu gar do mundo. Esse tipo de 
crime só tem sen tido pelo vo lume de di nheiro que mo -
vimenta, pe las gran des so mas que pas sam pe las
suas ati vidades. O cri me or ganizado só tem sen tido,
finalidade e ca usa quan do con segue dis por de uma
eficiente “la vanderia”, de uma or ganização ca paz o
suficiente para la var o di nheiro, caso con trário, re ti-
ra-se o seu sen tido, a sua ca usa fi nal. Ninguém vai
montar e cor rer os ris cos de ter uma or ganização cri -
minosa, su jeita a di ficuldades, se não ti ver cer teza de
que vai le galizar o di nheiro nas quan tidades que são
geradas pelo trá fico de drogas, de se res hu manos e
de ar mas.

Assim, na me dida em que com batermos com
eficiência e força o cri me or ganizado, por in termédio
do com bate à la vagem de di nheiro, es taremos ti rando
o seu sen tido.

Hoje, o com bate ao cri me no mun do in teiro se faz 
em par te com a for ça, em parte com o uso do mo nopó-
lio da for ça que o Esta do tem. Mas, em gran de par te,
esse com bate se dá com o uso de in teligência e de in -
formação e com o blo queio da la vagem de di nheiro.

No Bra sil, com todo o res peito que se pos sa ter
pelas ten tativas an teriores, há uma ex periência ma lo-
grada em ma téria de la vagem de di nheiro. A Lei de La -
vagem de Di nheiro, no Bra sil, é de 1998 – tem, por tan-
to, cin co anos. Foi por in termédio des sa lei que se cri ou
o Con selho de Controle das Ope rações Fi nanceiras –
Coaf. Ao lon go des se tem po, des ses úl timos cin co
anos, o Coaf fez me nos de se iscentas co municações
de cri mes fi nanceiros e de mo vimentos ilí citos de di -
nheiro. O Coaf é um or ganismo es tático, é um or ganis-
mo que está si tuado no Mi nistério da Fa zenda e que foi 
dirigido por pes soas da mais alta qua lificação e res pei-
tabilidade, mas que, efe tivamente, não tem es trutura e
organização para fa zer uma efe tiva luta de re cupera-
ção de ati vos ilícitos, uma efe tiva luta con tra a la vagem
de di nheiro. Tanto isso é ver dade, que o Coaf faz sim -
plesmente as co municações e de pois não as se gue.
Por exem plo, se procurarmos no tícia de uma no tifica-
ção fe ita ao Mi nistério Pú blico Fe deral ou Esta dual a
respeito de la vagem de di nheiro, ve rificaremos que lá
não há ne nhuma se qüência, ne nhuma no tícia do que
aconteceu com aque la no tificação. Eles simplesmente
fazem a no tificação e fi cam es táticos!

Não é as sim que essa luta acon tece em to dos
os lu gares do mundo. Exis tem softwares re lacionais,
existem pos sibilidades de acompanhamento de to das
essas ques tões, de modo que, pela in tegração e pelo
relacionamento das in formações, consegue-se um
combate eficiente ao cri me or ganizado. Isso não é fá -
cil de se fa zer, pois se exi ge um gran de in vestimento – 
que está sen do fe ito –, exigem-se uma grande mo bili-
zação e, prin cipalmente, parcerias en tre os vá rios or -
ganismos do Estado e da União.

O que acon tece hoje? Se há um cri me es tadual
em que apa rece la vagem de di nheiro – que é um cri -
me fe deral –, há uma mul tiplicidade, uma su perposi-
ção de in vestigações que aca bam per dendo o sen tido
e se tor nando di abolicamente inú teis. Des sa for ma, é
preciso re almente a to mada de uma sé rie de pro vi-
dências, a cri ação de um con junto de me canismos
que tor nem essa luta co ordenada, in tegrada e, con -
seqüentemente, mais efi ciente e ca paz de ob ter e ge -
rar re sultados. Esta mos tra balhando nis so.
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Nesse sentido, um pro jeto já foi fe ito no Mi nisté-
rio da Jus tiça, com a au torização da Pre sidência da
República, em co ordenação com o pró prio Coaf – que 
se en contra no Mi nistério da Fa zenda – e com a co la-
boração do Mi nistro da Fa zenda, da Re ceita Fe deral,
do Ban co Cen tral, da Po lícia Fe deral. Estamos mon -
tando um es quema bá sico para a im plantação, no
mais cur to pra zo pos sível, desse sis tema de com bate
à la vagem de di nheiro, cuja es trutura fun damental
será a se guinte: man tém-se o Coaf no Mi nistério da
Fazenda, com as es truturas e os ins trumentos que
ele tem, como o Ban co Cen tral, a Re ceita Fe deral, a
Comissão de Va lores Mo biliários e a Bol sa de Va lo-
res, e se es trutura no Mi nistério da Jus tiça um de par-
tamento, como se fos se um bra ço exe cutivo do Coaf,
de re cuperação de ati vos ilí citos.

Para isso, é pre ciso a to mada de uma sé rie de
providências. A pri meira e a mais sim ples de las é a
criação de algo que não exis te no Bra sil, sem o que é
impossível esse com bate: a cri ação de um Ca dastro
Nacional de Cor rentistas. O Ban co Cen tral, a Re ceita
Federal, o Mi nistério da Jus tiça e o Mi nistério da Fa -
zenda não têm esse ca dastro. Des se modo, quan do
se pre tende sa ber se exis te al gum di nheiro ilí cito cir -
culando em nome de al guma pes soa, o que se faz
hoje é no tificar os ban cos para que eles dêem no tícia
a res peito de con tas da quelas pes soas em de termi-
nados es tabelecimentos, para que se pos sam to mar
subseqüentemente as providências. Qu ando se faz
isso, já se per deu todo o es forço, por que o di nheiro é
removido, é mu dado de lu gar, é transferido; a no tícia
chega ao mer cado, e, en tão, as co isas já não se pas -
sam como de viam se pas sar.

Entre ou tras, esta é a pri meira pro vidência a se
tomar: a fe itura de um Ca dastro Na cional de Cor ren-
tistas. É fun damental a co laboração da Po lícia Fe de-
ral. É fun damental tam bém a co laboração do Mi nisté-
rio Pú blico Fe deral na cri ação de um ofí cio es peciali-
zado, na Pro curadoria, em la vagem de di nheiro – al -
guns Pro curadores de veriam se ocu par, no Brasil in -
teiro, do com bate à la vagem de di nheiro. Já conversei
sobre isso com o Pro curador-Geral e pre tendo le var
essa con versa para frente. Já es tamos tra balhando
nisso. Já exis te um pro grama sis tematizado dentro do 
Ministério da Jus tiça para pro piciar a cri ação des se
ofício.

Conversei longamente também com o Presiden-
te do STJ e com o Mi nistro Díl son Dipp, que es tão tra -
balhando nessa ques tão no Su perior Tri bunal de Jus -
tiça, a fim de que se cri em Va ras com es pecialização
em la vagem de di nheiro, para que os Ju ízes pos sam,

efetivamente, se rem tre inados para com preender os
complexos me canismos da la vagem de di nheiro.

Esse é um pro grama am bicioso e fun damental.
Pretendemos im plantá-lo ain da ao lon go des te ano.
Esse pro grama está sen do ela borado, está sen do ma -
turado. Já es tão sen do fe itas re uniões, te mos um ro tei-
ro, um pro jeto e uma sé rie de dez ou doze pro vidências
fundamentais, a pri meira das qua is é a cri ação – re pito
– de um Ca dastro Na cional de Cor rentistas.

Por ou tro lado, pretendemos a mo dificação, a
atualização, em termos de ges tão, de con trole de
qualidade, de bus ca de re sultados, de ali ança e de
conversa en tre sis temas de in formática e sis temas de 
inteligência, das Polícias bra sileiras. A nos sa idéia é
que a Po lícia Mi litar e a Po lícia Ci vil pas sem a ter uma
integração dentro de um pro cesso progressivo. Ao
mesmo tempo, a Po lícia Fe deral – que ago ra se re e-
quipa, que teve o seu efe tivo au mentado no co meço
deste ano em 70% –, a Po lícia Ro doviária Fe deral, a
Abin, os sis temas de in teligência que exis tem nas
Forças Arma das, tudo isso deve se in tegrar na quilo
que é cha mado de Sis tema Úni co de Se gurança Pú -
blica no Brasil.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, já as sina-
mos um con vênio com o Go vernador do Rio Gran de
do Sul e, nes ta se mana, as sinamos tam bém um con-
vênio com o Go vernador do Espí rito San to. Hoje, a
Secretaria Na cional de Jus tiça está re unida no Nor te
do Bra sil com os Se cretários de Se gurança de toda
aquela Re gião. Ou tras re uniões es tão mar cadas no
Centro-Oeste, no Sul, no Su deste. Te mos conversado
com o Go ver nador Aé cio Ne ves, que quer ade rir ao
programa. Con versamos, ain da on tem, com o Go ver-
nador Ro naldo Les sa, que tam bém quer ade rir a esse 
programa. Re cebemos, hoje, a vi sita do Se cretário de 
Segurança Pú blica do Rio de Ja neiro, que to mará
posse na se gunda-feira, Anthony Ga rotinho, que se
mostrou ex tremamente aberto a esse tipo co labora-
ção e par ceria.

A nos sa idéia não é, como eu dis se, im por nor -
mas e pro cedimentos, mas, sim, con versar, es tabele-
cer ní veis de co operação, prin cipalmente en tre os
Estados li mítrofes, para que eles pos sam au mentar
sinergicamente o seu tra balho em re lação aos cri mes
que pas sam pe las fron teiras, usando ao má ximo a
Polícia Ro doviária Fe deral e a Po lícia Fe deral, em co -
operação com as Po lícias es taduais.

Por ou tro lado, con sideramos fun damental uma
reforma ra dical do Po der Ju diciário, uma re forma que
comece pelo tra balho de in vestimento em gestão, em
informática, em tre inamento de pes soal, com a di mi-
nuição dos per cursos e dos tem pos dos pro cessos,
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para que fi nalmente se con siga trans formar o Po der
Judiciário brasileiro, que me rece toda a nos sa con si-
deração e res peito, em um Po der ca paz de mi nistrar
uma Jus tiça rá pida, eficiente, pró xima do povo, apta a
enfrentar a cri minalidade, de uma ma neira ge ral, e a
obter uma resposta pron ta con tra o cri me or ganizado.

O Mar quês de Bec caria – o Se nador De móste-
nes Tor res sabe bem dis to – já di zia, há 200 anos, que 
o que di minui o cri me não é o ta manho da pena, mas
a cer teza da pu nição. E só te remos cer teza da pu ni-
ção, no Bra sil, con tra o cri me or ganizado quan do ti -
vermos a cer teza de que não te mos uma Fe bem que
crie cri minosos, de que te mos uma po lícia ca paz de
decifrar, de desvendar e de pren der os cri minosos, e
de que te mos um Po der Ju diciário ca paz de dar uma
resposta rá pida, eficaz e pron ta aos avan ços e aos ar-
reganhos da cri minalidade. Só as sim, na hora em que 
tivermos or ganizado esse sis tema, des montado essa
linha de pro dução de cri minalidade, é que te remos
condições de en frentar efe tivamente o cri me or gani-
zado e todo o cri me de uma ma neira ge ral.

É isso que es tamos, numa li nha mu ito es quemá-
tica e ge ral, fa zendo no Mi nistério da Jus tiça e nas
suas Se cretarias. Está sen do cri ada, e já está tra ba-
lhando, uma se cretaria de re forma do Po der Ju diciá-
rio, por meio da qual pre tendemos, com a co labora-
ção in dispensável do Con gresso Na cional – co labora-
ção for te e, em úl tima aná lise, de cisiva, por que é aqui
que se vão tra var os de bates, é aqui que se vão to mar
as gran des de cisões –, apre sentar pro jetos e fa zer, in -
clusive, al gumas ex periências que já es tão sen do fe i-
tas que não en volvem mo dificações le gislativas. Cito,
por exem plo, ex periências bem-su cedidas que já se
fizeram em San ta Ca tarina, que já se fi zeram no Rio
de Ja neiro, que já se fi zeram em São Pa ulo e que já
se fi zeram na Ba hia.

Em São Pa ulo, por exem plo, no Tribunal Re gio-
nal Fe deral, que é um tri bunal atra vancado, um tri bu-
nal que tem 450 mil pro cessos em an damento, cri-
ou-se um fó rum so cial para dis cutir ques tões de previ-
dência, só ques tões de pre vidência. E esse fó rum so -
cial, que foi cri ado em vá rias ges tões da quele tri bu-
nal, é um fó rum ab solutamente sem pa pel. E não é
sem pa pel só na pri meira instância, é sem pa pel no
percurso in teiro. Des de que co meça o pro cesso, não
há um pa pel. Ele co meça por uma pe tição ini cial fe ita
num com putador; aqui lo ca minha, che ga a uma de ci-
são, vai para uma tur ma re cursal e ter mina. Tudo in -
formatizado, sem pa pel, ra pidamente, de uma ma nei-
ra que, apa rentemente, é mi lagrosa para nós que es -
tamos acos tumados ao pa pelório, aos au tos fu rados,
aos bar bantes amar rando aque les mon tes de pro ces-

so que fi cam pe los es caninhos do fó rum pela vida in -
teira.

E, fi nalmente, o sis tema pe nitenciário. É re al-
mente pre ciso que se mo difique o sis tema pe nitenciá-
rio. O Con gresso Na cional está apre ciando, no Se na-
do, um pro jeto de lei, uma emen da aglu tinadora que
foi vo tada na Câ mara e veio para cá ago ra, com al gu-
mas me didas que me pa recem al tamente sa lutares,
que pa recem ao Mi nistério da Jus tiça al tamente sa lu-
tares. E isso se en contra ago ra em dis cussão aqui no
Senado.

Era essa a ex posição que que ria fa zer a V. Exªs,
agradecendo a aten ção com que me ou viram e co lo-
cando-me à dis posição das Srªs e dos Srs. Se nado-
res para o de bate que se deva tra var a res peito das
questões aqui ex postas e, prin cipalmente, a res peito
de ou tras ques tões que se rão aqui sus citadas pe las
Srªs e Srs. Se nadores em re lação in clusive ao pro jeto
que tra mita nes te mo mento por esta Casa. 

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Sér gio Ca bral, de batedor in di-
cado pelo PMDB.

Antes, que ro lou var o Sr. Mi nistro da Jus tiça pelo
cumprimento in tegral do ho rário em nos sa ses são.

Senador Sér gio Ca bral, de acordo com o nos so
Regimento, se V.Exª qui ser, po derá fa lar sen tado de
sua ban cada.

O SR. SÉRGIO CABRAL  (PMDB – RJ. Sem re -
visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, mu ito obri gado.

Sr. Mi nistro da Jus tiça, an tes de co meçar as mi -
nhas ob servações, quero fa zer uma nota so cial. Creio
que to dos nós abra çamos o nos so Pre sidente José
Sarney, que com pleta, hoje, mais um ani versário.
Então, o abra ço não só do povo do Esta do do Rio de
Janeiro, mas, te nho certeza, de to dos os bra sileiros a
esse gran de bra sileiro, Pre sidente do Se nado.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Obri gado
pela sua gen tileza.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Sr. Mi -
nistro, pro curarei ser o mais ob jetivo pos sível em mi -
nhas ob servações, co meçando exa tamente pelo meu 
Estado, o Rio de Ja neiro. Já se di zia que não se pode
ser uni versal sem ser lo cal, e uma das es sências da
nossa re presentação aqui é de fender os nossos Esta -
dos.

O Rio de Ja neiro atra vessa uma gra ve cri se.
Hoje, V. Exª re cebeu o ex-Governador Anthony Ga ro-
tinho, que as sume na pró xima se gunda-feira o car go
de Se cretário de Se gurança Pú blica do Esta do do Rio 
de Ja neiro.Enten do que a no meação do ex-Go verna-
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dor para a Se cretaria de Se gurança Pú blica, pela Go -
vernadora do Rio de Ja neiro, é uma re ferência in te-
ressante e im portante de ser ano tada por se tra tar do
principal Lí der do Par tido no Go verno do Rio de Ja ne-
iro, o que de monstra um com promisso de priorizar de
forma ab soluta a área em ques tão. Fico mu ito fe liz
pela de cisão da Go vernadora, as sim como pela de ci-
são do ex-Go vernador Anthony Ga rotinho de to mar o
pião na unha. Aqui, fa remos todo o pos sível para co la-
borar na so lução do pro blema, e te nho certeza de que 
o Mi nistério da Jus tiça, jun to com o Go verno Fe deral,
estará de mãos da das com o Go verno do Estado para 
solucionar o pro blema, cujo en frentamento, como V.
Exª bem dis se, deve es tar aci ma de qual quer ques tão
conjuntural, po lítica ou ad ministrativa, já que esse as -
sunto é de in teresse de to dos os brasileiros.

Sr. Mi nistro, em bora a Po lícia Fe deral te nha
crescido 70% nos úl timos me ses, seu qua dro no
Estado do Rio de Ja neiro é bas tante li mitado, com
poucos po liciais fe derais, e suas ins talações es tão
em pés simo es tado. A Po lícia Fe deral no Esta do não
dispõe de equipamentos de úl tima ge ração, como,
por exem plo, esse Sis tema Gu ardião, um so fisticado
sistema de es cuta te lefônica que a Po lícia Fe deral já
utiliza em ou tros Esta dos, mas não no Rio de Ja neiro.

Os jor nais e as te levisões, re petidamente, no ti-
ciam a en trada de dro gas e de ar mas pela baía da
Guanabara, mas não há uma po lítica de po lícia coste-
ira na quela re gião, não se vê um bar co cir culando,
não se vê con trole, nem se tem no tícia.

O Fun do Na cional de Se gurança Pú blica, em
2002, teve um or çamento exe cutado, Sr. Mi nistro, de
R$324 mi lhões em todo o Bra sil. O que cou be ao Rio
de Ja neiro des ses R$324 milhões fo ram R$11.506
mil – 3,55% do to tal. Se o di nheiro fos se di vidido igual -
mente en tre to dos os Esta dos da Fe deração, o Rio de
Janeiro te ria um pou co mais, te ria 4,34%. Como o or -
çamento previsto para ser exer cido em 2003 é de
R$332 mi lhões no Brasil, pergunto a V. Exª o que
cabe ao Rio de Ja neiro nesse la tifúndio. É a per gunta
que faço. 

Medidas ad ministrativas de ca ráter na cional,
polícia técnica. Fico cons trangido de fa zer esta ob ser-
vação, es tando pre sentes pro fissionais como o Se na-
dor Ro meu Tuma, que está ao lado de V. Exª, e mes -
mo V. Exª, que é um ad vogado res peitado, mi litante,
que co nhece esse pro blema – e agora, na condição
de Mi nistro, mu ito mais –, mas faz-se ne cessário que
eu re gistre isto aqui: po lícia técnica no Brasil não exis -
te. Quer di zer, eu não ima gino po lícia técnica sem pe -
ritos bem re munerados, sem equi pamentos de úl tima

geração, sem tec nologia, sem in vestimento nes sa
área. O Bra sil não tem algo bá sico.

V. Exª, ao fa lar no com bate – e se ria um dos pon -
tos da mi nha ob ser vação – à la vagem de di nheiro, já
apontava o ca minho des se en trosamento COAF/Ban-
co Cen tral – isso é mu ito im portante – e ci tava o Ca -
dastro Na cional de Cor rentistas. Mas não há um Ca -
dastro Na cional de Iden tidade no Bra sil! Cada Estado
tem o seu Ca dastro Esta dual de Identidade, que não
se co munica com os de mais.

No Chi le, por exem plo, o po licial controla, por in -
termédio do com putador de bor do do seu car ro, a
identificação das pes soas pelo Ca dastro Na cional
que está a sua dis posição on-line. No Bra sil, isso não 
existe. O ca dastro de São Pa ulo não se co munica
com o ca dastro do Rio de Ja neiro, que não se co muni-
ca com o ca dastro de Mi nas Ge rais.

Tive a in formação de que há um fi nanciamento
do go verno ale mão para im plantação desse Pro jeto
Nacional de Ca dastro. Gostaria de sa ber de V. Exª se
essa in formação pro cede.

Os te mas que cons tam da fi nalidade de sua vi si-
ta ao Se nado são a vi olência ur bana e a des criminali-
zação das dro gas – V. Exª não abor dou esse úl timo .
Entendo que o Bra sil está na idade da pe dra no que
se re fere ao tra tamento do usuá rio de dro gas.

Na Eu ropa há uma po lítica vi gorosa e ra dical de
combate ao trá fico de ar mas e ao tráfico de drogas,
mas uma po lítica ab solutamente di ferente em re lação
aos usuá rios de dro gas. O Se nador Ro meu Tuma cor -
robora mi nhas pa lavras, di zendo que não há um ca -
dastro na cional cri minal no Brasil.

O usuá rio de drogas no Bra sil é tra tado como
traficante. Gasta-se tem po, po lícia, in teligência, di-
nheiro, para com bater o usuá rio da dro gas, quando
ele de veria re ceber ou tro tra tamento, a exem plo do
que ocor re em Por tugal, na Espa nha, na Fran ça, na
Inglaterra, em mu itos Estados nor te-americanos e no
Canadá. Cre io, fran camente, que se deve vol tar para
o tra ficante de dro gas e para o tra ficante de ar mas. O
tráfico de ar mas no Brasil é uma co isa mu ito sé ria.

Outro ponto im portante, Sr. Mi nistro, é ti rar do
papel um pro grama fe deral so bre o qual se já ou viu fa -
lar tan tas ve zes e de cuja tra mitação não te nho in for-
mações. Falo do Pro grama Fe deral de Pro teção à
Testemunha, que pa rece fun cionou me lhor em Per -
nambuco, sob administração de uma ONG. Ele me
parece es sencial. O que pen sa V. Exª so bre esse pro -
grama?

A Lei nº 9.807/99, em seus ar tigos 13 e 14, cri ou
o ins tituto da de lação com re dução de pena, de um a
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dois ter ços. Mas não há a fi gura do ins tituto do ar re-
pendimento efi caz, que possibilita até a não-con de-
nação do in formante, como fi cou co nhecido na quela
situação clás sica do Tommaso Bus cetta, na Itá lia.
Esse se ria o caso de se abrir mão do pe ixe pe queno
para pe gar o pe ixe grande. O que V. Exª pen sa so bre
isso?

Sr. Pre sidente, pro curei ser o mais ob jetivo pos -
sível, apre sentando in dagações ob jetivas a esse
grande bra sileiro que é o Mi nistro da Justiça, Már cio
Thomaz Bas tos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – E a Mesa
agradece.

Concedo a pa lavra ao Se nador De móstenes
Torres, de batedor in dicado pelo PFL. V. Exª dis põe de
dez mi nutos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs.
Senadores, Sr. Mi nistro, acre dito que V. Exª está no
bom ca minho. O Bra sil ne cessita efe tivamente re ali-
zar mu danças pro fundas na área de se gurança pú bli-
ca, uma mu dança que cha mo de re forma da tran qüili-
dade. Assim como ne cessitamos tam bém da re forma
da Pre vidência, da re forma tri butária, pre cisamos
dessa re forma da tran qüilidade. To dos nós me rece-
mos, o povo bra sileiro me rece.

Em al guns pontos, dis cordo e até acres cento al -
gumas su gestões a V. Exª. Não são pon tos fun da-
mentais, mas acre dito que a re forma da tran qüilidade
ou da se gurança pú blica no Bra sil pas sa ne cessaria-
mente pela pre venção da cri minalidade, pela or gani-
zação das po lícias, pela re forma do Ju diciário – que V.
Exª bem abor dou -, pela pu nição se vera dos cri mes
graves e pela re cuperação do de linqüente.

Acredito que a me lhor for ma de pre venção se ria
a ado ção da es cola em tempo in tegral. Hoje, há uma
situação bas tante de licada no Bra sil. O Mi nistro da
Educação, em vi sita ao Se nado, fa lou, en tre ou tros
projetos, so bre a es cola in tegral. S. Exª dis se cla ra-
mente que essa é uma das me didas que pre tende
adotar e im plantar no Bra sil até o ano de 2010. Com -
prometi-me com S. Exª a fa zer um es tudo para ver se
conseguimos an tecipar a im plantação des se pro jeto.
É mu ito simples compreender o por quê da ne cessida-
de da es cola in tegral. Hoje, a fa mília já não é mais
como a de an tigamente. O me nor vai para a es cola,
mas o seu pai tra balha, sua mãe também trabalha –
hoje mu lher ocu pa, e bem, o mer cado de trabalho – e,
após o meio-dia, fica pra ticamente nas ruas.

O trá fico de dro gas é a ma ior in dústria do mun -
do, que ar regimenta hoje, para quem diz que ga nha

menos, algo em tor no de 400 bi lhões de dó lares. Uma 
indústria como a Coca-Cola, por exem plo, lu cra 17 bi -
lhões de dó lares e, se che garmos a qual quer bo teco
procurando uma coca-cola, en contraremos. Se a ou -
tra in dústria lu cra 400 mi lhões de dó lares, en tão, ha -
verá tra ficante per to de pra ticamente todo mun do. É
por isso que tan to a Po lícia, como o Po der Ju diciário,
o Mi nistério Pú blico e to dos os seg mentos so ciais já
apresentam, in clusive, ca sos de corrupção em suas
estruturas.

Então, a ado ção da es cola in tegral é ex trema-
mente im portante. Va mos de ixar a cri ança às sete ho -
ras da ma nhã na es cola e va mos buscá-la às cin co
horas da tar de. E lá ela vai pra ticar es porte, fa zer ta re-
fas, ali mentar-se e aprender pro fissões. E, no fi nal do
dia, a cri ança não es tará com pletamente aban dona-
da, como ocor re hoje, ape sar dos pro gramas cri ados
pelo Go verno Fe deral, pro gramas lou váveis como o
Programa de Erra dicação do Tra balho Infan til, que
teve ins piração da nos sa Se nadora Lú cia Vâ nia, um
trabalho mu ito im portante. Po deríamos açam barcar
todas as cri anças. E, no fi nal do dia, en tregaríamos as 
crianças aos seus pais. Ti raríamos a cri ança da ten ta-
ção dos tra ficantes e a co locaríamos sob a vi gilância
dos pro fessores.

Discordo de V. Exª ape nas em um as pecto: con -
sidero im por tante que te nhamos um sis tema na cional
de se gurança pú blica, sim. Pre cisamos tra balhar a
polícia ci entífica, como bem dis se o Se nador Sér gio
Cabral; pre cisamos tra balhar a in formatização; o sis -
tema de in teligência, que tem que ser úni co. Hoje, um
delegado de po lícia – não de Esta dos di ferentes –
não sabe o que o ou tro de legado da mes ma ci dade
está fa zendo. O tra balho po licial é ab solutamente de -
sorganizado. Mas entendo que a in tegração das po lí-
cias não vai fun cionar. Se não hou ver a unificação das
polícias, não va mos con seguir fa zer com que o tra ba-
lho de in vestigação, de pre venção e re pressão da cri-
minalidade se torne um tra balho mais efetivo. Hoje, as 
polícias têm car gas ho rárias di ferenciadas, trabalhos
diferenciados, uma in terfere no tra balho da ou tra. A
Polícia Mi litar aca ba fa zendo o tra balho de in vestiga-
ção por in termédio da P2 e a Po lícia Ci vil aca ba fa-
zendo o trabalho de prevenção. Mu itas ve zes ve mos
policiais ves tindo co lete com a ins crição “Po lícia Ci -
vil”, sen do que o seu tra balho é de in vestigação. Fica
parecendo aquela pi ada de português: o ci dadão com 
um cra chá no pe ito in formando que é do ser viço se -
creto português – com todo o res peito que te mos, é
apenas um chis te. Mas a Po lícia Ci vil aca ba fa zendo
este tra balho tam bém de prevenção.
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Temos que ter uma Po lícia unificada, mes mo
porque, para o ci dadão co mum, fica di fícil sa ber qual
é a atri buição da Po lícia Ci vil e qual é a atri buição da
Polícia Mi litar. Às ve zes, ele bate no quar tel e lhe di -
zem: não é aqui não, é na de legacia. Ou ele vai à de le-
gacia e di zem: não é aqui, é na Po lícia Mi litar. Te mos
um sis tema de “em purrômetro” mu ito grande.

Penso que V. Exª po deria, ao con trário do Go -
verno an terior, tra balhar no sis tema não da in tegra-
ção, mas da uni ficação das po lícias. Já tra balhamos
no Esta do de Go iás, com êxi to, com o sis tema de in te-
gração, as sim como em ou tras par tes do Brasil. Mas é 
possível dar um pas so adi ante.

Sr. Mi nistro, penso que te mos que tra balhar tam -
bém na re estruturação do in quérito po licial no Bra sil.
O in quérito po licial é um ins trumento que, hoje, não
serve pra ticamente como pro va al guma. V. Exª que é
advogado – e um dos bri lhantes ad vogados des te
País – sabe bem dis so. Os tri bunais qua se sem pre
descartam o in quérito po licial, por que há acu sação
de que está vi ciado, de que hou ve prá tica de cor rup-
ção, de que hou ve prá tica de tor tura.

Proponho a V. Exª que pos samos tra zer o Mi nis-
tério Pú blico para tra balhar no in quérito po licial, não
como con dutor do in quérito po licial. Sou pro motor de
Justiça, mas o pro motor de jus tiça não sabe in vesti-
gar. Aliás, de vemos tra balhar tam bém para que os de -
legados se jam ex cluídos da car reira ju rídica no Brasil,
porque o pa pel do de legado é in vestigar, co nhecer o
suficiente da lei, tra balhar para que não haja vi olação
a di reitos hu manos, para que ele tam bém seja efe tiva-
mente um agente de in vestigação.

De for ma que, se o pro motor de jus tiça vi esse
trabalhar no in quérito po licial, po deríamos, pri meiro,
dar-lhe al gumas ta refas do ma gistrado – e pro ponho
promotor e ad vogado, de modo que te nhamos aí o
contraditório –, como, por exem plo, de cretar pri são
temporária, que é uma pri são para in vestigação, bem
como os tra balhos de in cidência, de pe rícia, ain da a
busca e apre ensão, su primida da au toridade po licial.

Para se ter uma idéia da im portância dis so – e V.
Exª sabe –, pen semos num exem plo po pular para en -
tendimento: se hou vesse uma casa em fren te ao Con -
gresso Na cional e al guém che gasse aqui com a in for-
mação de que uma pes soa ha via aca bado de en trar lá
com um ca minhão de ma conha, qual se ria o pro cedi-
mento que te ria al guém do povo? Pro curar a au torida-
de po licial. Se fos se um po licial mi litar, ele te ria que se 
encaminhar ao de legado para pe dir bus ca e apre en-
são. O de legado tem que pe dir uma au torização ao
Juiz de Di reito para en trar na casa. O Juiz de Di reito
tem que pe dir um pa recer do pro motor. Este de volve

ao juiz, que dá um pa recer. Volta para a au toridade
policial, que vol ta para ou tra, para cum prir a di ligên-
cia. Isso de mora três me ses. Da qui a três me ses, sa -
bemos mu ito bem que o ca minhão de ma conha já foi
todo fu mado. Este é um exem plo po pular que mos tra
que pre cisamos ter no Bra sil um ins trumento que agi -
lize também a bus ca e apre ensão.

Penso que, se trou xéssemos para cá o con tradi-
tório, o juiz po deria re ceber o in quérito com esse con -
traditório para jul gamento em cer ca de três, qua tro ou
cinco me ses, ao in vés de três, qua tro ou cinco anos,
como te mos hoje. O juiz po deria re ceber ape nas para
julgamento. Mas, como é juiz, po deria, in clusive, re pe-
tir to das as di ligências que en tendesse ne cessário.
Estaríamos agi lizando, dan do am plo di reito de de fe-
sa, e mo dernizando o sistema bra sileiro, além de ti rar
o pro motor de jus tiça do seu ga binete.

Creio que pre cisamos, também, ter um Ju izado
Especial nas de legacias de po lícia, para jul gar es ses
crimes me nores, de pe queno po tencial ofensivo, cu -
jas pe nas pos sam ser apli cadas ra pidamente. Po de-
ríamos ter ju ízes e pro motores, se hou vesse a re for-
mulação, fa zendo com que esse tipo de de lito fos se
julgado in clusive no mes mo dia, ou até na mes ma se -
mana. Hoje esse sis tema é bu rocratizado, e, mu itas
vezes, es ses cri mes aca bam sen do jul gados em três,
quatro, cin co me ses.

Quero dis cordar do ín dice apre sentado por V.
Exª quan to à apli cação de pe nas al ternativas no Bra -
sil, que se da ria em ape nas de 7% dos pro cessos cri -
minais. Cre io que V. Exª não com putou o jul gamento
pelos Ju izados Espe ciais, nem a sus pensão con dicio-
nal do pro cesso, para pe nas de até qua tro anos, e ain -
da os re gimes ini ciados em se miliberdade ou em li -
berdade, que tam bém são for mas al ternativas de
cumprimento.

No en tanto, con sidero im portante tra balhar sis -
tematicamente as pe nas al ternativas. Agora, para os
crimes gra ves, pe nas se veras, pe nas du ras. Como V.
Exª, pen so que não pre cisamos da re formulação para
aumentar em mu ito as pe nas, a não ser pon tualmen-
te, mas, quan to ao cum primento das pe nas, te mos
que efe tivamente tra balhar.

Acredito, ain da, que pre cisamos de uma re for-
ma do Po der Ju diciário que pos sibilite agi lizá-lo, uma
reforma do pen samento, que não pode ser tam bém
uma re forma da im posição de co tas. Vejo, por exem -
plo, a dis cussão de que o Su premo Tri bunal Fe deral
tem que ter um ne gro. Ora, o Su premo Tri bunal Fe de-
ral pode ter, in clusive, onze ne gros! Qual o pro blema?
O que não po demos é que rer es tabelecer ali co tas
para mu lheres, para ne gros, para ho mens, mesmo
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porque ama nhã al guém pode cis mar de querer lá um
palestino, ou um ju deu, ou um ca reca. Qual é o sen ti-
do dis so? Te mos que ter um Su premo Tri bunal Fe de-
ral en xuto e que pos sibilite jul gar as gran des ca usas,
não um Su premo Tri bunal Fe deral es cola de samba,
que tem que ho menagear uma raça ou uma con duta
de quem quer que seja.

O Su premo Tri bunal Fe deral também tem que
ser vol tado ao jul gamento das gran des ca usas. Te-
mos que ter o efe ito vin culante. Já vi um Mi nistro do
Supremo fa zer uma pa lestra afir mando que che gou a
julgar uma ca usa de pro priedade de ca chorros de
madames do Rio de Ja neiro. Ora, o Su premo Tri bunal
Federal jul gando pro priedade de lu lus! Não é essa a
finalidade desse tri bunal. O Su premo Tri bunal Fe deral
tem, efe tivamente, que jul gar as grandes ca usas des -
ta Na ção e cre io que a ado ção do efe ito vinculante é
importante, como tam bém a va lorização do jul gamen-
to do Juiz de Pri meiro Grau. Pen so que po deríamos
circunscrever em 80%, con cordo com V. Exª nis so,
nos jul gamentos dos Ju izes de Pri meiro Grau; os re -
cursos se riam des tinados ape nas a ca usas im portan-
tes, e não te ríamos esse sis tema pro telatório que te -
mos hoje. Di versos re cursos para di versas pos sibili-
dades. Uma de cisão de um juiz des moralizando a de -
cisão do ou tro juiz.

Temos que ter tam bém um sistema ju diciário no
Brasil, um sistema em que o Su premo seja o jul gador
das gran des ca usas, mas que pos sibilite que a jus tiça
seja efe tivamente re alizada e aca be com a in dústria
de li minares neste País.

Também de fendo o con trole ex terno do Po der
Judiciário e do Mi nistério Pú blico, as sim como as po lí-
cias têm que ter o Mi nistério Pú blico como Cor rege-
dor. Te mos que ter uma fle xibilização das leis que
possibilitem co locar para fora os agen tes corruptos de 
todos os Po deres. Hoje uma das gran des ca usas da
violência é a cor rupção po licial. Sa bemos dis so, mas
temos que tra tar do as sunto de for ma res ponsável e
não fa zermos acu sações le vianas so bre esse ou
aquele po der.

Defendo, pois, que tem de ha ver uma re forma,
um con trole ex terno do Po der Ju diciário e um con trole
externo do Mi nistério Pú blico, mas es ses têm que ter
uma com posição de ma gistrados, pro motores, ad vo-
gados e mem bros da so ciedade ci vil, não pode ser
um con trole fe ito so mente por ju ízes e pro motores,
porque se não te ríamos a vi tória, sim, do cor porativis-
mo ao in vés de ter mos um con trole so cial efe tivo e be -
néfico.

Penso que te mos que tra balhar na re forma do
sistema pe nitenciário. Sou contra o que V. Exª de fen-

de so bre a ex tinção do exa me cri minológico. V. Exª
chegou a di zer que co locaríamos de ime diato pre sos
não pe rigosos na rua. É te merário afir marmos que um 
preso é ou não pe rigoso em de corrência de ele ter
tido um bom com portamento car cerário. O pre so é
perigoso ou não em de corrência de uma sé rie de fa to-
res, que in clusive a criminologia, que é uma ciên cia,
tem que ava liar. Se hoje te mos uma equi pe mul tipro-
fissional, com posta por psi quiatras, psi cólogos e so -
ciólogos. Essa ava liação é ne cessária, porque, se
uma pes soa é pe rigosa, ape sar de um bom com por-
tamento car cerário, não pode ser co locada em li ber-
dade, mesmo ten do ad quirido o in terstício ne cessário
para a pro gressão do re gime ou para o li vramento
condicional. Nes se as pecto, en tendo que é mu ito im -
portante para os pre sos pe rigosos a ava liação pelo
exame criminológico. Mu itos alegam a de ficiência do
exame, mas isso não é mo tivo para eliminá-lo. Te mos
de apri morá-lo. Hoje, se o pre so tem di reito a uma au -
diência de 15 mi nutos com um psi quiatra, ele tem que
ter di reito à avaliação de duas, três, cin co ho ras ou
dois dias. Então, não po demos eli minar um sistema
efetivamente be néfico para a so ciedade e não po de-
mos cri ar uma in dústria de li beração de pre sos que
podem ser bas tante pe rigosos, apesar do seu com-
portamento carcerário sa tisfatório.

(O Sr. Pre sidente José Sar ney faz soar a cam -
painha.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Também en tendo que te mos de tra balhar na re cupe-
ração do de linqüente, mas o prin cipal fa tor de re cupe-
ração é o tra balho, que deve ser obri gatório. O sis te-
ma hoje pre vê que o pre so pro gride a cada três dias
trabalhado. A cada três dias não tra balhado, ele pode
ter tam bém o au mento de um dia de pena. Ve jam
bem: não se tra ta de tra balho forçado. Tra balho for ça-
do é ou tra co isa. Nin guém deve ser for çado a tra ba-
lhar, mas obri gado a tra balhar e em pro fissões que fa-
çam com que o pre so, ao sair da ca deia, te nha condi-
ções efe tivas de continuar tra balhando. De que adi an-
ta fi car cos turando bo las den tro das pe nitenciárias ou
fazendo ar tesanato com pa uzinhos de pi colé? Então,
precisamos de pe nitenciárias in dustriais, prin cipal-
mente porque hoje o cri me está cen tralizado nos
grandes cen tros ur banos e, para uma pe quena mi no-
ria, o tra balho agro pastoril.

Agradeço a V. Exª pela opor tunidade e ao Sr.
Presidente pela to lerância. Fico mu ito fe liz que V. Exª
esteja aqui para este de bate, que es pero seja o me -
lhor pos sível, como tem sido até ago ra.

Obrigado, Sr. Mi nistro.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Tasso Je reissati, de batedor in -
dicado pelo PSDB.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem
revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, pri meiramente,
assim como fez o Se nador Sér gio Ca bral, gos taria de
dar a nota so cial da nos sa ale gria, com o nos so abra -
ço e os nos sos vo tos de fe licidade em nome, com cer-
teza, de toda a ban cada do Ce ará aqui pre sente, com
certeza de to dos os ce arenses, pelo ani versário do
nosso Presidente José Sar ney. Falo ain da em nome
dos mi neiros, como pe diu-me aqui o Se nador Edu ar-
do Aze redo. E de to dos os ba ianos. As adesões vão
ser ma ciças.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu ito
obrigado a V. Exª.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – V.
Exª con tinua cada vez mais moço.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela sin -
ceridade do elogio, também agra deço.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Ini -
cialmente, em ho menagem ao Se nador De móstenes,
apoiamos a tese de cota de ca recas para o Su premo
Tri bunal Fe deral.

Sr. Mi nistro Már cio Thomaz Bas tos, é uma ale -
gria a pre sença de V. Exª aqui. Sou um ad mirador de
V. Exª, do seu tra balho, do seu ta lento. Te mos a cer te-
za de que V. Exª tem to das as con dições de fa zer um
trabalho da ma ior pro fundidade à fren te do Mi nistério
da Jus tiça, que hoje deve ser tra tado tal vez como o
setor pri oritário na vida da so ciedade bra sileira. Não
tenho ne nhuma dú vida de que se for fe ita uma pes -
quisa perguntando à po pulação bra sileira o tema que
mais a pre ocupa, a se gurança será o nº 1. É o pro ble-
ma que afli ge to das as ca madas, to dos os seg mentos
e to dos os se tores da so ciedade bra sileira, exi gindo
uma vi são clara não só do Mi nistério da Jus tiça, mas
do Go verno, quan to à pri oridade e à ur gência do
tema.

Por essa ra zão, aqui no Se nado, por ini ciativa do 
Senador Edi son Lo bão, Pre sidente da Co missão de
Constituição, Jus tiça e Ci dadania, e com o apo io do
Presidente José Sar ney, for mamos a Sub comissão
Permanente de Se gurança e Ci dadania, no sen tido
de que tudo que es teja ao al cance desta Casa seja fe -
ito com ob jetividade e ce leridade. Nos so ob jetivo é
ajudar o Po der Executivo a to mar as me didas ca bíve-
is, dis pondo-o das fer ramentas le gais ne cessárias
para fa zer com que tema tão im portante seja abor da-
do de ma neira ade quada.

Preocupa-me um pouco, nas dis cussões que te -
nho ou vido so bre a ques tão de se gurança, a ên fase
ou qua se a ex clusividade que se dá ao cri me or gani-
zado. Pa rece-me que o cri me que eu cha maria de de -
sorganizado afli ge mu ito mais o dia-a-dia das pes so-
as do que pro priamente o crime or ganizado. Sa be-
mos mu ito bem da pro fundidade, do en raizamento, do 
mal, da do ença que significa para a so ciedade o forta-
lecimento do cri me or ganizado. Entre tanto, com cer -
teza, o cri me de sorganizado tem sido o iní cio e a
grande ala vanca do cri me or ganizado.Aque le as salto
de rua do dia-a-dia, da es quina, aquele ho micídio por
um par de tê nis, es ses crimes são com pletamente
fora de con trole, as sunto tão ou mais im portante do
que o cri me or ganizado pro priamente dito.

Esse pro blema não atin ge so mente São Pa ulo
ou Rio de Ja neiro. Com cer teza, é uma cri se que ocor -
re em todo o País, ca racterística das gran des ci dades
brasileiras, seja no Nor te, no Sul ou no Su deste. Toda
cidade grande bra sileira en frenta esse pro blema. A
crise que afli ge todo o sis tema de se gurança pas sa
pela ques tão das po lícias, da cor rupção das po lícias,
da su perlotação das pe nitenciárias e da gran de rede
de con luio, cumplicidade ou omissão en tre po lícia, Ju -
diciário, ad vogados cor ruptos e agen tes car cerários.
Isso traz às gran des ci dades bra sileiras o mes mo fil -
me, e não há o que dis tinguir.

São Pa ulo e Rio de Ja neiro ti veram esse período
do cri me de sorganizado há 10 anos, per deram o con -
trole e chegaram onde es tão hoje. As ci dades mé dias
do Nor deste es tão co meçando a per der o con trole do
crime de sorganizado. Se não o ata carmos ime diata-
mente, te remos o pro blema mais agra vado ain da e a
vida nas gran des ci dades praticamente in suportável.

Por isso a nos sa pre ocupação em que essa
questão seja vis ta sob to dos os as pectos, não só do
crime or ganizado. A le gislação também é mu ito im-
portante.

Fui Go vernador do meu Esta do, o Ce ará, por
três ve zes e sei como é di fícil de mitir um po licial cor -
rupto. Ten tei vá rias e vá rias ve zes de mitir al guns, mas
eles re tornam por ini ciativa ju dicial para os lu gares
que de veriam jus tamente es tar sendo pre enchidos
por ci dadãos de ma ior cre dibilidade e se riedade do
nosso Estado e da nos sa so ciedade. É pra ticamente
impossível co locar um po licial corrupto fora da Po lícia.
É di ficílimo até colocar para den tro o sé rio. Re cente-
mente, al moçando com o Go vernador do Ce ará, Lú -
cio Alcân tara, S. Exª me di zia que ain da não con se-
guiu ad mitir mil po liciais mi litares apro vados em con -
curso re alizado ain da no meu Go verno, por que uma
série de li minares para ad missão de po liciais que não
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foram apro vados no con curso fa zem com que a ad-
missão de no vos po liciais mi litares seja pra ticamente
impossível. Assim também ocor re nas pe nitenciárias.
Temos o pro blema do agen te car cerário. Não exis te
problema nas pe nitenciárias sem a par ticipação dos
agentes pe nitenciários, sem a par ticipação do ad vo-
gado que lá en trou para tra tar com os agen tes pe ni-
tenciários. Nun ca vi uma ação con creta, pu nitiva, da
OAB, em ca sos como esses, que fazem parte do co ti-
diano de pra ticamente to das as pe nitenciárias, de to -
das as pri sões no ter ritório na cional.

Queria di zer tam bém que al gumas mo difica-
ções le gais são fun damentais. A nos sa ex periência
maior mos tra que, com duas po lícias, é pra ticamente
impossível al cançar efi ciência – não só a efi ciência
ótima que o pre sente mo mento exi ge, mas tam bém a
eficiência ne cessária no dia-a-dia, em tem pos nor ma-
is. Duas po lícias são ab solutamente in compatíveis
com a efi ciência do apa relho po licial e do apa relho de
segurança pú blica – no Congresso sempre se pen-
sou, sem pre se ten tou, sem pre se dis cutiu essa ques -
tão. Acre di to que, pela pri meira vez, te mos con dições
objetivas de en frentar esse pro blema com ma ior se -
gurança e ma ior ni tidez.

V. Exª co locou mu ito bem a ques tão do Sis tema
Único de Se gurança, ao qual to dos nós so mos in teira-
mente fa voráveis e que apla udimos. De vemos, po-
rém, co meçar por um sis tema de se gurança úni co
nos Esta dos, que, por si sós, são o opos to da fi losofia
do Sis tema de Se gurança Úni co.

Gostaria de co locar tam bém que nós, nes ta
Casa, com a Sub comissão de Se gurança Pú blica,
queremos ser um ins trumento efetivo de mu dança de
legislação, de mu dança de com portamento. Qu ere-
mos dar ao Po der Exe cutivo as ar mas e os equi pa-
mentos ne cessários para que a mo dificação es trutu-
ral seja fe ita neste mo mento – se este é um mo mento
tão ruim do pon to de vis ta da se gurança, é um mo -
mento único em opor tunidade para en frentar to das as 
mazelas que existem aí.

A ques tão fun damental que eu apre sentaria nes-
te mo mento é: quais são os óbi ces para que o Pla no de 
Segurança Na cional, de fendido por V. Exª, seja im ple-
mentado con cretamente e o mais rá pido pos sível?

Mais uma vez agra deço a oportunidade e ma ni-
festo a mi nha sa tisfação por suas pa lavras nesta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador João Ca piberibe, in dicado pelo PSB.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro

Márcio Tho maz Bastos, Srªs e Srs. Se nadores, a se -
gurança pú blica, em nosso País é, de fato, uma ques -
tão de or dem po lítica. Qu ero aqui ma nifestar a mi nha
satisfação por ou vir o Presidente da Re pública Luiz
Inácio Lula da Sil va afir mar que os pro blemas de se -
gurança nes te País são pro blemas do seu Go verno e
por ou vir o Mi nistro da Justiça, nes ta Casa, re afirmar
esse com promisso. Isso é ani mador, porque mostra,
com cla reza, a de cisão de re unir me ios, de de bater,
discutir, pro por e apro var leis, se as sim for ne cessá-
rio, para en contrar so luções, prin cipalmente para os
grandes cen tros ur banos, que vi vem a aflição da vi o-
lência e da in segurança.

Quando se as sume po liticamente uma de cisão,
dá-se o pas so ini cial para en contrar so luções – so lu-
ções di fíceis, porque não exis tem so luções fá ceis
para con trolar a vi olência em nos so País. Pri meiro,
porque há uma li mitação es trutural que me pa rece
fundamental men cionar.

Todo o es forço da so ciedade brasileira, ou a me -
tade desse es forço, a me tade da contribuição do ci da-
dão sob a for ma de im postos, in felizmente, é destina-
da a sal dar os ju ros da dí vida. Pra ticamente a me tade
do Orça mento pú blico, re sultado da contribuição dos
impostos dos ci dadãos e ci dadãs des te País, é ne ces-
sária para honrar os compromissos da dí vida. Ora, o
que está nos es magando é um sis tema fi nanceiro im -
piedoso, que não nos per mite res pirar. É ne cessário,
sim, es tabelecer uma re negociação, por que en quan-
to exis tirem ci dades como São Pa ulo e Rio de Ja nei-
ro, com aglo merados de até 200 mil pes soas vi vendo
sem a pre sença do Estado, sob a forma de as sistên-
cia bá sica de sa úde, de educação, de se gurança, de
assistência so cial, o Estado será subs tituído pe los
agentes do cri me or ganizado. E o es forço para do tar
essas ci dades de um mí nimo de in fra-estrutura que
permita que o ci dadão as con trole te ria que pas sar
por uma gran de ne gociação, eu di ria uma gran de ne -
gociação nor te-sul, prin cipalmente re lativa à dí vida
atroz que nos imo biliza. Qu alquer fa mília que des tine
metade do seu or çamento para co brir ju ros de dí vida,
evidentemente, vai vi ver na an gústia e na amar gura.

Outra ques tão, Sr. Mi nistro. V. Exª afir mou que
não é a lei que mo difica a re alidade. Nós te mos no
nosso País algumas leis pri morosas, que fo ram im po-
tentes para mo dificar a re alidade. Eu po deria ci tar
aqui o Esta tuto da Cri ança e do Ado lescente, que ra -
ros Esta dos aplicaram. Essa lei foi ques tionada e dis -
cutida, mas não foi apli cada. Onde foi apli cado o Esta -
tuto da Criança e do Ado lescente, nesse pri meiro de -
grau da ca deia da cri minalidade, que são os ado les-
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centes em re gime de re clusão, os re sultados fo ram
positivos, as re incidências di minuíram.

O Esta tuto da Cri ança foi mu ito bem elaborado
pelos le gisladores, no en tanto, é uma lei in compreen-
dida, não ape nas pela Po lícia Ju diciária, mas tam bém
pelo pró prio Ju diciário, que a con sidera to lerante de -
mais com o ado lescente.

Mas a re cuperação do ado lescente é fun damen-
tal para es tancar a car reira do cri me. Te mos es tatísti-
cas que mos tram que uma cri ança que co mete o seu
primeiro ho micídio aos doze anos, se che gar aos qua -
renta, já terá ul trapassado, de longe, 35 a 38 cri mes
cometidos. E o adolescente que mata, to dos sa be-
mos, não tem no ção do seu ges to. O Estatuto permite
que essa cri ança pos sa ser re educada. Te mos exem -
plos, é pre ciso le vantar os bons exem plos des te País
para que sir vam de bús sola.

Quero ma nifestar meu apo io ao Pro grama de
Segurança Pú blica do Go verno Lula, ao Mi nistro e
sua equi pe. Inte grar mais do que uni ficar. Eu di ria que, 
numa pri meira fase, é pre ciso in tegrar as ações da
Polícia Ci vil, da Po lícia Mi litar, da Po lícia Fe deral, do
Ministério Pú blico e, se pos sível, co locá-las no mes -
mo es paço. Essas ex periências já existem em vá rios
Estados bra sileiros, onde o Mi nistério Pú blico po derá
conduzir os pro cessos. Vá rios Esta dos já in tegraram
as suas ações, e os re sultados são co lhidos quase
que ime diatamente. Ação in tegrada, esse é um pas so.
O ou tro pas so é um pro grama na cional que te nha em
cada Esta do um cor respondente pro grama es tadual,
para que fun cione de pro grama a programa, para que
os fi nanciamentos se jam fe itos não ape nas como no
passado.

Fui Go vernador, por dois man datos, e o Mi nisté-
rio da Jus tiça era um bal cão de ne gócios, che io de lo -
bistas. Lem bro-me que a mi nha ori entação na área de 
Segurança era fo cada exatamente na for mação da
Polícia ci dadã, da Po lícia in terativa, com um con trole
social mu ito forte e rí gido por parte da co munidade,
inclusive com ca pacidade de pu nir o po licial por mau
comportamento. O pró prio Con selho de Po lícia Inte-
rativa de cidia a pu nição em suas re uniões mensais.
Mas, mes mo com essa pre ocupação, o Pro grama Na -
cional de Se gurança Pú blica no meu Esta do, quan do
abri os olhos, con sistia em com prar ar mas, mu nição e 
viaturas. Ora é fá cil descobrir que há um lobby po de-
roso para que se ven dam ar mas, mu nição e vi aturas,
quando a nos sa ori entação era a de que um per centu-
al, não mí nimo, de 20% fos se de dicado à ca pacitação
e tre inamento da nos sa Po lícia. Fi zemos isso com
muita de di cação e com a con vicção de que, ca paci-
tando e tre inando os nos sos po liciais, conseguiría-

mos uma me lhoria em seu de sempenho. Com isso,
fomos me recedores do prê mio Du bay 2000, exa ta-
mente em fun ção da ca pacitação e do tre inamento
dos po liciais, da for mação de uma Po lícia ci dadã, de
uma Po lícia in terativa, in tegrada na co munidade.

Tenho convicção de que há so luções para a vi o-
lência no nos so País. Há so luções para o cri me or ga-
nizado. O nas cedouro do cri me or ganizado é a cor -
rupção, a mal versação e o des vio de re curso pú blico.
Falo des sa soma fan tástica que al guns cal culam em
R$40 bi lhões por ano. Como é fe ita a la vagem des se
dinheiro?

Sr. Mi nistro, te mos que nos de bruçar so bre isso.
Para tan to, gos taria de abor dar essa ques tão e de ou -
vir qua is são as pri meiras idéi as em re lação ao con -
trole do di nheiro do cri me or ganizado, da cor rupção.
Quais os me canismos que já es tão sen do co gitados
pelo Mi nistério da Justiça para con trolar de finitiva-
mente essa mas sa fan tástica de re cursos, ca paz de
impedir que as pri sões se jam se guras no nos so País? 
Todo esse di nheiro é proveniente da corrupção, que
faz com que as por tas das ca deias se abram com ta -
manha fa cilidade.

Portanto, para en cerrar, eu di ria que as sumir po -
liticamente o com bate à vi olência ur bana no nosso
País é um gran de ris co. E esse é um ris co po lítico,
porque as di ficuldades se rão cre ditadas a quem toma 
a de cisão po lítica e o su cesso será dis tribuído com to -
dos os agen tes que se en volverem no pro cesso.

E há aqui uma cla ra de monstração do que leva a 
essa onda de cri me na ci dade fantástica do Rio de Ja -
neiro, que é uma das mais be las ci dades do nos so
País, e faz com que um ex-can didato à Presidente da
República as suma o de safio – com um gran de ris co
político – de se tor nar o Se cretário de Se gurança do
Estado do Rio de Ja neiro.

Sabemos que o en fraquecimento do Estado
pode nos le var ao es tado na tural onde to dos se rão
contra to dos. Pre cisamos, portanto, re cuperar e for ta-
lecer a confiança nas ins tituições pú blicas. Te mos que 
reconhecer que a so ciedade brasileira tem um imen so
descrédito nas suas ins tituições. E não po demos li vrar
aquilo que re presentamos aqui. Os po líticos, o Se na-
do, a Câ mara, os partidos po líticos, o Ju diciário, o
Executivo, to dos nós es tamos sub metidos a um grau
de des confiança nun ca vis to na nos sa so ciedade e
que pre cisamos re cuperar. E ca bem, na re cuperação
da con fiança nas ins tituições, de cisões po líticas.

Nesse as pecto, é pre ciso que a co isa pú blica, os 
bens pú blicos, o pa trimônio pú blico, as ins tituições
públicas, tudo pas se a ser de finitivamente con trolado
pelo ci dadão. Só va mos re cuperar a con fiança per di-
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da se o ci dadão ti ver o con trole, e esse con trole é
exercido em cima da quilo que é ob jeto das gran des
disputas ele itorais, em cima do Orça mento pú blico. O
cidadão, quan do ti ver so bre isso con trole ab soluto,
quando souber que 50% des se Orça mento é des tina-
do a pa gar ju ros da dí vida, vai po der ana lisar a condu-
ção que foi dada nes te País até en tão. Mas o ci dadão
também terá um cu idado e uma pre ocupação mu ito
grande na hora de es colher seus di rigentes. Acre dito
que, com o con trole so cial do Orça mento pú blico, va -
mos de volver a con fiança às nos sas instituições.

Muito obrigado, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Ro berto Sa turnino, úl timo de-
batedor.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Sem re visão do orador.) – Sr. Presidente, Se nador
José Sar ney, meus cum primentos, mi nhas fe licita-
ções, o abra ço des se seu ad mirador.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu ito
obrigado.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Mi nistro, cum primento V. Exª pela sua ex posição,
especialmente pela ori entação que está dan do à ges -
tão do seu Mi nistério nes se pro blema gi gantesco, que 
hoje pre ocupa a Na ção possivelmente mais que qual -
quer ou tro ou tan to quan to ou tros, que é a ques tão da
segurança pú blica, que deve ser en frentada, como V.
Exª dis se, por meio de um pro grama de lon go pra zo,
pela im plementação de um sis tema úni co de se gu-
rança, para des montar toda essa li nha de pro dução
de cri minalidade.

Esse é um tra tamento ho nesto e sen sato que é
dado à ques tão. Não é pro pagandístico, não é tra ta-
mento de marketing, não é tra tamento para ilu dir a
população mo mentaneamente, mas um tra tamento
de pro fundidade, ma duro e ho nesto.

Só mes mo em lon go pra zo, com re sultados em
médio pra zo, é que va mos con seguir re verter essa
tendência de cres cimento da criminalidade, que é
muito gra ve em todo o nos so País, é cla ro que com
especial gra vidade em al guns pontos, como o Rio de
Janeiro, e já vou to car nisso em se guida.

Temos que con siderar que, nos úl timos 12 anos, 
este País teve as ati vidades de mercado es timuladas,
com uma fla grante he gemonia nas de cisões go verna-
mentais bus cando sem pre o atendimento das re ivin-
dicações e das exi gências do mer cado, en quanto as
atividades pú blicas eram en colhidas, eram re duzidas
dentro de uma fi losofia que ge rou um re sultado de-

sastroso, o qual to dos nós ti vemos a oportunidade de
observar.

Sr. Mi nistro, o trá fico de drogas é uma ati vida-
de de mer cado mu ito im portante, que mo vimenta
muito di nheiro, so mas gi gantescas. É cla ro que o
exército do trá fico cres ceu enormemente, por que
eles têm me ios para isso. Não sei se tri plicou, qua -
druplicou ou de cuplicou nos últimos dez anos, não
tenho essa es tatística, mas se guramente hou ve
uma mul tiplicação ex pressiva, en quanto do lado
governamental, do lado do Esta do, os efe tivos po li-
ciais praticamente não cres ceram. Os equi pamen-
tos aqui e ali me lhoraram um pou co, mas fal tou
exatamente o re curso para cumprir a mis são de en -
frentar esse cres cimento gi gantesco do lado da cri -
minalidade. O mer cado en controu uma res posta,
sim, na se gurança. A po lícia privada também tri pli-
cou, qua druplicou, é mu ito ma ior do que a po lícia
estatal hoje, só que não cum pre a mis são da se gu-
rança em termos so ciais, para toda a po pulação,
mas a mis são de res guardar in divíduos, pe quenos
grupos ou lo teamentos, em pe quenas pro porções.

Sr. Mi nistro, é ne cessário re verter essa ten dên-
cia que fez com que as ati vidades do mer cado cres -
cessem enor memente e as ati vidades go vernamen-
tais, es tatais en colhessem, ou pelo me nos fi cassem
no es tado em que es tavam. O que que ro di zer, Sr.
Presidente, é que o Bra sil, para en frentar essa ques -
tão, den tro da ori entação certíssima de V. Exª, pre ci-
sará de re cursos. Se fi carmos ape nas apre goando,
apontando e discutindo as ne cessidades e não ti ver-
mos o fun damento dos re cursos mí nimos ne cessári-
os, as nos sas pa lavras se tor narão vãs. Esta mos aqui
a di zer pa lavras vãs. O Se nador João Ca piberibe já
tocou no as sunto quando se re feriu ao gas to com os
juros da dí vida, que é um san gradouro enor me nos
recursos ar recadados da po pulação. É pre ciso, no en -
tanto, aten tar também para ou tros as pectos. Di rijo-me
menos a V. Exª e mais aos no bres Co legas. Va mos
discutir e vo tar a re forma tributária e a re forma da Pre -
vidência. Pre cisamos aten tar para a ne cessidade de
recursos em abun dância para en frentar o pro blema
da se gurança por que nada dis so é ba rato. O au mento
do efe tivo po licial, com re muneração con digna, e o
equipamento da po licial técnica, exi gem uma soma
apreciável de re cursos que é pre ciso quantificar de
forma real e en contrar me ios de produzir re sultados.
Vou ma nifestar-me a res peito da si tuação do meu
Estado, pois é meu de ver. O Se nador Sér gio Ca bral
disse mu ito bem que é de ver de cada um fa lar es peci-
almente do seu Esta do. No caso do Rio, não es tamos
–– nem eu nem o Se nador Sér gio Ca bral – fa zendo
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uma re ferência ape nas em vir tude da re presentação
que te mos, mas por que há ra zões ob jetivas, con cre-
tas, para um tra tamento es pecial. O Rio é um caso es -
pecial. O fe nômeno do cres cimento da cri minalidade
abrange todo o País, mas há es pecificidades mu ito
particulares e im portantes no Rio as qua is agra vam
enormemente o problema. O Rio so freu um pro cesso
de es vaziamento des de os anos ses senta, com a mu -
dança da ca pital, quando fo ram fe itas pro messas de
compensação que nun ca fo ram cum pridas. Mi nistro,
não é cho ro do flu minense ou do ca rioca não, mas o
Rio de Ja neiro, ao lon go des ses anos, tem sido sis te-
maticamente discriminado na dis tribuição das do ta-
ções fe derais de modo ge ral. O Se nador Sér gio Ca -
bral se re feriu ao Fun do de Se gurança. Eu falo das
dotações or çamentárias em ge ral. Sa bemos que há
motivação po lítica, não va mos nos en ganar.

O Rio de Ja neiro teve, fre qüentemente, go ver-
nos de opo sição ao Go verno Fe deral. Isso re sultou
numa cla ra e in sofismável discriminação que o Esta -
do so freu esse tem po todo e se so mou, como fa tor
deletério, ao es vaziamento eco nômico ca usado pela
mudança da ca pital.

Ademais, o Rio de Ja neiro apre senta uma con -
centração ur bana que é úni ca no Bra sil, quer di zer,
nenhum Esta do tem 80% da sua po pulação vi vendo
na gran de ca pital; o Rio de Ja neiro tem, e sa bemos
que es sas concentrações ex cessivas fa vorecem o
crescimento da cri minalidade.

Além dis so, Sr. Ministro, há tam bém um as pecto
triste, que de vemos men cionar. Houve, em passado
não mu ito longínquo, du rante esse pe ríodo de cres ci-
mento da criminalidade, uma ati tude prag mática de
certos go vernadores do Estado de fa zer vis ta gros sa
em re lação ao que se pas sava nos mor ros, des de que 
as ati vidades cri minosas de lá não afe tassem o as fal-
to. Essa di visão morro-asfalto em acor dos não ne go-
ciados – nin guém sen tou à mesa e ne gociou, mas im -
plicitamente -, não es critos, mas tá citos, in termedia-
dos por pes soas da qui e dali, fez com que o trá fico ti -
vesse, nos mor ros do Rio de Ja neiro, uma li berdade
maior do que se ria lí cito es perar. Tudo isso fez com
que o pro blema do Rio se agra vasse e mu ito. A po pu-
lação do Rio con fia no Go verno Fe deral e na ges tão
de V. Exª, mas pede um so corro ur gente.

O tra tamento em lon go pra zo é cor reto, mas, no
caso do Rio, a nos so ver, re quer com plementação de
maior ur gência em ter mos de re forço da po lícia do Rio 
e de ma iores in vestimentos que com pensem um pou -
co a dis criminação que se aba teu so bre a ci dade du -
rante os úl timos anos. É pre ciso in vestir nas áre as so -
cial e eco nômica.

Quero for mular uma per gunta a V. Exª por que,
além dos in vestimentos, é mu ito im portante que haja
uma ocu pação so cial e ur banística das fa velas do Rio
de Ja neiro, e não mi litar. No início do Go verno, ouvi
pronunciamentos de V. Exª dan do enor me im portân-
cia e pri oridade à ti tulação de pro priedade nas fa velas
do Rio de Ja neiro. Pa receu-me um projeto ex trema-
mente im portante e opor tuno. Tive até con tatos com
cartórios de re gistros no Rio de Ja neiro, que se pron ti-
ficaram a fa zer o pa pel de les, de ixando de co brar os
próprios cus tos re lativos à ti tulação. De pois houve um 
silêncio, não ouvi mais ne nhuma re ferência a esse as -
sunto. Apro veito a opor tunidade para in dagar de V.
Exª o que é fe ito des se pro grama e o que V. Exª pre -
tende re alizar nes sa área.

Sr. Mi nistro, V. Exª se re feriu com mu ita ên fase e
muita ra zão à la va gem de di nheiro e à im portância
que isso tem no qua dro ge ral da cri minalidade. Aqui,
no Se nado Fe deral, to dos os Se nadores es tão mu ito
interessados em in vestigações a res peito da la vagem
de di nheiro. A Se nadora Ide li Sal vatti che gou a en ca-
minhar um re querimento de cons tituição de uma CPI
para esse fim, mas S. Exª mes ma o sus tou em fun ção
da no tícia de in vestigações que se pro cessam no âm -
bito do Mi nistério da Jus tiça.

Entretanto, há pou cos dias, hou ve essa in forma-
ção de que a equi pe de in vestigação que es tava nos
Estados Unidos, em Nova Ior que, tra tando des se as -
sunto, teve de vol tar ao Bra sil sem concluir as in vesti-
gações. Eu pe diria tam bém um es clarecimento a V.
Exª so bre esse fato. O que foi isso? Essa equi pe te ria
concluído ou não? Foi de sativada ou não? Eu gos ta-
ria de uma in formação a esse res peito.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

lavra o Sr. Mi nistro da Jus tiça. V. Exª dis põe de 10 mi -
nutos.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, per correrei ra pidamen-
te a ques tão, de vido à exigüidade de tem po. Qu anto
às co isas que eu de ixar para trás, peço per dão a V.
Exªs. Po derei vol tar a elas na me dida do ne cessário.

O Se nador Sérgio Ca bral apon ta vá rias ques-
tões im portantes em re lação ao Fun do Na cional de
Segurança Pú blica, que, as sim como o Fun do Pe ni-
tenciário no Mi nistério da Jus tiça, como ob servou
bem o Se nador João Capiberibe, fun cionavam como
tesourarias. Eles não ti nham ne nhuma atividade, sim -
plesmente es peravam a vin da dos pro jetos es taduais,
muitos de les me ritórios, in teressantes mas de sarticu-
lados, al guns de les pro dutos de lobby de ven dedores
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de equi pamentos, como acontece na afluên cia do re -
gime ca pitalista, mas ba sicamente sem sis tema. O
Fundo Na cional de Se gurança Pú blica não des tinava
seu di nheiro dentro de um planejamento, mas aten-
dia a so licitações tó picas, par celadas, as sistemáti-
cas e que não cor respondiam a um ren dimento má -
ximo de di nheiro.

Assim, efe tivamente, esse número do ano de
2002, em re lação ao Rio de Ja neiro, é ir risório. A
nossa in tenção, ago ra que tra balhamos pró-ati va-
mente e o Fun do Na cional de Se gurança Pú blica de i-
xou de ser uma sim ples te souraria e é o ges tor da im -
plantação do nos so Sis tema Na cional de Se gurança
Pública, do nos so Sis tema Úni co de Se gurança Pú bli-
ca no Bra sil, pre tendemos apli car no Rio algo pró ximo
de R$40 mi lhões, mais de 10% do to tal do nosso or -
çamento.

A ques tão da po lícia téc nica é terrível em todo
o Bra sil, es pecialmente no Rio de Ja neiro. O nú mero
de pe rícias que se acu mulam tor na im possível ten tar
resolver os seis ou oito ho micídios que acon tecem
todos os dias. Aque les ho micídios têm que en trar
numa fila da po lícia téc nica, por que há cen tenas,
quando não mi lhares, de pe rícias es perando a vez.
Te mos um pro jeto de fa zer, in clusive com a apli cação
desse di nheiro, um sis tema mó vel de pe rícia téc nica,
de modo a que se aten da às pe rícias do dia com o
aditivo da queles ho micídios que acon teceram no
ato, man tendo o rit mo das atra sadas. Isso em re la-
ção à po lícia téc nica.

O fi nanciamento do Go verno ale mão, de US$2
bilhões, está sen do ne gociado e vi sará à ges tão, ao
treinamento de pes soal, à ven da de equi pamentos
de po lícia, ar mas, ve ículos, mas fo cados em ges tão,
em tre inamento e em in formatização e em tra balho
de in formática e de in teligência. Esse pro cesso le va-
rá al guns anos, mas es tamos tra balhando ati vamen-
te nele. O Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va con-
versou so bre o as sunto com o chan celer Ger hard
Schroeder na sua vi sita à Ale manha e isso está ca -
minhando.

O pro blema da unificação das in teligências é
fundamental. O Se nador Pe dro Si mon tem um pro jeto
antigo, trans formado em lei, a res peito do ca dastro
único. Exis tem ou tras pro postas. Nós es tamos re estu-
dando a lei em que se trans formou o pro jeto de S. Exª.

Efetivamente, o ob jetivo do Sis tema Úni co de
Segurança Pú blica é uni ficar in teligência, in forma-
ções, ca dastros, para que se te nha o má ximo de efi -
ciência e possa acon tecer tal como em San tiago ou
em Nova Ior que: o po licial tem, no seu car ro, o ca das-
tro de to das as pes soas, de modo que, num aci dente

de trân sito, ele ve rifica a fo lha cor rida da pes soa na -
quele exa to mo mento.

Descriminalização de dro gas é um problema im -
portante. Acre dito que nós de vamos ca minhar em di -
reção a isso. Acho que a li nha é com bate sem tré guas
ao trá fico, ao co mércio. Mas a ex periência da cri mina-
lização do uso não deu cer to no Bra sil. Anteriormente
se apli cava, mas des de 1976, com a lei an titóxico, o
que se faz é uma sé rie de in justiças de se con fundir o
simples usuá rio com o tra ficante, apli cando àque le
penas que só ser vem para de gradá-lo.

O Pro grama de Pro teção a Tes temunhas en con-
tra-se hoje na Se cretaria Na cional de Di reitos Hu ma-
nos, sob a di reção do Mi nistro Nil mário Mi randa, que
está re estruturando o Pro grama de modo a que se
torne efi caz e a que as ex periências bem-sucedidas,
como a de Per nambuco, re produzam-se.

Acredito que a de lação pre miada seja um ins tru-
mento im por tante para ser usa do com cri tério e que
se en contra na Lei do Cri me Orga nizado. Di minui a
pena de 1/3 a 2/3 e che ga, in clusive, ao pon to do per -
dão, de pendendo da im portância da co laboração do
pequeno de linqüente em re lação ao che fe da qua dri-
lha, ao capo, ao co mandante.

Isso de pende mu ito de cultura, no sen tido so cio-
lógico, ou seja, cul tura no sen tido de que é pre ciso cri-
ar os há bitos para usar es ses ins trumentos que se en -
contram na lei, mas que efe tivamente são mu ito pou -
co usa dos. No Brasil, a de lação pre miada já pos sui al -
guns anos, e, efe tivamente, é di fícil en contrar um
caso em que ela te nha sido usa da com efi cácia.

Concordo ba sicamente com tudo o que dis se o
Senador De móstenes Tor res, que me hon ra com
uma sé rie de in tervenções. A uni ficação das po lícias
civil e mi litar é um pro cesso que tem de ser al cança-
do. Te nho di ficuldade em ima ginar que se pos sa fa -
zer isso por De creto ou por Lei. Pen so que, den tro do 
nosso pro grama de im plantação do Sistema Único
de Se gurança Pú blica, va mos ca minhando para
isso, uni ficando ca dastro, co mandos e serviços de
informação, até que fi nalmente se con siga fa zer
essa uni ficação que evi te a su perposição, o desgas-
te e o des perdício de ener gia que hoje se dá em to -
dos os Esta dos da Fe deração.

Acerca das pe nas al ternativas, es tou de ple no
acordo, e quan to ao in quérito po licial, pen so que tem
de ser re visto com ur gência. É pre ciso que se re orga-
nize o sistema de in vestigação no Bra sil. Não sei se o
sistema pro posto por V. Exª seja o mais ade quado,
mas ima gino que, sem ne nhuma dú vida, é pre ciso
discutir e re solver essa ques tão com a má xima ur gên-
cia. Tra ta-se de um caso em que a mo dificação le gis-
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lativa se im põe, e não é sim plesmente um si nal para a 
opinião pú blica, mas uma me dida con creta e efetiva
que aju dará o tra balho de re pressão à criminalidade.

Evidentemente, as pe nas al ternativas têm de
ser tra balhadas. O Su premo Tri bunal Fe deral, no Go -
verno do Pre sidente Lula, não terá um sis tema de
cotas. Os re quisitos para a as censão ao Su premo
Tri bunal Fe deral são aque les que es tão na Cons titui-
ção: a re putação ili bada e o no tável sa ber ju rídico. E
o Pre sidente me au torizou a di vulgar, in clusive nas
conversas que tive com vá rias pes soas co gitadas
para ocu par es sas três va gas, que pre tendemos ela -
borar a men sagem no iní cio de maio. Pre tendemos
indicar ci dadãos brasileiros da mais alta res peitabili-
dade, que ve nham a en grandecer o Su premo. Nin-
guém será in dicado por ser ne gro, ca reca ou mu lher.
Serão in dicados aqueles que efe tivamente mostrem
condições de le vantar o Su premo Tri bunal Fe deral,
tornando-o aqui lo que so nhamos que seja e que, em
grande me dida, já é, ou seja, a Cor te Cons titucional,
capaz de de cidir as grandes questões da ci dadania e 
da Re pública.

Concordo ple namente que o gran de pro blema
do Ju diciário bra sileiro está na pri meira ins tância. Não 
é re formando com petências de Tri bunais, nem trans -
ferindo com petências do Su premo para o STJ ou
vice-versa que se re solverá o pro blema, que se en-
contra fincado na primeira ins tância, onde tem que
ser sa nado.

Quanto ao con trole ex terno, con cordo ple na-
mente com V. Exª. É es sencial, é pré-re quisito. Já foi
apresentado à Cons tituinte, em 1988, e vem sen do
objeto de luta de vá rias ins tituições. Hoje, há uma
massa crítica de Mi nistros do Su premo e ci dadãos
envolvidos com o tra balho da Jus tiça, que es tão de
acordo com o con trole ex terno do Po der Ju diciário e
que, pro gressivamente, vem ali nhando nes se sen tido.
Quase que a ma ioria en tende que, para de mocratizar
e oxi genar o Po der Ju diciário e o Mi nistério Pú blico, é
preciso um con trole ex terno.

A via rá pida para a pu nição de pes soas. Te mos,
no Mi nistério da Jus tiça, apres sado for temente os
processos de de missão de po liciais fe derais. A Po lícia
Federal tem cor tado na cara e pren deu re centemente
22 dos seus in tegrantes em fla grante, em Foz do
Iguaçu. A Po lícia Fe deral tem demitido gen te e, ain da
ontem, par ticipei de uma re união com o Di retor-Geral,
Paulo La cerda, e com a Con sultoria do Mi nistério,
ocasião em que se dis cutiu a simplificação dos pro -
cessos – para res ponder em par te ao Se nador Tas so
Jeireissati – ten do em vis ta a de missão dos nos sos
policiais do serviço pú blico.

Acredito que haja con senso quan to ao tra balho
obrigatório. O nos so pon to de di vergência é o exame
criminológico, que exis te no Bra sil. Não é um aci den-
te, nem uma cir cunstância que não está fun cionando
bem, mas o exa me cri minológico, im plantado desde
1984, quan do a Lei de Exe cução Pe nal en trou em vi -
gor.E ele não fun ciona no Bra sil.

O Go vernador Ge raldo Alckmin, por exem plo,
um ho mem sa bidamente ri goroso e seus Se cretários
trabalham a cri minalidade e o cri me or ganizado com
muito ri gor, al gumas ve zes até ma ior do que aque le
preconizado pelo Par tido dos Tra balhadores. O Go-
vernador Alckmin e seus Se cretários tu telam 120 mil
presos atu almente e são a fa vor da abolição do exa -
me cri minológico.Esse pro jeto foi fe ito de acordo com
eles, por que, na prática, o exa me cri minológico não
significa ou tra co isa se não um obstáculo ab soluta-
mente for mal. Na mi nha opinião, existem ou tros me i-
os de con trole, como o con trole por meio do bom com -
portamento do con denado para fins da pro gressão. O
juiz não fica pre so à ma nifestação do di retor do pre sí-
dio, pois exis tem da dos ob jetivos so bre bom com por-
tamento, que es tão subs tanciados nas fi chas e no
acompanhamento do tra balho. Então, a po sição do
Ministério da Jus tiça é efetivamente pela abo lição do
exame criminológico no Brasil.

Há vin te anos, o acom panhamento que se de ve-
ria pro piciar ao pre so, por meio des sa co missão téc ni-
ca, para olhar seus pro gressos, sua vida, seu com-
portamento, é pura e ab solutamente ine xistente. O
único cri tério im pessoal e vá lido é o acom panhamen-
to do bom com portamento. O exa me cri minológico se
tornou, no Bra sil, hoje, uma en trevista, em que uma
pessoa per gunta para o de tento se ele in ternalizou o
seu cri me e se ele está ar rependido. É algo pu ramen-
te for mal, que aca ba au mentando a de sagregação do
sistema pe nitenciário e de ixando na ca deia mu itas
pessoas que não pre cisam es tar lá.

Acredito que a abo lição do exa me cri minológico
seja uma me dida sa lutar, e é uma as piração de mu i-
tos Go vernadores e de mu itos Se cretários de Admi -
nistração Pe nitenciária, in clusive os de São Pa ulo.

O Se nador Tas so Je reissati, emi nente ex-Go-
vernador e ho mem pú blico do Ce ará, tem ra zão quan -
do fala da im portância do crime de sorganizado, o cri -
me aci dental, que não é in dustrializado, mas do cri me
que afli ge, que precisa ser com batido com tan ta for ça
e com tan to vi gor como o cri me or ganizado.

São três ar mas fun damentais que nós te mos: a
violência, que é mo nopólio do Esta do, das po lícias, a
inteligência e a in formação. Com pletada a in formação
pelo com bate à la vagem de di nheiro. Não po demos
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esquecer que o Bra sil não cres ce há 20 anos e que o
Brasil não distribui ren da há 30 anos. Bas ta olhar os
gráficos para que se cons tate isso. Então, é evi dente
que exis te as sim um gran de exér cito pronto a ser co -
optado pela mar ginalidade. Não te mos nes ses úl ti-
mos anos ge rado os em pregos ne cessários a ab sor-
ver essa mas sa de ado lescentes, que aca ba sen do
jogada em di reção ao cri me. Mas não po demos es pe-
rar que se re solvam es ses pro blemas es truturais para 
que se com batam os crimes or ganizado e de sorgani-
zado. Te mos de combatê-lo agora, den tro das cir-
cunstâncias, den tro das di ficuldades, den tro da es-
cassez que es tamos ad ministrando nes se mo mento.

A cor rupção da po lícia é um tema fun damental.
Essa ques tão da via rá pida é im portante, pre tende-
mos man dar um pro jeto de lei para o Con gresso ime -
diatamente, que está sen do es tudado na Po lícia Fe -
deral, na Con sultoria-Geral do Mi nistério. A Po lícia
Federal, como eu dis se, vem cor tando na pró pria car -
ne, vem pu nindo mu itos po liciais.

A cor rupção nas ca deias é sé ria. Acre dito que a
OAB tem uma res ponsabilidade nis so. A OAB pre cisa,
ao mes mo pas so que de fende as prerrogativas dos
advogados, que são im portantes por que não são dos
advogados, mas de to dos os ci dadãos, de to dos os
defendidos e de fendentes, tornar mais vi goroso o seu 
sistema de pu nição de ad vogados. Eu noto, nes se or -
ganismo de clas se, que é o meu or ganismo, uma ma i-
or cons ciência da ne cessidade des se tra balho mais
duro e mais for te.

A cor rupção den tro das ca deias é um ou tro pro -
blema com plicado, porque não é uma cor rupção sim -
ples, mas em for ma de pin ça.

O que acon tece, nas ex periências que te mos
verificado e ca dastrado, é que o guar da de pre sídio
conhecido, quando se en volve numa si tuação de cri -
me or ganizado, re cebe um pe dido: “Olha, te mos aqui
dez mil re ais e você vai tra zer dez ce lulares para den -
tro da ca deia. Se você não trou xer, eu sei onde mora
seu fi lho, onde sua mu lher tra balha e onde suas cri an-
ças es tudam.” É um sistema per verso e pe rigoso, de
pinça, em que, de um lado, se afa ga com di nheiro e,
de ou tro lado, se ame aça de modo que é pra ticamen-
te ir resistível isso.

O Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va cri ou, por
uma me dida pro visória, que já está sen do sub metida
ao Con gresso Na cional, 4.500 cargos na Po lícia Fe -
deral e qui nhentos car gos de Gu arda Pe nitenciário
Federal. Já es tamos num pro cesso de re crutamento.
São pes soas que fo ram dis pensadas do Exército, ca -
bos e sol dados, que já têm um tre inamento bá sico, já
conhecem arma, já têm ex periência dis so. Esta mos

recrutando e pre tendemos, nos pre sídios fe derais e
estaduais onde va mos aju dar na vi gilância, co locá-los
numa con dição de qua se ano nimato, a fim de que os
presos pe rigosos, os pre sos de tentores de li gações
com o cri me or ganizado, que es tão dentro das ca dei-
as, não te nham a pos sibilidade de sa ber quem são
aqueles guar das. E a re muneração de les será bem
mais alta do que a dos guar das pe nitenciários atu al-
mente.

Precisamos le var adiante a ques tão da unifica-
ção das Po lícias Ci vil e Mi litar para aca bar com essa
diversificação, com essa di ficuldade e com essa su-
perposição de es forços. No Pro grama do Par tido dos
Trabalhadores, que está sen do im plantado, exis te
uma for te in dução para que as Po lícias Esta duais Mi -
litar e Ci vil se in tegrem nos seus pro cessos, no seu
comando e na sua in teligência, até que se tor nem
uma só po lícia.

Já con versei com o Go vernador Lú cio Alcântara
sobre o Sis tema Úni co de Se gurança Pú blica que es -
tamos im plantando. Acre dito que, até o fim do ano,
todo esse sis tema es tará in tegrado, de modo que
possamos tra balhar ga nhando es cala, tem po, ren di-
mento e si nergia.

O Se nador João Ca piberibe hon rou-me com a
sua ma nifestação. Con cordo com tudo que S.Exª dis -
se. Con sidero a ECA um exem plo de lei boa mas mal
aplicada. A Se cretaria Na cional de Se gurança Pú bli-
ca e a Se cretaria Na cional de Jus tiça de ixaram efe ti-
vamente de fun cionar como te sourarias e es tão tra ba-
lhando ati va mente. Esta mos ar ticulando pla nos, pro -
jetos e ações in tegradas, a fim de que o di nheiro te -
nha um ren dimento ab solutamente condizente com o
seu ta manho. Re sistimos, de to das as ma neiras, a en -
tregar di nheiro a não ser que haja a pos sibilidade de
uma in tegração e de um tra balho con junto.

A la vagem de di nheiro é uma ques tão fun da-
mental. Como eu dis se an teriormente, a ca usa fi nal
do cri me or ganizado é a la vagem de di nheiro.Se aca -
barmos com a la vagem de di nheiro, aca baremos com
a fi nalidade, com o sen tido do crime or ganizado. Nin -
guém es tocará R$500 bi lhões de baixo do col chão. No 
Brasil, é pre ciso ha ver mu dança de ati tude, mu dança
de le gislação, de to mada de certas pro vidências e de
mudança de cul tura no sen tido so ciológico. Por que te -
mos uma Lei de La vagem de Di nheiro que não é obe -
decida. As pessoas fí sicas e ju rídicas não se sen tem
moralmente con denadas quan do não cum prem as
prescrições dessa lei. É como acon tecia há 30, 40 ou
50 anos no Bra sil, quan do as pes soas não ti nham
consciência da ne cessidade de pa gar o Impos to de
Renda. Em qual quer país ci vilizado, um ban co, na
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parte da ma nhã, por meio do com putador, emi te mais
de mil no tificações ao Mi nistério Pú blico; e há um
software, cha mado re lacional, que, pe las pa lavras,
organiza tudo, pos sibilitando sa ber que uma pes soa
acusada de la vagem de di nheiro na fo lha 80 de um in -
quérito po licial é a mes ma pes soa, com o mes mo nú -
mero de con ta, acu sada na pá gina 2.000 de ou tro in -
quérito po licial. É essa a ne cessidade que te mos, e
estamos to mando pro vidências nes sa di reção. Fi ze-
mos um pla no, que já pas sou pe los ór gãos com peten-
tes, que o apro varam, e es tamos pro videnciando jun -
to ao Ban co Cen tral, Re ceita Fe deral, Mi nistério Pú -
blico Fe deral e Jus tiça Fe deral as con dições para tor -
nar isso uma re alidade. Te mos que im plantar pra tica-
mente, logo de iní cio, doze me didas. Uma de las, que
acredito que seja po lêmica, é bas tante in teressante,
diz res peito à pos sibilidade do blo queio ad ministrativo
do di nheiro por al gum tempo, a fim de evi tar que ele
suma e que, de pois de um re sultado ju dicial, não exis -
ta mais. Esta mos to mando to das as providências nes-
se sen tido.

O con trole do or çamento pela ci dadania é fun-
damental; pre cisamos to mar cons ciência disso. As
questões ma cro são mais im portantes que as mi cro,
mas te mos que li dar com as ques tões mi cro en quanto
trabalhamos o pro blema.

Ao Se nador Ro berto Sa turnino, a quem que ro
renovar meus votos de grande ad miração, de sejo di -
zer que não te mos um tiro de ca nhão. Ninguém tem
um tiro de ca nhão para aca bar com o cri me no Bra sil.
Não exis te uma me dida má gica. O que há são vá rias
providências sis tematizadas que têm que ser to ma-
das, al gumas de cur to pra zo e ou tras de mé dio ou lon -
go pra zo. Estamos trabalhando nis so in clusive em re -
lação aos efe tivos da Po lícia Fe deral.

Há um es tudo de 1975 que apon tava que em
1985, dez anos de pois, a Po lí cia Fe deral pre cisaria
ter um mí nimo de 15.000 ho mens. Em 2003, a Po lícia
Federal tem 6.900 ho mens. Então, o Pre sidente,
numa de monstração de sua von tade, de terminação e
preocupação com o pro blema, as sinou uma me dida
provisória au mentando em 4.500 ho mens o efe tivo da 
Polícia Fe deral. Va mos abrir os con cursos, a fim de
que efe tivamente te nhamos um pou co mais de gen te
treinada na Po lícia Fe deral. Esta mos re vitalizando a
Academia de Po lícia no sen tido de trans formar a Po lí-
cia Fe deral em um FBI bra sileiro, que é o so nho dos
policiais fe derais que ali tra balham.

A Po lícia Fe deral tem uma re putação enor me no 
Brasil, uma re putação que tal vez seja ma ior que seus
meios, suas pos sibilidades, que sua ca pacidade efe ti-
va, ope rativa e ope racional, mas pre tendemos re equi-

pá-la, re erguê-la, re construir a Aca demia de Po lícia,
de modo que te nhamos po liciais pre parados para
cumprir es sas funções.

Quanto à ocu pação das fa velas, o pro blema da
titulação das pos ses nas fa velas se en contrava no Mi -
nistério da Jus tiça quan do as sumimos. Tra balhamos
nele ini cialmente, e ago ra pas sou à com petência do
Ministério das Ci dades, onde está sen do acom panha-
do pelo Mi nistro Olívio Du tra e sua equi pe. A ar quiteta
Ermíria Ma ricato, Se cretária-Executiva do Mi nistério,
está tra balhando nesse pro grama em co operação
com o Mi nistério da Jus tiça.

Em re lação à in vestigação de Nova York, a equi -
pe da Po lícia Fe deral que es tava lá fi cou o tem po ne -
cessário. O de legado que ha via sido afas tado das in -
vestigações foi man dado de vol ta para Nova York,
onde ain da se en contra ter minando o ser viço, e a par-
te de co lheita de pro vas está praticamente ter minada.
Um pe rito já vol tou e logo devem vol tar o de legado e
outro pe rito. Duas pes soas da equipe lá es tão o ul ti-
mando o trabalho. Va mos en tão es perar o re sultado
dessa plantação que foi fe ita, des ses pe didos de co o-
peração. A Se cretária Na cional de Jus tiça do Mi nisté-
rio es teve em Nova York e em Was hington trabalhan-
do com o FBI nes se pro blema. A ques tão está ab solu-
tamente equa cionada. E não hou ve de ficiência al gu-
ma, ape sar das nos sas enor mes di ficuldades fi nan-
ceiras em man ter uma equi pe em Nova York paga em
dólar.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri gado, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con sulto
se al gum de batedor de seja usar do di reito de fa zer
comentários du rante dois mi nutos. (Pa usa.)

Tem a pa lavra o Se nador De móstenes Tor res.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.

Sem re visão do ora dor.) – Sr. Mi nistro, em primeiro lu -
gar, sem qual quer des respeito à opinião de V. Exª,
vou con tradizê-lo mais uma vez com re lação ao exa -
me cri minológico. Imagino que a gran de mo tivação
para dar fim ao exa me cri minológico seja eco nômica.
Recebemos a vi sita de vá rios re presentantes do Go -
verno de São Pa ulo, to dos ho noráveis, to dos respei-
táveis – e me per mitam não ci tar os no mes –, que dis -
seram que o Go verno de via op tar en tre cons truir ca -
sas po pulares e cons truir ca deias, e que ape nas nes -
te ano, de 1º de ja neiro a 13 de abril, o Esta do de São
Paulo au mentou sua po pulação car cerária em mais
ou me nos seis mil de linqüentes. O Pro curador-Geral
de Jus tiça do Esta do de São Pa ulo, Dr. Luiz Antô nio
Guimarães Marrey, trouxe-nos uma sé rie de do cu-
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mentos pro vando que pre sos com bom com porta-
mento car cerário, ao co locarem os pés nas ruas, aca -
bam por de linqüir e co meter no vos de litos.

Creio, por tanto, Sr. Mi nistro, que a ma neira mais
adequada, ci tando a ex pressão utilizada por V. Exª no
início da ex posição, para detectar a pe riculosidade do 
preso não pode ser aque le bo letim. Mes mo por que,
citando no vamente ex pressão uti lizada por V. Exª,
muitos dos de linqüentes ab solutamente pe rigosos li -
gados ao cri me or ganizado po dem e de vem ter, até
por re comendação pro fissional, um com portamento
carcerário sa tisfatório a fim de ob terem os be nefícios
legais, o que pode ocor rer com Fer nandinho Be i-
ra-Mar ou com Eli as Ma luco, que da qui a al guns dias,
com bom com portamento car cerário, po derão ter sua
progressão de ferida.

Sabemos que, como as de cisões do Su premo
Tri bunal Fe deral não têm efe ito vin culante, mu itos dos 
magistrados, para não di zer a ma ioria, não apli cam a
Lei dos Cri mes He diondos, que res tringe a li vramento
condicional com dois ter ços da pena efe tivamente
cumprida, mas apli cam a pro gressão com um sex to
do re gime. E nós te remos, com mu ita pos sibilidade,
presos con denados a trin ta anos sa indo da ca deia
com três anos e meio da pena cum pridos – gra ças à
progressão do re gime mais o tra balho no cár cere,
porque a cada três dias tra balhados des contam um
de pena. A mi nha pre ocupação, bastante fun damen-
tada, é que não po demos de ixar essa de cisão ao al vi-
tre de uma au toridade ad ministrativa, quer di zer, do
diretor do pre sídio, que fez a ano tação na fi cha com -
portamental do pre so e dis se que ele teve um bom
comportamento car cerário. O fato de ele ter um bom
comportamento car cerário não im plica ne cessaria-
mente que pos sa ser co locado em li berdade ape nas
por esse fato, por ter cum prido um lapso tem poral.
Acredito, sim, que os pro fissionais psi quiatras, psi có-
logos, so ciólogos, essa equipe multiprofissional, te-
nha com petência para fa zer um exame, um prognósti-
co do que vai acon tecer no fu turo, por que, caso con -
trário, a pro fissão de les não te ria va lidade ne nhuma.
Para que um psi quiatra, um psi cólogo, um so ciólogo,
se eles efe tivamente não po dem atestar algo so bre a
mente e o comportamento hu mano?

Apenas de sejo fri sar um tema que não tive opor-
tunidade de dis cutir e cuja dis cussão é mis são nos sa:
o trá fico de dro gas. Foi um as sunto de batido aqui,
mas não o que le vantou V. Exª, faça-se jus tiça. Sou
absolutamente con tra o Esta do bra sileiro de ixar de
criminalizar o tráfico de drogas e passar a to mar conta
da dis tribuição de dro gas. Imagino que o Mi nistério da 
Maconha, por exem plo, que se ria cri ado, efe tivamen-

te não da ria re sultado e es taria pro pício a uma cor -
rupção mu ito grande.

(O Sr. Pre sidente José Sar ney faz soar a cam -
painha.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre sidente, como é seu ani versário hoje e V. Exª é
um ho mem ex tremamente ge neroso, eu pe diria que
me con cedesse ape nas mais al guns mi nutos, para
que eu pos sa con cluir meu ra ciocínio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
não tem ou tro po der se não o de cum prir o Re gimento.
Como há mu itos ora dores ins critos e de sejo dar opor-
tunidade a to dos, sou obri gado, mu itas ve zes, a in ter-
ferir, aler tando os nos sos Co legas so bre o tem po.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Até mes -
mo no dia do seu ani versário, V. Exª tem que cum prir o 
Regimento.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Para con cluir o ra ciocínio e elu cidar o que digo, lem -
bro que 85% dos cri mes vi olentos co metidos no Bra sil
são pra ticados por pes soas dro gadas. Então, a ven da
da dro ga pelo tra ficante ou pelo Esta do não abo liria,
de for ma al guma, a prá tica desses crimes mais vi o-
lentos, com a for ça ou a gra ve ame aça.

E ain da pen so que o pa pel das For ças Armadas
seria mu ito re levante como au xiliar na se gurança pú -
blica. Co locar as For ças Arma das nas ruas é uma me -
dida que não sur tirá qual quer efe ito prá tico, mes mo
porque o mi litar não tem essa fun ção e essa for ma-
ção. Mas o Exér cito, Sr. Pre sidente e Sr. Mi nistro,
pode ser uti lizado, bem como to das as Forças Arma -
das, nas ta refas atí picas da Po lícia, como vi gilância
de fron teiras e de ro dovias e ser viço bu rocrático. Isso
não im plicaria a utilização da força con tra a so cieda-
de. Qu ase sem pre em que o Exér cito foi utilizado, a
tarefa ou o re sultado fo ram ab solutamente in glórios,
quando não fo ram constrangedores.

Agradeço a oportunidade que me foi dada por V.
Exª e pa rabenizo o Sr. Mi nistro pela ex posição.

O SR. PRESIDENTE (Jose Sar ney) – Tem a pa -
lavra o no bre Se nador He ráclito For tes, pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Sem re -
visão do ora dor.) – Para aju dar os fu turos trabalhos
desta Casa, gos taria que se re gistrasse, nes te ins tan-
te, o nú mero de Par lamentares do PT pre sentes ao
plenário. Ao que me cons ta, são ape nas dois: o Lí der
Tião Vi ana, que par ticipa des ta ses são em 20% do
seu tem po, e o Se nador Su plicy. Aliás, tam bém o Se -
nador Del cídio Ama ral, a quem peço per dão. S. Exª foi 
Governo até re centemente, e não con segui, ain da,
identificá-lo como Opo sição.
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Quero fa zer re ferência à úni ca pre sença in teres-
sada, que é o Se nador Ro berto Sa turnino.

Sr. Mi nistro, sem pre sou be que, na his tória re pu-
blicana, o car go de Mi nistro da Jus tiça é também po lí-
tico. Gostaria de so licitar a V. Exª que in duza os que
conduzem a po lítica des te Go verno a aca bar com
essa his tória de convocar Mi nistro de Esta do para a
sessão de quin ta-feira do Se nado Fe deral. Tra ta-se
de uma des moralização para a Casa e para V. Exªs,
que saem de seus afa zeres e não têm se quer o res -
paldo de seus com panheiros de sustentação parla-
mentar.

Há 15 dias, re cebemos o Mi nistro da Fa zenda,
circunstância em que a Casa, por tra dição, permane-
ce che ia. Em 70% da ses são, es tavam presentes ape -
nas seis Se nadores, e, do Par tido do Go verno, ou
seja, en tre aqueles que têm obri gação de pre parar
uma pa uta, de vir para cá com an tecedência, para
respaldar um Go verno que co meça a mos trar as suas
políticas, apenas a Se nadora Ide li Sal vatti.

E ve mos o Mi nistro da Justiça do Bra sil, no mo -
mento em que o País tem como pro blema prin cipal a
Justiça bra sileira, ser re cepcionado por ape nas três
Parlamentares dos que lhe dão sus tentação.

Quero, no vamente, de co ração, pe dir des culpas
– de co ração – ao no bre Se nador e que rido ami go
Delcídio Ama ral. Não me ha bituei a vê-lo no PT, mas
vou me acos tumar com o tempo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se nador
Heráclito For tes, eu queria di zer a V. Exª que há um
bom nú mero de Se nadores na Casa. Também de ve-
mos ter pre sente que di vidimos o tra balho do Se nado
Federal com cer ca de 40 mil te lespectadores, que tes -
temunham o es forço que es tamos fa zendo. É evi den-
te que as ob servações de V. Exª es tão con signadas, e 
os Lí deres as to marão em con sideração.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Aliás,
nobre Presidente, Se nador José Sar ney, pelo me nos
cinco Se nadores me dis seram que se en contram em
plenário porque es tão ho menageando V. Exª, que
hoje ani versaria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Agra deço
muito a re ferência de V. Exª, mas acre dito que é mais
para ho menagear os tra balhos des ta Casa.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Peço a
palavra pela or dem, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Tião Vi ana pela ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, sou obri ga-
do a ma nifestar um es clarecimento ao Se nador He rá-

clito For tes a res peito do tema. Infor mo a S. Exª que a
decisão de convocar Mi nistros de Estado e per sonali-
dades bra sileiras para tratar de te mas de in teresse
nacional foi de to dos os Lí deres partidários, to mada
de co mum acordo com V. Exª. E o Lí der do Partido do
Senador He ráclito For tes apoiou in tegralmente essa
decisão.

Nosso en tendimento é o de cons truir um Parla-
mento que seja aten to e es teja di ligentemente pre-
sente em to dos os mo mentos de in teresse. É um pro -
cesso que vai fa zer parte do dia-a-dia des ta Le gislatu-
ra. Sem dú vida, o Mi nistro Már cio To maz Bas tos dis-
pensou mu ito de sua aten ção, ao longo de seu man -
dato como Mi nistro da Jus tiça, a to dos os Par lamen-
tares do nosso Par tido, do Blo co de apo io ao Go ver-
no. Te mos ple na in teração com o tra balho que o Mi -
nistério da Jus tiça vem de senvolvendo. Tal vez, por
essa ra zão, al guns Se nadores não possam, no nos so
campo, es tar pres tigiando este mo mento.

Mas fica a su gestão de V. Exª, Se nador He rácli-
to For tes, que, se guramente, será es clarecida in divi-
dualmente por to dos os Se nadores do Blo co. E só es -
pero que isso sir va para en grandecer, ainda mais, as
reuniões de quin ta-feira com a pre sença de Mi nistros
de Esta do e per sonalidades bra sileiras.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – No -
bre Lí der, que ro co meter a ou sadia de aju dar V. Exª
com essa ma téria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se nador
Heráclito For tes, V. Exª é Mem bro da Mesa, co labore
com a Mesa. Mu ito obri gado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Essa
é a ma ior co laboração que es tou dan do, Sr. Pre siden-
te. V. Exª pas sa a so licitar aos Srs. Mi nistros que não
recebam Par lamentares no ho rário de sessão, por-
que, so mente por in dicação de V. Exª, Se nador Tião
Viana, há vá rios Se nadores, nes te mo mento, em
ante-sala de Mi nistro.

Tenho im pressão de que o mais im portante para 
o Se nado Fe deral é exa tamente a pre sença dos Se -
nadores nas ses sões. Uma das con dições bá sicas do
grande Lí der é re comendar – e isso já fun cionou mu i-
to nes ta Casa – aos Srs. Mi nistros, ao se gundo e ter -
ceiro es calões, que não re cebam Parlamentares no
horário de ses sões do Con gresso Na cional, res pei-
tando a Insti tuição.

Quero di zer a V. Exª que nin guém aqui tem mais
admiração pelo Mi nistro Már cio To maz Bas tos do que
este mo desto e no vato Se nador. Não está em jogo a
capacidade tampouco o brilhantismo da pre sença de
S. Exª aqui, ape nas o des caso de al guns se tores com
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a pre sença não do Mi nistro Márcio To maz Bastos,
mas do Mi nistro do Go verno de que V. Exª é Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Tas so Je reissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem
revisão do ora dor.) – Sr. Mi nistro, a tí tulo de pro vocar
já uma dis cussão so bre re sultados con cretos que
possam ad vir da sua pre sença tão hon rosa para to -
dos nes ta Casa, que ro men cionar duas ques tões que
fiz com base nas suas co locações: uma é a ques tão
da uni ficação das Po lícias.

Como V. Exª sabe, na turalmente, a ques tão das
Polícias Ci vil e Mi litar está na Cons tituição, por tanto é
constitucional. Mi nha su gestão, para ser apro veitada
imediatamente, é no sen tido de que isso seja des-
constitucionalizado. E essa é uma me dida ur gente.
Vários Esta dos têm me lhores con dições de fa zer já a
unificação das po lícias. Os que ain da não se acham
em con dições vão fa zendo no tem po ade quado, per -
mitido por lei. Mas é ur gente que se tire a ma téria da
Constituição, para que os pas sos nesse sen tido já
possam ser to mados.

No meu Esta do, por exem plo, já fi zemos uma
série de de legacias in tegradas, que trabalham em
conjunto e fa zem par te de um pla no de in tegração das 
duas po lícias. Ape nas não se fez mais em fun ção das
restrições le gais.

A se gunda su gestão é so bre a ques tão do
agente carcerário, apre sentada por V. Exª. A ex pe-
riência da pe nitenciária ter ceirizada no Esta do do
Ceará – que ocor re tam bém em ou tros Esta dos
brasileiros – tem dado re sultados mu ito bons e fa-
vorece, de ma neira bas tante consistente, a di minui-
ção do des vio de con duta de agen tes carcerários,
em fun ção da fle xibilidade e dos ri gores im postos
pelo con trole do Estado para as em presas terceiri-
zadas que ad ministram a pe nitenciária. Com cer te-
za, V. Exª co nhece ex periências em ou tros pa íses,
mas essa tem dado mu ito cer to. Por isso, con side-
ro im portante que o as sunto seja es tudado em ma i-
or pro fundidade, para po líticas fu turas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pelo nos -
so Re gimento Inter no, Sr. Ministro, V. Exª dis põe de
três mi nutos para tré plica. Con sulto se V. Exª de seja
usar a pa lavra.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS – Agra deço
ao Sr. Pre sidente.

Em re lação ao exa me cri minológico, men ciona-
do e pro pugnado pelo Se nador De móstenes Tor res,
quero di zer no vamente o se guinte: em re lação ao
exame criminológico, há vin te anos de ex periência

dessas co missões téc nicas, que dão uma pa lavra
pretensamente de sa ber competente em re lação a
essa ques tão, que não pode ser e não é nun ca con fu-
tada pelo juiz. De fato, es sas co missões téc nicas são
absolutamente ine ficazes. O que está ocor rendo é
que o cri minoso es colado, o cri minoso bandido, o cri -
minoso que se ar ticula tem mu ito mais con dições de
enganar a co missão téc nica do que o cri minoso pri -
mário, o ino cente, o cri minoso inad vertido.

Não acre dito que essa dis cussão se pos sa fa zer
em ter mos me ramente quan titativos, em ter mos me -
ramente con tábeis. O fato é que a pos sibilidade de se
tirar da pri são quem não pre cisa es tar pre so con tribui
demais para re duzir essa mas sa de re crutamento do
crime or ganizado exis tente na ca deia. E o exa me cri -
minológico mos trou, du rante es ses vinte anos de sua
aplicação – por tanto, não é uma ques tão de aper fei-
çoamento ad jetivo dele, mas é uma ques tão es trutu-
ral –, a sua ine ficiência e a sua ine ficácia.

Em re lação ao cri me he diondo, Se nador De-
móstenes Tor res, em to dos os ca sos co nhecidos
em que os ju ízes aplicaram a pro gressão, ig noran-
do a pres crição da Lei dos Cri mes He diondos, o
Ministério Pú blico tem re corrido com efe ito sus pen-
sivo. Então, são pou quíssimos os ca sos em que
efetivamente isso ocor re.

Mas, em re lação ao exame cri minológico, que ro
insistir: acre dito que ele seja um en gano, um equí vo-
co, que não deu cer to. Se acreditássemos ma gica-
mente na ciên cia psi canalítica, na ciência psicoterápi-
ca, che garíamos à si tuação de fic ção do fil me Mino-
rity Re port, com o ator Tom Cru ise, exibido re cente-
mente, em que ha via um gru po que pre via a ocor rên-
cia do cri me e pren diam as pes soas an tes de ocorrer
o fato. Antes de a pes soa co meter um ho micídio, a po -
lícia a pren dia, até que se des cobriu que ha via uma
maneira de fra udar esse sis tema, que se fa zia por te -
lepatia, acres centando-se sais ao cé rebro de pes so-
as do tadas.

Eu não acre dito nessa ciên cia ab soluta. Con si-
dero que es sas ciências são ne cessariamente con tin-
gentes, inexatas, su jeitas a en ganos. A ma neira mais
objetiva, mais im pessoal e ca paz de afe rir o bom com -
portamento é a do pron tuário do pre so. Não acre dito
que o exa me cri minológico fun cione.

Em re lação às For ças Arma das, fi zemos uma
experiência, logo no co meço do man dato, no Rio de
Janeiro, du rante o car naval. Sa bíamos que co locar o
Exército nas ruas não é uma boa co isa e o re tiramos
logo que pu demos. Mas te mos 1.500 ho mens do
Exército aquar telados, pre parados e em pre paração,
com os ser viços de in teligência, para qual quer even -
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tualidade no Rio de Ja neiro. Além do que, os ser viços
de in teligência das For ças Armadas es tão fa zendo
um tra balho sé rio no Rio de Ja neiro e no Espí rito San -
to, in clusive em re lação à Baía de Gu anabara, para
fazer um po liciamento mais efi caz lá.

À ques tão de or dem do meu emi nente ami go
Senador He ráclito For tes, quero res ponder que consi-
dero o com parecimento dos no bres Se nadores no
Senado Fe deral, em uma ses são de quin ta-feira, mu i-
to hon roso para mim. Estou ab solutamente con forta-
do e am parado pelo Par tido dos Tra balhadores, pe las
suas Li deranças e pe las suas pre senças aqui.

Senador Tas so Je reissati, não te nho resposta
para ne nhuma de suas duas ques tões. Te nho dú vidas
quanto à des constitucionalização. Vou pen sar no as -
sunto e pro meto a V. Exª uma res posta. Submeterei a
questão à Consultoria. Já pen sei nes se as sunto e
considero ten tadora e se dutora sua pro posta de re ti-
rar a ma téria da Cons tituição, de modo a que os Esta -
dos que têm con dições uni fiquem suas po lícias, e os
outros pas sem pelo pro cesso de ga nhar es sas condi-
ções. Pen sarei no as sunto e pro meto uma res posta a
V. Exª, para que pos samos fa zer uma re flexão co leti-
va.

Quanto à ca deia ter ceirizada, sem pre fui con tra.
Sempre con siderei que al guns serviços do Esta do
são in delegáveis, como jus tiça, educação, sa úde e
segurança. Não acre dito na eficácia da ca deia ter cei-
rizada, em bora res peite pro fundamente seu tes temu-
nho nes se pro pósito, como sei de ex periências que
estão sen do fe itas no Pa raná. Te nho medo da ca deia
terceirizada. Há ex periências trágicas em pa íses vi zi-
nhos, como a Co lômbia, onde um me gatraficante
construiu uma ca deia an tes de se en tregar. Assim, ele 
geriu uma ca deia. Esse era um ar gumento que o Mi -
nistro Evan dro Lins e Sil va usa va mu ito quando di zia
que exis te o ris co de que o cri me or ganizado pos sa
ganhar a ges tão des sas ca deias. Re ceio mu ito essa
questão e não te nho res posta para ela.

Quanto à des criminação do trá fico, Se nador De -
móstenes Tor res, nunca es teve na nos sa agen da nem 
em nos sas co gitações. Assim, es pero que não haja,
nas pró ximas dé cadas, um mi nistério da ma conha ou
da he roína.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos
passar à se gunda parte da nos sa ses são, con ceden-
do a pa lavra aos Se nadores que se ins creveram para
fazer perguntas ao Sr. Mi nistro.

O pri meiro ora dor ins crito é o Se nador Ga ribal-
di Alves Fi lho, que terá a pa lavra, dispondo de cinco
minutos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs Se na-
doras, Srs. Se nadores, Sr. Mi nistro Már cio Tho maz
Bastos, tam bém faço par te des sa Sub comissão que
já teve a opor tunidade de ir ao Ga binete de V. Exª.
Estamos es tudando me didas que apro fundem o com -
bate ao crime or ganizado, ao cri me de sorganizado, à
violência. Esta mos prin cipalmente nos de tendo na Lei 
de Exe cuções Pe nais, mas, como dis se V. Exª, não é
fácil mo dificar essa le gislação, e tal vez ela não seja
capaz de al terar a re alidade. Mas algo pre cisa ser fe i-
to, por exem plo, di ante até mes mo da pre sunção de
que 390 mil man dados de pri são não te nham sido
cumpridos nes te País nos úl timos me ses ou anos, va -
mos di zer as sim.

Por ou tro lado, se gundo con clusão de es tudio-
sos que com pareceram àque la Co missão, nos so sis -
tema pri sional fa lhou no que toca ao as pecto da res-
socialização do pre so. Per gunto a V. Exª sua opi nião
sobre essa afirmação e se isso é fa lha nos sa ou de
outros pa íses, de ou tros sis temas prisionais. Além
disso, o que po demos es perar da chamada res sociali-
zação?

Outra ques tão, Mi nistro – se rei ob jetivo, pois sei
da lis ta de ora dores que deve exis tir e que está sub -
metida ao Pre sidente José Sar ney –, diz res peito à ví -
deoconferência, pois ela tam bém é uma pre ocupação
da nos sa Co missão, do nos so Pre sidente, Se nador
Tasso Je reissati e do nos so Re lator, Se nador De mós-
tenes Torres.

O Juiz de Exe cução Pe nal de Bra sília, Dr. Edu -
ardo Hen rique Ro sas, com pareceu à nos sa Sub co-
missão e deu um de poimento sin cero de que o sis te-
ma es taria fun cionando mu ito bem em Bra sília. Para
confirmar, S. Exª nos con vidou a vi sitá-lo.

Naturalmente, al guns Srs. Se nadores pre ferem
ver de per to, onde se re aliza o prin cípio do in terroga-
tório; S. Exªs não que rem ir aon de se re aliza, na ver -
dade, o fi nal do in terrogatório.

Mas o cer to é que o Juiz foi bas tante en fático,
peremptório, no sen tido de que esse sis tema po deria
ser apro vado, re comendado e chan celado para todo o 
País ou, pelo me nos, utilizado mais in tensamente.

A ter ceira per gunta que faço a V. Exª diz res peito
à in formação de que es tariam re servados R$800 mi -
lhões das do tações dis poníveis para que o Mi nistério
da Jus tiça pos sa fa zer face aos en cargos e, so bretu-
do, ao Pla no Na cional de Com bate à Vi olência.

Pergunto a V. Exª: se esse é o va lor real do di -
nheiro? V. Exª acre dita que é su ficiente? Sa bemos o
tamanho do de safio que V. Exª tem pela fren te.
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Aliás, o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va dis -
se – cre io que na pre sença de V. Exª – que V. Exª tem
o pa pel de ma estro. Não du vido da ca pacidade e da
maestria de V. Exª. Du vido da or questra, que é meio
desafinada.

De qual quer ma neira, re itero aqui a mi nha con fi-
ança de que V. Exª, com sua equi pe, proporcionará
melhores dias ao nos so País no que se re fere à se gu-
rança do nos so povo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sr. Mi nis-
tro, ao fi nal da sessão V. Exª usa rá da pa lavra para
responder as ques tões formuladas.

Concedo a pa lavra ao Se nador Cé sar Bor ges.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Sem re vi-

são do ora dor.) – Mu ito obri gado, Sr. Pre sidente.
Inicialmente, que ro tam bém me as sociar àque -

les que já de sejaram a V. Exª, Sr. Pre sidente, nes ta
data co memorada com mu ita sa tisfação, um fe liz ani -
versário!

Também quero sa udar a pre sença do Mi nistro
Márcio Tho maz Bas tos. Mi nistro, sei da sua com pe-
tência, da sua re putação e, se de pender des ses fa to-
res, não te nho dú vida de que V. Exª fará um gran de
trabalho à fren te do Mi nistério da Jus tiça. No en tanto,
Ministro, de sejo ressaltar al gumas ques tões preocu-
pantes.

Com a ex periência de ex-Go vernadores, en fren-
tamos o cri me for temente ar mado e ge ralmente or ga-
nizado, e não de pendia mu ito dos Go vernos Esta dua-
is com bater o trá fico de ar mas, ar mas pe sadas que
adentram o País pe las nos sas fronteiras. Enfrenta-
mos, tam bém, o trá fico de drogas, que abundam em
nossas me trópoles e vêm de pa íses vi zinhos, como a
Colômbia. Por tanto, há ne cessidade de um per ma-
nente es tado de vi gilância nas nos sas fron teiras, e
não vejo ca pacidade, de forma ne nhuma, por par te da 
Polícia Fe deral, seja com 7.500 ho mens, 15 mil, 20
mil, de fa zer esse tra balho, pois são ex tensas as fron -
teiras bra sileiras.

Sr. Mi nistro, dispomos nas For ças Armadas, de
um con tingente de mais de 350 mil ho mens, cuja obri -
gação cons titucional é de fender as nos sas fron teiras.
Pergunto se não se ria hora de co locar as For ças
Armadas para fa zer esse tra balho e com bater o trá fi-
co de dro gas e de ar mas que en tram neste País qua -
se li vremente?

Há ou tro pon to que tam bém me preocupa, face
à mi nha ex periência de Go vernador. Pen so que al-
guns Se nadores e ex-Go vernadores ti veram esse
mesmo pro blema, ou seja, o grau de in segurança em
relação à Po lícia Mi litar, quan to ao não cum primento

de seu de ver cons titucional e en tram em greve, mes -
mo sen do uma cor poração ar mada. Em lu gar de de -
fenderem a so ciedade, as Po lícias Mi litares pas sam,
naquele mo mento, a ser uma ame aça à so ciedade.

Vivi esse pro blema na Ba hia. Re cordo-me que o 
Governo Fe deral de en tão con vocou os Srs. Go verna-
dores e o Mi nistro da Jus tiça. Con versamos mu ito,
mas efe tivamente não hou ve, por par te do Go verno
Federal, uma so lução, uma idéia, uma ação ou um
projeto en viado ao Po der Le gislativo. Absolutamente
nada foi fe ito.

Hoje, esse pro blema está re lativamente cal mo,
mas ele po derá, mu ito bre vemente, vol tar e trazer in -
segurança aos Esta dos bra sileiros. Antes que ele vol -
te a acon tecer, pen so que essa se ria uma ques tão so -
bre a qual o seu Mi nistério de veria pen sar, para que
haja um con trole efe tivo das Po lícias Mi litares, que
não se ria só por par te dos Go vernadores, mas do Go -
verno Fe deral. e de toda a so ciedade.

Outro ponto abor dado e também ci tado por V.
Exª é o pro blema da Re for ma do Ju diciário, que está
no ca minho de tra zer mais se gurança à so ciedade
brasileira. No en tanto, exis te, no Con gresso Na cional,
uma re forma so bre a ma téria na Co missão de Cons ti-
tuição, Jus tiça e Ci dadania já em es tado bas tante
avançado. Sa bemos que V. Exª é um dos crí ticos des -
sa re forma. Por tanto, eu perguntaria a V. Exª se há al -
guma pre tensão de o Mi nistério ou de o pró prio Go-
verno Fe deral to mar a ini ciativa nes sa ques tão da re -
forma do ju diciário.

Falamos em re forma tri butária, em re forma pre -
videnciária como se fos se pa nacéia para os pro ble-
mas na cionais e a dí vida ex terna. Será que a re forma
do Ju diciário não es taria também na or dem do dia e
não se ria uma pre ocupação fundamental hoje do
Executivo, de co laborar, de en caminhar suas idéias
rapidamente para esta Casa para que pos samos
aprovar uma Re forma do Ju diciário cri ando um novo
Judiciário que aten da às ne cessidades do Bra sil?

Mais uma ques tão com re lação ao con trole de
armas. Par ticipo de uma Sub comissão da Co missão
de Cons tituição, Justiça e Ci dadania, cujo Pre sidente
é o Se nador Tas so Je reissati, que me en carregou de
analisar to dos os projetos de lei que tra mitam nes ta
Casa re lativos a por te, co mercialização e re gistro e
de ar mas. Os pro jetos ten dem praticamente a im pedir
a co mercialização, no vos re gistros e de finitivamente
impedir o porte de ar mas.

Qual a po sição do Mi nistério da Jus tiça em re la-
ção a es sas ações? A ten dência da Casa é im pedir
definitivamente, como um modo de co ibir a ida des -
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sas ar mas para a prá tica do cri me, usa das con tra a
sociedade.

Por fim, um as sunto mu ito de batido nes ta Casa:
questão do or çamento e re cursos. De acordo com o
noticiado pela im prensa, V. Exª di vulgou que os re cur-
sos des te ano para a se gurança pú blica não re pre-
sentam di nheiro novo, ab solutamente ne nhum, pois
já es tavam pre vistos no Orça mento e re presentam a
junção de ver bas dis poníveis no Fun do Na cional de
Segurança Pú blica e aque las do Fun do Pe nitenciário.

A per gunta é: Considerando a gra ve si tuação da
segurança pú blica im plantada no País, não se ria ne -
cessário que o Go verno Fe deral destinasse mais re -
cursos ao combate à vi olência?

Sabemos da sua ex trema boa von tade e compe-
tência para re alizar bem o seu de siderato. No en tanto,
será que V. Exª dis põe des ses re cursos? Já que é
uma pri oridade na cional, não se ria hora de su ple-
mentarmos os re cursos do Mi nistério da Jus tiça para
dar mais se gurança à so ciedade bra sileira?

São es sas as mi nhas per guntas e as mi nhas ob -
servações, Sr. Mi nistro.

Durante o dis curso do Sr. Cé sar Bor ges,
o Sr. José Sar ney, Pre sidente, de ixa a ca deira
da pre sidência, que é ocu pada pelo Sr. He rá-
clito Fortes, 3º Se cretário.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Con -
cedo a pa lavra ao no bre Se nador Edu ardo Su plicy.

V. Exª dis põe de cin co mi nutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Sem re visão do orador.) – Sr. Presidente, Se nador
Heráclito Fortes, pre zado Mi nistro Márcio Tho maz
Bastos, em primeiro lu gar, gos taria de cumprimen-
tá-lo pela ex posição de al guns pon tos que con sidero
de gran de im portância.

Sobre a ex pansão da uti lização de pe nas al ter-
nativas, V. Exª men cionou que aqui no Bra sil ape nas
7% das pe nas são dessa na tureza, en quanto, no Re i-
no Uni do, já chegam a 80%. O que po deria ser fe ito
para ex pandir o uso de pe nas al ternativas e, dessa
maneira, di minuir a pres são ou o nú mero de pessoas
efetivamente presas? Na ver dade, o nos so bri lhante
Evandro Lins e Sil va, em en trevista à re vista Época,
de de zembro pas sado, mencionou que nun ca viu al -
guém sair da pri são me lhor do que en trou. Em prin cí-
pio, de ver-se-ia evitar a ca deia como um mé todo, a
não ser por cir cunstâncias que efe tivamente se fa çam
necessárias. Nes se caso, ca beria ao Con gresso Na -
cional mo dificar a le gislação ou aquela ins tituída a
partir de 1999 é su ficiente? O que nós, Par lamenta-

res, po demos fa zer para am pliar o ob jetivo men ciona-
do por V. Exª?

Também gos taria de per guntar so bre o Coaf
mencionado por V. Exª. Qu ais são as me didas que V.
Exª pre tende to mar em re lação à atu ação do Coaf, no
sentido de que esse ór gão co munique ao Mi nistério
Público toda e qual quer no tícia de ocorrência de cri -
me, haja vis ta que o fato não vem ocor rendo atu al-
mente, se gundo mem bros do Mi nistério Pú blico.
Como o Mi nistério Pú blico pas sará a com por ati va-
mente o Coaf?

Outra ques tão que de sejo formular se re fere ao
assunto que vem sen do ob jeto de exa me na sub co-
missão pre sidida pelo Se nador Tas so Je reissati, que
tem como Re lator o Se nador De móstenes Tor res, o
qual tra balhou mu ito in tensamente nesta se mana, ou -
vindo o Pre sidente da Asso ciação dos Ju ízes Fe dera-
is do Bra sil (Aju fe) e inú meros re presentantes do Mi -
nistério Pú blico, que nos cha maram a aten ção so bre
a ne cessidade de mo dificações nesta le gislação, es -
pecialmente num aspecto. Gostaria de ou vir a opi nião
de V. Exª so bre a com petência para im posição de
sanção dis ciplinar aos in ternos do sis tema pe niten-
ciário. V. Exa en tende ser essa uma atri buição do juiz
da Vara de exe cuções, da au toridade pe nitenciária?
Poderia ha ver um com partilhamento de res ponsabili-
dades ou um me canismo de cisório com plexo, a de ci-
são de um ra tificada por ou tra? Enfim, qual se ria o
melhor me canismo?

E, no que diz res peito à in comunicabilidade, res-
salto que, no in ciso IV do § 3º do art. 136, que tra ta do
Estado de De fesa, veda-se a in comunicabilidade do
preso. Ora, se até mes mo na vi gência do es tado de
defesa se veda essa in comunicabilidade, se ria na tu-
ral que, em tem po de pre valência da or dem pú blica e
de paz so cial, tam bém seja ob servado esse en tendi-
mento.

Então, gos taria de ou vir sua opi nião no que diz
respeito ao PLC nº 12, de 2003, que tra ta da mo difica-
ção da Lei de Exe cução Pe nal e do Có digo de Pro ces-
so Pe nal, quanto ao re gime dis ciplinar, que au toriza o
isolamento do condenado por até um ano. Não acre -
dita V. Exª que esse se ria um tem po exa gerado, além
do ra zoável ne cessário à im posição da dis ciplina pe -
nitenciária?

Os mem bros do Mi nistério Pú blico que aqui es ti-
veram res saltaram que mu itas ve zes têm ocor rido
abusos, às ve zes até por par te do res ponsável pela
administração pe nitenciária, co locando pes soas por
tanto tempo nes sa si tuação de in comunicabilidade,
que têm sido re gistrados inú meros ca sos de abu sos e 
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até de pes soas que tem per dido a sa nidade men tal
por ca usa de les.

Finalmente, re firo-me à des criminalização das
drogas, tema tam bém abor dado por V. Exª. Em 1998,
quando de um con gresso das Na ções Uni das so bre
drogas, em Nova Ior que, 386 per sonalidades, dentre
elas Mil ton Fri edman, D. Pe dro de Ca saldáliga e o atu -
al Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va, pu blicaram um 
manifesto no jor nal The New York Ti mes jus tamente
conclamando to dos os pa íses a re verterem o modo
de en frentar o pro blema das dro gas, porque o pro ce-
dimento da sim ples re pressão não es tava le vando a
uma so lução ade quada.

Eles con clamavam to dos a ini ciarem um diá logo
verdadeiramente aber to e ho nesto a respeito do fu tu-
ro das po líticas glo bais e controle de drogas, aque le
em que o medo, o pre conceito e as pro ibições pu niti-
vas le vem ao sen so co mum a ciên cia, a sa úde pú blica
e os di reitos hu manos.

Reporto-me ou tra vez à no tável en trevista e
contribuição do emi nente ex-Mi nistro do Su premo Tri-
bunal Fe deral e Mi nistro de Esta do Evan dro Lins e Sil -
va, que se co locou em de fesa da descriminalização
das dro gas, quan do res pondeu como se ria a nova lei.
Ele dis se: “Se riam per mitidas a fa bricação pe los la bo-
ratórios e a ven da nas far mácias. Então se pas saria a
tomar conta das vi olações nes sa ven da, sen do ne-
cessário re ceita mé dica ou al gum tipo de re gra. Li mi-
tes se riam cri ados. Se for fe ita uma ven da ir regular,
que se puna a in fração. Mas não se ria mais cri me.
Dessa forma, a ven da da dro ga sai da es fera mar gi-
nal”.

Pergunto: Qu ando V. Exa se pro nuncia a fa vor
da des criminalização das dro gas, o sen tido é se me-
lhante àque le que aqui está pro posta pelo sa udoso
Evandro Lins e Sil va ou con sidera que há um ou tro
caminho?

Quanto ao veto so bre esse as sunto, que se en -
contra no ca pítulo III, re ferente aos de litos e pe nas da
Lei nº 10.409, de 2002, o Pre sidente Fernando Hen ri-
que Car doso diz: “Estu da-se a elaboração de pro jeto
de lei em re gime de ur gência para, sa nados os ví cios,
alcançar a so ciedade os as pectos po sitivos que o le -
gislador sen sivelmente ex pressou”. Na quela oportu-
nidade, o Presidente Fernando Hen rique dis se que
encaminharia so bre esse tema um pro jeto de lei em
regime de ur gência. Mas não hou ve tem po de fazê-lo.
Portanto, mi nha pergunta é: em que me dida o Mi nis-
tério da Justiça tem avan çado es tudos no sen tido de
apresentar um pro jeto de lei nes sa área? Em que
ponto está a re flexão? Peço que V. Exª nos adi ante
seu pon to de vis ta, se pos sível.

Muito obrigado e meus cum primentos pelo ex -
traordinário trabalho.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Pela
ordem, o Se nador De móstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pela or dem. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente,
gostaria ape nas de re tificar a in formação pres tada
pelo no bre Se nador Edu ardo Su plicy. Quem fez a re -
clamação so bre os abusos co metidos foi um Pro cura-
dor do Esta do de São Pa ulo que fun ciona como De -
fensor Pú blico, e não um re presentante do Mi nistério
Público. Ape nas para re tificar a in formação. O res tan-
te do que dis se o Se nador Edu ardo Su plicy per mane-
ce ín tegro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agradeço a re tificação fe ita pelo Se nador De móste-
nes Tor res.Era a Co ordenação dos Tra balhos em De -
fesa do Sistema Pe nitenciário em São Pa ulo.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – No bre
Senador Tião Vi ana, V. Exª tem a pa lavra por até cin -
co mi nutos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nado-
res, de sejo inicialmente di zer da mi nha sa tisfação e
de todo o Blo co de apo io ao Go verno pela pre sença
do Mi nistro Márcio Thomaz Bas tos. Pen so que é um
desafio à al tura de sua his tória de vida e de seu
aprendizado na mi litância como ope rador do Di reito
assumir a função de Mi nistro de Esta do da Jus tiça
num mo mento tão di fícil em que toda a so ciedade
brasileira está aten ta e es pera um re sultado. Não é fá -
cil a mis são que V. Exª tem pela fren te, os de safios
que terá que su perar com todo o Go verno, com todo o 
Parlamento, com to dos os par tidos po líticos. Eu sem-
pre fico mu ito fe liz ao ver o tes temunho e a de cisão
com que o Pre sidente Lula tem tra tado o tema da se -
gurança pú blica, com a mais ab soluta res ponsabilida-
de, tra duzindo o sen timento de pre ocupação e de afli -
ção do povo bra sileiro e de ixando cla ro o com promis-
so po lítico de rom per com esse ci clo de pi ora da in -
tranqüilidade da po pulação bra sileira to dos os dias,
todos os me ses. Nós não po demos ima ginar como
normal, Mi nistro. Espero que a po pulação nunca ve -
nha a aca tar como um com ponente de nor malidade
uma cri ança sair de casa para a es cola e ser ví tima de 
uma bala per dida; uma mu lher grá vida dentro de um
carro ser vítima de uma bala per dida. O Go verno do
Presidente Lula, o nos so Go verno, terá efe tivamente
que rom per com es ses in dicadores e mu dar a re alida-
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de da se gurança pú blica no Bra sil. Eu sou pro funda-
mente oti mista e confio ple namente que, com a sua
presença di rigindo a Pasta do Mi nistério da Jus tiça,
nós te remos as res postas pos síveis que a so ciedade
brasileira es pera e nas qua is con fia.

Sr. Pre sidente, eu la mento pro fundamente re-
gistrar que, no ano de 2000, o Esta do do Rio de Ja nei-
ro re gistrou 17.662 ho micídios en tre jo vens de 15 a 25 
anos. Esse é um qua dro dra mático. Eu la mento re gis-
trar que, no ano de 2002, no Esta do do Pi auí, a ci dade
de Te resina te nha sido a se gunda ci dade de ma ior
crescimento da vi olência, por ho micídios. É la mentá-
vel que o Esta do de São Pa ulo te nha quase 90% dos
seus ho micídios não elu cidados. No meu Esta do, o
Acre, nós te mos 90% dos ho micídios elu cidados. Nós
temos uma si tuação que im põe um novo mo mento. O
sistema de de legacias do Esta do de São Pa ulo re úne,
segundo in formações concretas, 15 mil de tentos,
com um dé ficit cres cente de mil de tentos ao mês. A
construção de um pre sídio fe deral de mé dio por te, de
800 va gas, de mora em mé dia um a dois anos, em
condições nor mais e ha bituais. É como se, de fato,
Senador De móstenes Tor res, es tivéssemos en xu-
gando gelo.

Temos que rom per esse ci clo. O Mi nistro foi mu i-
to cla ro e ob jetivo na sua aná lise quan do ex pôs o de-
safio que te mos fren te à la vagem de di nheiro nes te
País que tem in serção em to das as áreas como um co -
letor da criminalidade, um pro pagador da cri minalidade.
Temos que ter in tervenções ma cros, e isso foi mu ito
claramente apontado por V. Exª. Sr. Mi nistro, pre cisa-
mos de me didas mu ito pon tuais, de fá cil go vernabilida-
de, de alto im pacto e de ba ixo custo. Por exem plo, meu 
Estado, o Esta do do Acre, en tendeu, tem cla reza e
está ope rando, que a hora da vi olência, a hora da mor -
te é ba sicamente na ma drugada, en tre meia-noite e
três ho ras da ma nhã, quan do os ba res, prin cipalmente
os ba res não cre denciados, não ha bilitados, es tão fun-
cionando. Esse é o ho rário. To dos os mé dicos de pron -
to-socorro sa bem – tra balhei anos da mi nha vida em
pronto-socorro, o Se nador Mão San ta, mé dico, tam bém
sabe – a hora do es faqueado, a hora do aci dentado no
trânsito, a hora do ba leado. É qua se uma ro tina. Te mos
que ter uma in tervenção in teligente do Esta do. E te nho
certeza que V. Exª está ope rando, com sua base de
gestão, me didas de na tureza sim ples, de alto im pacto,
de fá cil go vernabilidade que vão mu dar efe tivamente o
quadro de in segurança que as sola este País. Ba sica-
mente, eu gos taria de so licitar a V. Exª que ti vesse um
compromisso in tenso e ab solutamente presente a fa vor
da re forma do Ju diciário; que pu déssemos, como te-
mos fe ito, nos sa as sessoria com a sua as sessoria, ten -

tar ope rar a ló gica de uma re forma que aten da a atu ali-
dade do Estado bra sileiro, mas uma re forma que seja
aprovada ime diatamente. O Par lamento está pron to e
cioso das suas res ponsabilidades e irá vo tar a re forma
do Ju diciário. Se ria mu ito ruim se essa re forma fos se
votada nos mol des em que es tava: aten dia ba sicamen-
te a cor porações e não ao in teresse da so ciedade bra-
sileira. E V. Exª, como re presentante do Mi nistério, com
a bi ografia que tem, sua ca pacidade de me diação com
a so ciedade, irá nos aju dar a achar um ca minho do
meio e uma so lução efe tiva para a re forma do Ju diciá-
rio. Que ela sig nifique avan ço e ce leridade no pro cesso
penal des te País, que a so ciedade te nha na Jus tiça o
amparo e a se gurança do seu dia-a-dia e não a in tran-
qüilidade e a de sesperança. Mu ito êxi to em sua mis-
são.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – No bre
Senador Tião Vi ana, an tes de passar a pa lavra ao
próximo orador, pela si nalização que me fez o Se na-
dor Mão San ta, não en tendemos di reito o dado de V.
Exª com re lação a Te resina e me pa rece que tam bém
a Ta quigrafia tam bém está na dú vida. Gostaria que V.
Exª re petisse esse per centual e a que ano se re fere.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – No ano
de 2002, Te resina foi a se gunda, en tre 13 de nos sas
capitais, em cres cimento de ho micídios. Pos so pas-
sar a V. Exª e tam bém ao Se nador Mão San ta, ci osos
que são, um de bate de al guém que nos aju da a en -
frentar o pro blema da cri minalidade no Bra sil, como o
governador lu tou efe tivamente con tra isso. Por exem -
plo, no meu Esta do, Acre, na mi nha ci dade e ca pital
Rio Bran co cres ceu mu ito o ín dice de acidente de
trânsito; no que diz res peito a ho micídios, o ín dice
caiu 25%. São fa tos concretos, da dos es tatísticos aos 
quais não nos cabe con testar, ape nas ter so lidarieda-
de e in tervenção. Não falo para cri ticar o Pi auí, falo
para que pos samos agir conjuntamente a fa vor da se -
gurança pú blica.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito Fortes) – É um
depoimento pe dagógico o de V. Exª, a quem, como
Senador do Esta do, juntamente com o Se nador Mão
Santa, agra decemos.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Com a 
palavra a no bre Se nadora Pa trícia Sa boya Go mes.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE. Sem re visão da ora dora.) – Sr. Mi nistro, an tes de
mais nada, eu gos taria de agradecer a pre sença de V.
Exª nes ta Casa, que nos hon ra mu ito pelo tra balho,
pela efi ciência, pela com petência, pela seriedade.
Certamente, to dos nós brasileiros de positamos mu ita
esperança, à fren te do Mi nistério da Jus tiça, na sua
pessoa, que traz uma ex periência mu ito gran de para
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o Bra sil e para o combate à vi olência e à in segurança,
que hoje pre ocupam toda a so ciedade bra sileira. To -
dos sa bemos que exis te um cres cente en volvimento
de cri anças e ado lescentes no cri me or ganizado, es -
pecialmente em ati vidades li gadas ao trá fico de dro -
gas. O pior, Sr. Mi nistro, é que cada vez mais a ida de
de cri anças que se en volvem, co optadas pelo cri me
organizado, vem di minuindo. Como exis te hoje um de -
bate, uma pre ocupação com preensível da so ciedade
por uma sa ída, o mais rá pido pos sível, para com bater
a vi olência, por ca usa da in segurança, é dar an da-
mento às mu itas pro postas tra mitando no Con gresso
que tra tam da re dução da ma ioridade pe nal. Par ticu-
larmente, te nho uma po sição a res peito dis so. Acho
que não re solveremos o pro blema da vi olência e da
insegurança culpando mais uma vez os nos sos jo-
vens e as nos sas cri anças, que aca bam sendo, nes se
modelo em que vi vemos de mu ita in justiça, o seg-
mento mais vul nerável e mais frá gil da so ciedade.
Mas com preendo, por ou tro lado, a an siedade que
uma mãe de fa mília, um tra balhador têm para ver re -
solvido ra pidamente o pro blema da se gurança. Às ve -
zes, esse ca minho pode ser uma ver dadeira ten tação
para re solver o pro blema. Ao lon go da mi nha vida, te -
nho pro curado de dicar-me à de fesa dos di reitos da
criança e do ado lescente. Por isso fico mu ito fe liz com
a pre ocupação que vem de monstrando nosso Pre si-
dente Luiz Iná cio Lula da Sil va com o pro blema da ex -
ploração se xual, com o pro blema do en volvimento de
crianças e ado lescentes pelo cri me or ganizado, com
o com bate ao tra balho in fantil.

V. Exª de monstrou, Mi nistro, logo que che gou,
sua pre ocupação em com bater to dos es ses ma les,
toda essa vi olência. Gos taria de sa ber a po sição de V.
Exª com re lação à ques tão da re dução da ma ioridade
penal. O que V. Exª pen sa so bre au mentar – tal vez
essa seja uma sa ída –, ao in vés de di minuir a ma iori-
dade pe nal para 16 anos, au mentar a pena dos adul -
tos que uti lizam as cri anças no cri me or ganizado?

Concluo, agra decendo a pre sença de V. Exª e
dizendo da imen sa ad miração, res peito e es perança
que de posito em V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Con -
cedo a pa lavra à no bre Se nadora Lú cia Vâ nia. S. Exª
dispõe de até 5 mi nutos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem re vi-
são da ora dora.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro Már cio
Thomaz Bas tos, em pri meiro lu gar, gos taria de co mu-
nicar a V. Exª, Sr. Mi nistro, a cri ação, nes ta Casa, da
Subcomissão da Ju ventude, com o bi nômio trabalho
e se gurança, que tra ta dos as suntos re lacionados à

criança e ao ado lescente e está vin culada à Co mis-
são de Assun tos So ciais.

Gostaria de di zer da sa tisfação de tê-lo nes ta
Casa e cum primentá-lo pelo bri lhantismo da sua ex -
posição. V. Exª apre sentou, de ma neira di dática, o de -
senho para a cri ação de um sis tema úni co de se gu-
rança pú blica, um dos ins trumentos, sem dú vida ne -
nhuma, que virá aten der à de manda da so ciedade
por uma ação mais efi caz da se gurança pú blica.

Sr. Mi nistro, se guindo a li nha da Se nadora Pa trí-
cia Sa boya Go mes, gos taria de fa zer al gumas ob ser-
vações. Sur ge hoje na so ciedade bra sileira um mo vi-
mento no sen tido de co locar a ju ventude como cen tro
da agen da po lítica do País. Da dos re centes do IBGE
revelam que te mos cer ca de 30 mi lhões de jo vens,
sendo que um ter ço de les per tence a fa mílias de ba i-
xa ren da. Esses mes mos da dos apon tam o au mento
de mor tes vi olentas en tre jo vens, mo tivo da re dução
da ex pectativa de vida mas culina.

O Pro fessor Már cio Pochmann, da Uni camp,
tem cha mado a aten ção para a gra vidade do cres ci-
mento do de semprego en tre os jo vens. Os go vernos
têm tra balhado bas tante na área de edu cação, mas
ainda exi bimos para o mun do ta xas in feriores às da
Argentina e do Uru guai em re lação à as censão do jo -
vem ao en sino mé dio. O Go verno im plantou al guns
programas para a ju ventude, como o Agen te Jo vem e
o Ser viço Ci vil Vo luntário, que ainda não pro duziram
os efe itos im pactantes que de sejamos.

Tendo em vista esse qua dro, gos taria de sa ber
de V. Exª se, no Pla no Na cional de Se gurança, há al-
gum pro jeto que trata da pre venção re lativa à ju ventu-
de.

Repetindo a pergunta da Se nadora Pa trícia Sa -
boya Go mes, tam bém gos taria de sa ber a po sição do
Governo a res peito dos projetos que tra mitam nes ta
Casa e que re duzem a ma ioridade pe nal.

Uma ter ceira per gunta, Sr. Mi nistro: ao as sumir
o Go verno, o Pre sidente Lula nos sur preendeu em
seu pri meiro dis curso ao pri orizar o com bate à ex plo-
ração se xual de cri anças e ado lescentes. Para nos sa
surpresa, quin ze dias após essa de claração, foi sus -
penso o convênio do Dis que-denúncia, serviço de ex -
trema im portância e que vi nha fun cionando há mu ito
tempo, pa trocinado pela Abra pia. Isso sig nifica enor -
me pre juízo para o ex tenso tra balho fe ito no sentido
de di vulgar esse te lefone e de sen sibilizar a so cieda-
de para a im portância da de núncia desses ca sos.
Gostaria de sa ber de V. Exª se há possibilidade de re -
torno des se con vênio com a Abra pia (Asso ciação
Brasileira Multiprofissional de Pro teção à Infân cia e
Adolescência) e qua is ações o Mi nistério está imple-
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mentando para o com bate ao abu so se xual de crian-
ças e ado lescentes.

Eram es sas as mi nhas in dagações. É uma ale -
gria vê-lo aqui com essa pa ciência, ou vindo-nos e
respondendo a cada um de nós.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Com a 

palavra o no bre Se nador João Ba tista Mot ta.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi nistro Már -
cio Tho maz Bastos, não vou en trar em de talhes téc ni-
cos nem tam pouco ques tioná-lo. Apenas que ria dar o
meu tes temunho quan to ao ex celente tra balho re ali-
zado por V. Exª na área de se gurança pú blica com o
apoio in tegral e de cidido do Pre sidente Lula. Pude
testemunhar o em penho de V. Exª, que já es teve por
duas ou três ve zes no meu Esta do, o Espírito San to,
onde o Pre sidente foi pes soalmente hi potecar seu
apoio ao Go vernador Pa ulo Hartung no sen tido de pôr 
fim à tra gédia que lá te mos vi vido du rante os úl timos
12 ou 14 anos.

Além do meu tes temunho do tra balho e da luta
de V. Exª e da de terminação des te Go verno em fa zer
segurança pú blica, eu que ria fa zer al gumas pondera-
ções.

Quando se fala em trá fico de dro gas, não se tem 
idéia de que mu itos dos co merciantes de dro gas por
este País afo ra eram pais de fa mília, tra balhadores,
que in gressaram no cri me por fal ta de opor tunidade
de tra balho, por fal ta de con dição de edu car ou de ali -
mentar seus fi lhos. Ao re ceberem a pri meira proposta
de ga nhar al guns re ais co mercializando droga na
porta da es cola ou na es quina da rua, eles aca baram
aceitando e in gressando na cri minalidade.

Por isso não acre dito que o di nheiro apli cado na
segurança, que a re forma do Ju diciário, tão bem pre -
conizada por este Go verno e tão bem dis cutida, que o 
controle ex terno do Ju diciário, tão bem con duzido e
tão bem dis cutido na nos sa so ciedade, não acredito,
repito, que to das es sas ini ciativas te nham êxi to ple no
se V. Exª não nos aju dar no sentido de que a re forma
tributária seja vol tada para o povo em vez de ser vol -
tada para go vernadores, pre feitos e em presários, que 
seja uma re forma tributária voltada para o povo, em
que o ci dadão pos sa pro duzir e co mercializar os seus
produtos; agregar va lor àqui lo que pro duz; uma re for-
ma tri butária que elimine o pa gamento, por exem plo,
do IPTU para pelo me nos as fa mílias ca rentes deste
País, por que é um im posto cruel, que pri va o ci dadão
do di reito sa grado de mo rar dig namente. Que po nha-

mos fim na co brança de ta xas em ter renos de Ma ri-
nha – isso tam bém é uma in dignidade.

Repito, pre cisamos de uma re forma tri butária
que aju de nes se tra balho da se gurança con tra a
questão da vi olência, que V. Exª, hoje, tão bri lhante-
mente está con duzindo.

Gostaria ain da de di zer a V. Exª que pre cisamos
da sua aju da para im plementarmos uma po lítica sa la-
rial nes te País. Hoje, te mos pre ços glo balizados para
petróleo, aço, car ne de gado, soja e para tan tos ou -
tros pro dutos. Pre cisamos tam bém glo balizar os sa lá-
rios des te País. Te mos de cerrar fi leiras com o Se na-
dor Pa ulo Paim. 

Sr. Mi nistro, Sr. Pre sidente, R$240,00 ou
R$250,00 de sa lário mí nimo são va lores mu ito im por-
tantes den tro do Programa Renda Mí nima, do Se nador
Eduardo Su plicy, ele é mu ito im portante para aten der
milhares de mar ginalizados do Fun rural que fo ram am -
parados pelo Pre sidente Sar ney, quan do Pre sidente da
República. Mas R$240,00 não é va lor de sa lário para o
cidadão que pre cisa se des locar dez, vin te qui lômetros
para ir a seu tra balho, le var uma mar mita com co mida,
deixar dois ou três fi lhos na es cola e a sua mu lher, den -
tro de casa, dig namente.

É essa a re forma que pre cisamos fa zer, Sr. Mi -
nistro, juntando to das as forças e Mi nistérios. É ne-
cessário ge rar em prego e renda e aca bar com essa
demagogia de pen sar que va mos re solver o pro blema
da se gurança pú blica ape nas com di nheiro, ve ículos
nas ruas e ar mas pe sadas.

Era isso o que eu ti nha a ponderar.
Agradeço a V. Exª pela vin da a esta Casa, es cla-

recendo tão bri lhantemente as in tenções de V. Exª, do 
seu Mi nistério e des te Go verno.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Com a 

palavra o no bre Se nador Antonio Car los Ma galhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Mi nistro Márcio
Thomaz Bas tos, bem sabe V. Exª da ad miração e do
respeito que te nho por V.Exª, de vido as suas qua lida-
des ex cepcionais como ad vogado e so bretudo como
homem. E V. Exª me rece ain da ma ior elo gio porque,
com o seu es pírito pú blico, de ixou tudo isso para vir
servir à Na ção. É algo co movente sa ber que al guém
como V. Exª, que es tava talvez em uma das mais
prósperas bancas de ad vocacia, na ma ior dig nidade
se afas tou com pletamente dela, sem de ixar qual quer
vestígio, in clusive pas sando os seus bens para se rem
geridos por ou trem, de monstrando as sim a se riedade
do seu pro cedimento. Lou vo tam bém o Sr. Pre sidente
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da Re pública por ha ver es colhido um ho mem como V.
Exª, mas lou vo ain da mais V. Exª por ter ace ito a ta re-
fa em que vem já se de sempenhando com mu ita cor -
reção e com mu ita ca pacidade.

Infelizmente, por cir cunstâncias por de mais co -
nhecidas, não te nho po dido con viver com V. Exª,
como é do meu de sejo. Entre tanto, não po deria de ixar
de ex pressar o meu res peito a V. Exª e tam bém de di -
zer algo em fun ção da cri minalidade em to dos os
seus sen tidos, no que tan ge ao Nor deste.

Eu temo mu ito, Sr. Mi nistro. Sei que não é esse o 
propósito de V. Exª e, mu ito me nos, o do Pre sidente
Luiz Iná cio Lula da Sil va. Mas, como os Esta dos mais
fortes – prin cipalmente Rio de Ja neiro, São Pa ulo e
também Espí rito San to – es tão agora em uma si tua-
ção de gra vidade mu ito ma ior, fico com re ceio de que
o Nor deste ve nha a ser pre judicado nes sa dis tribui-
ção de re cursos, prin cipalmente com a mi gração que
haverá para lá com o com bate for te – que, sem dú vi-
da, é ne cessário – do Go verno Fe deral nes sas áre as
citadas. Então, irão to dos mi grar para o Nor deste,
que, ape sar da sua po breza, tem de modo ge ral um
índice de cri minalidade bem me nor do que to das as
outras áreas. A exemplo disso, ao contrário do que ci -
tou o no bre Se nador Tião Vi ana, o Pi auí, no seu todo,
segundo da dos do Uni cef, é o Esta do de me nor crimi-
nalidade do Nor deste e pra ticamente do País, ocu-
pando a Ba hia a se gunda po sição, se guida pelo Ce a-
rá e por ou tros Esta dos nor destinos.

S. Exª sa lienta que é ape nas Te resina, mas se
trata de au mento proporcional e, quan do é au mento
proporcional, não se pode fa zer uma es cala tão ver -
dadeira. Esse é um pon to para o qual peço a aten ção
de V. Exª, que é um ho mem lú cido e, como tal, sabe
que cer tamente essa mi gração ha verá, na me dida em 
que hou ver o com bate. Assim como hou ve a mi gração
dos po bres do Nor deste para São Pa ulo – e que aju -
daram a cons truir São Pa ulo –, ha verá a mi gração em
sentido opos to dos cri minosos para a área nor desti-
na. Isso re almente me recia e me rece a aten ção de
um ho mem ca paz como V. Exª. 

Um ou tro pon to abor dado há pou co pelo nos so
querido Se nador pelo Espí rito Santo, com mu ita pro -
priedade e com o qual to dos es tão de acor do – e que
não é da sua al çada; e sei até que o Pre sidente Luiz
Inácio Lula da Sil va gos taria de fa zer, mas não pode;
mas acha mos que te mos con dições de fa zer aqui,
com sa crifício de ou tras áre as – é o au mento do sa lá-
rio mí nimo. O sa lário mí nimo de R$240,00 pos sibilita
o cri me, pos sibilita a fome, que tal vez a fome seja a
raiz dos ma iores crimes no País, além da queles pra ti-
cados pe los tra ficantes – es ses são ali mentados pe -

los ri cos; e os ri cos são quem têm as gran des van ta-
gens do trá fico, prin cipalmente de dro gas.

Esse é um pon to que eu gos taria de sa lientar
para V. Exª, e sei que V. Exª não pode fa zer nada; isso
é da área eco nômica; e sei que é pro posta tam bém do 
Presidente Lula che gar, tan to quan do pos sível, a um
melhor sa lário.

Outro ponto – e aí di virjo um pouco de V. Exª;
perdoe-me di vergir – é o pa pel das Forças Arma das.
E essa tese não é mi nha de hoje, já a de fendi na tribu-
na da Le gislatura pas sada. O pa pel das For ças Arma -
das tem que ser mo dificado, Sr. Mi nistro. O Exército,
principalmente, re siste a isso, e as ou tras For ças tam-
bém, mas o pa pel das For ças Armadas tem que ser
modificado, até por que o Go verno não tem con dições
de apa relhar bem as Forças Arma das – não este Go -
verno, os go vernos an teriores tam bém; isso não é cul -
pa do atu al Go verno. Mas é ób vio que, se não mu dar-
mos o pa pel das For ças Armadas, cada vez mais vai
crescer o nú mero de ofi ciais ge nerais, de ma jores, ca -
pitães, te nentes, sol dados etc., sem que a po pulação
tenha qualquer van tagem nisso.

De modo que re pensar o pa pel das For ças
Armadas, que re sistem a esse novo pen samento, é
um pa pel de um Go verno que quer fa zer transforma-
ções no País, como o Go verno Lula. E só quem vai
eleito com tan ta vo tação tem força para tal. E tam-
bém, quan do não se faz isso no prin cípio, não vai se
fazer nem no meio e nem no fim.

De modo que es ses pon tos eu queria sa lientar
para V. Exª, mas, na re alidade, eu que ria di zer o quan-
to me é agra dável vê-lo aqui, hoje, como Mi nistro de
Estado, com to dos os sa crifícios pes soais, mas já re -
alizando uma gran de obra ad ministrativa em tão pou -
co tem po.

Muito obri gado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Con -

cedo a pa lavra ao Se nador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –

SP. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente, Sr. Mi -
nistro Már cio Tho maz Bastos, Srªs e Srs. Se nadores,
em pri meiro lu gar, eu gos taria de di zer que, em to das
as au diências que tivemos com Mi nistros nes te ple-
nário, fui o pri meiro a che gar e o úl timo a sair. Hoje,
não fui o pri meiro a che gar. Eu já ti nha agendado, há
algum tem po, um con vite do Mi nistro do Pla nejamen-
to, Orça mento e Gestão, Gu ido Man tega, e do Pre si-
dente do Ipea, Gla uco Arbix, para um de bate pú blico,
no Ipea, com o Mi nistro da Fa zenda, Antô nio Pa locci,
sobre pla nejamento es tratégico, distribuição e de sen-
volvimento de ren da para ela boração do Pla no Plu ria-
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nual. O de bate co meçou às 14 ho ras e ter minou exa -
tamente às 17 ho ras. Por isso, che guei atra sado aqui.
Entretanto, se rei no vamente o úl timo a sair.

Orgulha-nos mu ito po der de bater, no ple nário
do Se nado, com fi guras pú blicas des sa es tatura, com
esse cur rículo, com essa for mação aca dêmica, com
essa com petência profissional, com esse es pírito pú -
blico que dá tan ta se gurança à po pulação que vive
momentos de in tranqüilidade. Herdamos uma si tua-
ção de ex trema vi olência; com avan ço do nar cotráfico
e do cri me or ganizado; com fal ta de re cursos para in -
vestimentos nos Esta dos e no Orça mento da União,
para con tribuir nes se pro cesso; com um con tingente
muito pe queno da Po lícia Fe deral, que V. Exª, de
pronto, au mentou de for ma ex pressiva; a au sência de
presídios de se gurança má xima que são es senciais
para po der criar ins trumentos de co ordenação e de
disciplina do sistema pe nitenciário.

A cri ação da Se cretaria Na cional de Se gurança
Pública, para fazer no vos ins trumentos e par cerias, é
um êxi to ine gável.

Quanto à si tuação so cial, so mos hoje o quar to
país em ter mos de pior dis tribuição de ren da: os 20%
mais po bres da po pulação fi cam com 2,5% da ren da
nacional. Qu ando pe gamos os 20% mais ri cos, so-
mos o país de ma ior con centração. Esse de sequilí-
brio, que é es trutural há mais de 30 anos, gera um
quadro de ex clusão so cial, de semprego, po breza e
evidentemente de vi olência. Têm ra zão aque les que
mencionam a ne cessidade de uma po lítica de distri-
buição de renda para cri ar opor tunidades à po pula-
ção: a edu cação pú blica uni versal de qua lidade, o sa -
lário mí nimo. No en tanto, Sr. Mi nistro, her damos do
Governo an terior uma pro posta no Orça mento de um
salário mí nimo de R$211,00 – esse é o sa lário mí ni-
mo que veio para o Orça mento.

O can didato do Go verno pro punha no úl timo dia
de de bate na Rede Glo bo um sa lário mí nimo de
R$220,00. E os re cursos que es tão no Orçamento,
para se pa gar um sa lário mí nimo de R$240,00, fo ram
frutos de um acor do en tre to dos os Partidos desta
Casa na Co missão Mis ta de Pla nos, Orça mentos Pú -
blicos e Fis calização. Era uma co brança do Go verno
que ele hon rasse o com promisso dos Par tidos e pro -
mulgasse em maio o sa lário mí nimo de R$240,00. O
Governo cum priu mais um acor do que fir mou com os
Partidos. Por que é in suficiente esse va lor? E como
melhorar esse va lor com mais re cursos para a se gu-
rança pú blica? É in suficiente porque para cada real
que pa gamos no sa lário mí nimo cus ta ao Orça mento
Federal R$167 mi lhões.

A me lhor for ma de li berar o sa lário mí nimo é fa -
zer a re forma da Pre vidência So cial, porque 14 mi-
lhões de apo sentados mais 2 mi lhões de pes soas da
Lei Orgâ nica de Assis tência So cial são re munerados
pelo sa lário mí nimo. Cada vez que au menta o sa lário
mínimo, pres siona a Pre vidência. Se fi zer mos uma re -
forma ge nerosa, so lidária, aca bando com pri vilégios,
universalizando o sis tema, te remos me lhores con di-
ções de me lhorar o sa lário mí nimo e de in vestir mais
em se gurança pú blica.

Eu que ria di zer da im portância da re forma do
Poder Ju diciário. Pen so que de vemos fa zer essa re -
forma en tendida como um pro cesso. Acho que não fa -
remos de uma vez só, pois é ma téria mu ito com plexa
e po lêmica. Pen so que de veríamos se pará-la em ca -
pítulos, e cada ca pítulo se ria como um todo, com uma 
integralidade, um sen tido. Por exem plo, so bre o con -
trole ex terno do Po der Ju diciário, há con vergência, há 
um gran de con senso: é possível es tabelecer um me -
canismo? Então va mos apro var. Com isso po dería-
mos fa tiar esse pro cesso, vo tar por eta pas, ca pítulos
que te nham con sistência, agi lizar o pro cesso, me lho-
rar a qua lidade, o aper feiçoamento da ins tituição.

V. Exª tem uma gran de mi litância no se tor e
pode con tribuir de cisivamente. A Casa está aber ta a
uma re discussão des sa ma téria, os Par tidos já se
pronunciaram nessa di reção e pen so que se ria mu ito
oportuno.

Quero con cluir, di zendo da im portância da
agenda de ini ciativas na área de se gurança pú blica.
Temos uma Sub comissão, pre sidida pelo Se nador
Tasso Je reissati, que tra ta de al gumas ini ciativas do
Governo. Esta mos em fase fi nal de ne gociação, para
fazermos um pro jeto acor dado e con sensual. Inclusi-
ve adi amos a vo tação exa tamente por esta au diência
de hoje, para per mitir um de bate qua lificado, para o
Governo ex por as suas idéi as, as suas con vicções, o
caminho que vê na di reção des sas me didas re lativas
ao sis tema pe nitenciário, que é um dos as pectos re le-
vantes.

Creio que te mos toda a mo tivação do Se nado
Federal, e digo isso su prapartidariamente, para, jun to
com o Go verno e os Go vernadores, to marmos as me -
didas le gais que fo rem da nos sa com petência para
amparar esse tra balho e fa zer avançar esse pro cesso.

Por úl timo, quero fa lar da mi nha mo tivação pes -
soal, como Se nador da Re pública, para tra balhar no
sentido de ela borar uma le gislação com pleta para o
combate ao cri me or ganizado e ao nar cotráfico, a
exemplo do que a Itá lia e ou tros pa íses fi zeram ao
longo da his tória; quer di zer, de todo o rito, de todo o
processo, de to das as eta pas, desde o in quérito, até
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as pe nas e o sistema prisional, nós precisamos de
uma le gislação es pecífica, com pleta e aca bada que
trate dessa ma téria.

Por isso mes mo, te nho cer teza que a sua ex pe-
riência será um mar co na his tória des se Mi nistério e,
hoje, cada ati tude do Go verno de monstra mu ita cre di-
bilidade, se gurança e con sistência. Pa rabenizo V. Exª
por esse tra balho.

Termino o meu pro nunciamento como co mecei,
pedindo des culpas por não es tar presente no início
da ses são, em vir tude do Se minário do Ipea e do
compromisso que tive com os Mi nistros Gu ido Mante-
ga e Antô nio Pa locci. Não pude cum prir a pri meira
parte do com promisso, mas se rei o úl timo a sair como 
fiz to das às ve zes. Mu ito obri gado.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Con -
cedo a pa lavra ao no bre Se nador Au gusto Bo telho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Pre sidente, Se nador He rácli-
to For tes, Srªs e Srs. Se nadores, pa rabenizo o Mi nis-
tro Már cio Tho maz Bastos, porque fi quei fe liz quan do
ouvi fa lar em Sis tema Úni co de Se gurança.

Participei e par ticipo da im plantação do SUS,
que ain da está-se de senrolando. Ti vemos uma ex pe-
riência que des pertou as pessoas. Ha via certa ani mo-
sidade en tre os ní veis mu nicipal e es tadual nas equi -
pes de sa úde, além da du plicidade de ações e de gas -
tos. Com as con ferências mu nicipais e es taduais de
saúde e com a con ferência na cional, chegamos a
consensos. Hou ve um des pertar do sen timento de
que o Sis tema Úni co se ria me lhor do que aque le que
funcionava an teriormente.

Pedi a pa lavra ape nas para sugerir a V. Exª que
analisasse a possibilidade de re alização de con ferên-
cias mu nicipal, es tadual e na cional de se gurança pú -
blica, para po dermos dis cutir com a po pulação e com
os pres tadores de serviços nos lo cais em que so frem
as con seqüências do pro blema da se gurança.

Concordo tam bém com o Lí der do Go verno que
a fal ta de se gurança é fru to da de sigualdade so cial
existente em nos so País. Sei que as me didas que es -
tamos to mando não te rão va lor ne nhum se não con -
seguirmos di minuir a dis tância en tre os mais po bres e 
os mais ri cos no Bra sil.

Sugiro en tão que V. Exª pen se na pos sibilidade
de re alizar con ferências na cional, es tadual e mu nici-
pal de se gurança pú blica.

Era o que eu ti nha a di zer. Mu ito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Com a 

palavra o no bre Se nador Arthur Vir gílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Ministro, este Se nador pelo Ama zonas se in clui en tre
os mi lhares de ad miradores que V. Exª tem pelo Bra sil
afora. Con cordo com o di agnóstico de que, de fato, o
Governo pas sado não pa gava sa lários mí nimos mais
justos, por que um gru po em pedernido de cris tãos no -
vos, que hoje vêem to das as vir tudes no que se ria
uma pa nacéia, a Re forma da Pre vidência, mi litavam
de ma neira bru tal contra ela, ca usando um pre juízo
daquela épo ca para cá, por ba ixo nun ca in ferior a
R$130 bi lhões.

Sr. Mi nistro, o Dr. Mar celo Ita giba está sen do
substituído da su perintendência da Po lícia Fe deral no 
Estado do Rio de Ja neiro por de ficiência pro fissional,
técnica ou por cri térios po líticos? Por que não se fe de-
ralizar cri mes como trá fico de dro gas, tráfico de ar -
mas e ou tros do gê nero? Como anda o pro grama de
presídios fe derais? So bre a Lei de Exe cuções Pe nais,
por que não al terá-la no to cante ao cum primento da
pena fora do Esta do de do micílio dos cri minosos? Por
que não al terá-la no to cante às vi sitas fa miliares e/ou
conjugais? Re ferindo-me a po liciais que mo ram em
favelas, por exem plo, uma su gestão: co operativa de
crédito para fi nanciamento de casa pró pria, de modo
a tirá-los do lo cal sem pre que constatadamente con-
trolado pelo trá fico, por cri minosos.

A apo sentadoria, para evi tar desvios e dar se gu-
rança no fu turo, a idéia de um fun do de pen são para
se pre venir a ve lhice dos po liciais.

Considero os pre sídios fe derais ra zoavelmente
bons, os es taduais nem tan to. Exis te al guma ar ticula-
ção para se co brar uma me lhoria por par te dos go ver-
nadores?

Por que da for ça-tarefa do Rio de Ja neiro fi cou
excluído o Mi nistério Pú blico Fe deral?

Depois de cem dias de go verno, qua is são as
medidas concretas de cur to pra zo na área de in teli-
gência?

Que me didas fo ram to madas para in tegrar de
imediato o flu xo de in formações en tre Esta dos, so bretu-
do em re giões mais de licadas e den sas como Rio de
Janeiro, Espí rito San to, São Pa ulo e Mi nas Ge rais?

Que tipo de en trosamento há hoje, Sr. Mi nistro,
entre as For ças Arma das?

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Se na-
dor Arthur Vir gílio, o Mi nistro, aten ciosamente e aten-
tamente está ano tando os ques tionamentos de V.
Ex.ª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
gosto do Sr. Mi nistro as sim como gos to do Mi nistro
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Palocci. Se S. Ex.ª não qui ser res ponder, não me
ofenderei.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – O Mi -
nistro não tem vo cação para ta quígrafo.

Peço ape nas a V. Ex.ª que leia de for ma um pou -
co mais len ta, para que S. Ex.ª pos sa ano tar e res pon-
der com a aten ção que V. Ex.ª me rece.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, eu fa ria uma pro posta: fa laria dis pensan-
do a ré plica e con cluiria as mi nhas per guntas.

Estou sem ne nhum dis curso, só com as per guntas.
O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Mas S.

Ex.ª quer res ponder a seus ques tionamentos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Re to-

mo ou devo pros seguir de en tão?
O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS – Até “in teli-

gência” deu para acom panhar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Isso

é pro va da sua in teligência, pois fa lei tão rá pido e V.
Ex.ª, ain da as sim, acom panhou mu ito bem.

Os no mes dos prin cipais tra ficantes, lí deres e fi -
nanciadores do tráfico são de co nhecimento da im-
prensa e certamente da Po lícia Fe deral e da Inte li-
gência das Forças Arma das. Há al guma ação con tra
eles, que seja efe tivamente efi caz, a ser to mada nos
próximos tempos?

Sobre o tra ficante Fer nandinho Be ira-Mar, já se
sabia que ele fi caria trinta dias em São Pa ulo. Por que
deixaram para a vés pera a de finição do seu des tino?

Se for para man ter si gilo, en tão por que fi car
anunciando para onde vai esse ou aque le pre so?

Sobre o Rio de Ja neiro: o Go verno de Be nedita
da Sil va fa lava bas tante em ocupação so cial da fa vela
junto com as ações po liciais. O que está sen do fe ito,
com a par ceria do Go verno Fe deral, para se avan çar
nesse cam po?

Por que não se faz um pen te fino sis tematizado
em ba irros e fa velas com pre sença de cri minosos? Por
que não se es tabelecem, de for ma sis tematizada, pon -
tos de con trole pela po lícia em áre as de aces so a ba ir-
ros e li nhas de ma ior flu xo de for ma sis tematizada?

A in tegração e a ar ticulação de or ganismos fe -
derais e es taduais, como a Re ceita Fe deral, as Po líci-
as Fe deral e Ro doviária, as For ças Arma das, as Po lí-
cias Ci vil e Mi litar e até mes mo guar das mu nicipais
são fun damentais para o com bate ao cri me or ganiza-
do. Qu ais me didas de curtíssimo prazo es tão sen do
adotadas para se fa zer essa in tegração de ma neira
eficaz?

Por que o Go verno não ado ta me didas como em 
São Pa ulo, que bus cou po liciais que es tavam ce didos

para fun ções não po liciais, de modo a se abri rem as
vagas de onde eles es tavam a pes soas que pu des-
sem fa zer car reira, re forçando, as sim, a perspectiva
do po liciamento?

No Pro grama do Pre sidente Lula es tava pre vista
a cri ação da Se cretaria de Se gurança Pú blica. Ele cri -
ou mu itas, 35 Mi nistérios, hoje, se não me en gano. É
uma su perpopulação na Esplanada. Por que não a
Secretaria de Se gurança Pú blica, que era um com-
promisso tão sim pático e que lhe ren deu tan tos vo tos
de tan tos bra sileiros de boa-fé?

Se a se gurança é pri oridade para o Go verno
Lula, por que as ver bas des sa área es tão con tingenci-
adas pelo Mi nistério da Fa zenda?

Peço-lhe tam bém uma opi nião so bre o tra balho
do Go verno de São Pa ulo, no to cante ao sis tema pe -
nitenciário, qualificação de pes soal, pu nição de funci-
onários cor ruptos, afas tamento de pes soas inaptas e
ineptas, am pliação do tra balho so cial com a fa mília
dos pre sidiários, fa zendo com que os pre sos tra ba-
lhem nas pe nitenciárias. Gostaria que V. Exª fi zesse
uma ava liação a res peito desse pro grama que está
sendo executado pelo Go vernador Ge ral do Alckmin*.

Sobre o MST: por que o Go verno não está apli -
cando com o ri gor de vido – e, se não o está, des cum-
pre a lei, a Me dida Pro visória nº2.183, que pro íbe a
vistoria pelo Incra de ter ras in vadidas?

Ainda com re lação ao MST: por que o Go verno
não to mou pro vidências para de terminar que os imó -
veis ru rais in vadidos não se jam vis toriados, identifi-
cando os in vasores para pro videnciar sua ex clusão
do Pro grama de Re forma Agrá ria?

Gostaria de sa ber, Sr. Mi nistro, se V. Exª con si-
dera o MST um mo vimento so cial me ramente ou um
movimento de corte po lítico-revolucionário, su posta-
mente re volucionário. E se con sidera as Farcs en tida-
des ter roristas ou não.

Muito obri gado, Sr. Mi nistro Már cio Tho maz
Bastos.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Antes
de pas sar a pa lavra ao pró ximo ora dor, gos taria de fa -
zer um ape lo ao Ple nário.S. Exª o Sr. Mi nistro tem tido 
boa von tade e tem o de sejo de aten der a to dos os Srs. 
Senadores. Mas tem um com promisso com Sua
Excelência o Se nhor Pre sidente da Re pública, às 19
horas e 15 mi nutos, no Pa lácio. A in formação é a de
que o Pre sidente, em se guida, vi ajará. Apelaria para a
compreensão dos Srs. Se nadores no sen tido de que
as in tervenções fossem bre ves, a fim de que pos sa-
mos aten der não ape nas o de sejo dos Srs. Se nado-
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res como tam bém o cum primento da agen da do Sr.
Ministro.

Com a pa lavra, o no bre Se nador Mão San ta.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Sem re visão

do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Se nador He ráclito For -
tes, do Pi auí, Sr. Mi nistro Már cio Tho mas Bas tos, V.
Exª é um ho mem de mu ita co ragem. Aprendi com o
Líder do meu Par tido, Ulysses Guimarães, que sem
coragem não existirão ou tras vir tudes. E quis Deus eu 
estar aqui ao lado de ou tro ho mem de co ragem, Anto -
nio Car los Ma galhães. E o nome mais ci tado nes te
plenário foi o de ou tro ho mem de co ragem do Pi auí,
Evandro Lins e Sil va.

Sr. Mi nistro, eu acredito mu ito em Deus. Li o li -
vro de Cer vantes, em que Dom Qu ixote en sina San -
cho Pan ça a go vernar a ilha Ba ratária. “Só não há je i-
to para a mor te”. Então, há je ito para a vi olência. V.
Exª é um ho mem cul to e já deve ter lido mu itas ve zes
o li vro Dom Qu ixote de La Man cha. “Só não há je ito
para a mor te”.

Deus co loca os ho mens cer tos no lu gar cer to;
Ele não aban dona. Assim Ele o fez com José do Egi to,
Moisés, Davi. Tam bém o fez, no mo mento mais di fícil
deste País, na di tadura, com um ho mem de co ragem
do Pi auí, Evandro Lins e Sil va.

Eu gos taria de ra tificar algo. O Se nador Tião Vi -
ana é mé dico, e mé dicos sa bem mu ito pouco ma te-
mática. E não sei como o Sr. Anto nio Pa locci está no
Ministério. Eles só sa bem que a pres são é oito, que o
pulso é 70, que a gli cemia é tan to, e aca ba. Então, o
Senador Tião Vi ana não entendeu a ma temática da
informação. Há poucos dias, eu trou xe um grá fico da
Unesco, re produzido nos jornais bra sileiros. O Pi auí é 
o Esta do de me nor cri minalidade do Bra sil.

O Sr. Tião Vi ana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Cal ma, Se -
nador. Eu já lhe dou um apar te. Vou en sinar-lhe um
pouco de ma temática. É o se guinte. Se o Se nador
tem R$1,00 e eu lhe dou R$2,00, S. Exª foi o ho mem
cuja for tuna mais cres ceu no Bra sil. De um, pas sou
para dois; cres ceu 100%. Foi o que hou ve na es tatísti-
ca de Te resina. Então, a es tatística cal cula a morte
anual para 100 mil ha bitantes. E os es tudiosos de tec-
taram que o Pi auí tem 5,6%; é a me nor do Nor deste;
Pernambuco é o ma ior, com 17%; e o ma ior do Bra sil
é o Espí rito San to – ava liem se não ti vesse esse
nome. Esse é o fato.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – No seu
tempo não ti nha es tatística; no meu tem.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não, ago ra
não tem mais; vem do PT.É o PMDB aqui que está fa -
lando, é Ulysses: – O ho mem sem co ragem per de to -
das as vir tudes. Daí a ho menagem. Mas eu que ria dar
a nos sa co laboração.

O Pi auí é o Esta do que pos sui me nor criminali-
dade, pela formação cris tã do seu povo e pe los es for-
ços de mu ita gen te.

Mas, Mi nistro, eu que ria re latar uma ex periên-
cia. Sei que Deus o co locou no lu gar certo, como co lo-
cou Evan dro Lins e Sil va, du rante a di tadura, no Su -
premo Tri bunal Fe deral, para que, com a co ragem do
homem do Pi auí, le vasse justiça e li berdade a mu itos.
Mas eu que ria lhe au xiliar, sem ser Ci rineu. Fui pre fei-
to e go vernei o Pi auí, com as bên çãos de Deus, por
seis anos, dez me ses e seis dias. Mi nistro, o que eu
queria lhe di zer é o se guinte: a re alidade é que, es tão
aqui al guns Go vernadores – re centemente, como é o
caso do Se nador Tas so, do Se nador Ga ribaldi – que
podem di zer que os Esta dos es tão to dos sa crificados.
Eles têm que pa gar o fun cionalismo que, pela Lei Ca -
mata, é 60%; a edu cação, 25%; a sa úde, 11%; e há
uma dí vida de 13%. Os Go vernadores têm que ter di -
nheiro, como têm para a edu cação e para a sa úde.
Então, bas taria que V. Exª, dos 35 Mi nistros, o de mais 
sabedoria – V. Exª tem sa ber e ale gria, como di zem os 
italianos –, con vencesse o Presidente da Re pública a
mandar uma me dida pro visória, de terminando o aba -
timento de 5% da dí vida de to dos os Go vernos de
Estado, que es tão sa crificados, para que em pregas-
sem em se gurança.

Fui Pre feito e Go vernador, e o Pi auí che gou a
essa con clusão. E, Se nador Tião Vi ana, V. Exª me
prestou uma ho menagem, por que, justamente quan -
do me afas taram, houve esse au mento. Mu ito obriga-
do, por que foi uma fa lha da Jus tiça. Ela foi pior do que
Pilatos: não la vou as mãos, su jou-as. Mas o povo nos
mandou aqui para fa lar.

Gostaria de con tar, Sr. Mi nistro, uma ex periên-
cia por que pas sei. So bre os sa lários, V. Exª fa lou mu i-
to bem e está cer to em re lação à Po lícia Fe deral, mas
procure sa ber quan to ga nha um po licial fe deral e um
policial de qual quer Esta do. Nós, Se nadores, não te -
mos um apar tamento? Todo sol dado tem que ter di re-
ito a uma casa po pular. Isto eu fiz no Pi auí: dei a to dos
os sol dados uma casa. E mais: a fa mília é im portante,
o sol dado tem que ter a sua. Então, re cruta-se sua es -
posa, ofe rece-lhe curso pro fissionalizante, com re cur-
sos do FAT e por in termédio da Se cretaria de Tra ba-
lho, e au menta-se a ren da fa miliar. O sol dado com
amor é ou tra co isa. Du rante o meu go ver no, no Pi auí,
criamos uma academia da Po lícia Mi litar e uma aca -
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demia da Po lícia Ci vil, e a Uni versidade do Esta do do
Piauí foi pi oneira no cur so de ba charel em Se gurança
Popular.

Eu que ria ser bre ve e ter minar com Ken nedy.
Laureado como V.Exª, John Fitz gerald Ken nedy dis se
assim: “Se nós, que so mos os po derosos, que so mos
as au toridades, que so mos as eli tes, não olharmos
para os pe quenos, para os mais fra cos, essa so cieda-
de pe recerá”.

Essa é a mi nha con tribuição. Agradeço a to -
dos a ho menagem que fi zeram ao Pi auí e a Evan dro
Lins e Sil va. Quis Deus que esta so lenidade es tives-
se sen do pre sidida por um gran de Se nador do Pi a-
uí, He ráclito For tes.

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Mu ito
obrigado, no bre Se nador Mão San ta.

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Pe dro Si -
mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Mi nistro, em pri meiro lu gar, mi -
nhas fe licitações a V. Exª. Cre io que, no Go verno Lula, 
V. Exª é uma das pou cas, se não a única una nimidade
que exis te, com apo io to tal e ab soluto, por seu es for-
ço, de dicação, his tória e bi ografia e pelo de safio que
tem.

Nosso amigo, Se nador Arthur Virgílio, brilhante,
um Lí der de Oposição ex traordinário – S. Exª foi um
bom Lí der do Go verno, mas está sen do mu ito me lhor
Líder de Opo sição, o que é mais fá cil, não é, Se na-
dor? –, foi um pou co in justo com V. Exª. Ain da é cedo
para fa zer as co branças que S. Exª fez. V. Exª está de -
baixo de chu vas e tro voadas de todo lado e ain da não
se deu con ta nem das chan ces, do que deve ser fe ito.

Estou sen do co mandado pelo Se nador Tas so
Jereissati em uma Co missão que está ten tando fa zer
algo. O que vejo – e não sei se o Go verno está in cluí-
do – é que es tamos ten tando fa zer duas co isas ao
mesmo tem po. A pri meira – que está ab solutamente
correta – é cu idar do cri me no Bra sil. Falo dos pro ble-
mas das pe nitenciárias, da Po lícia, das pe nas, dos
delitos. São mi lhões de co isas. No en tanto, cre io que
há ou tra ques tão: a vi olência no Esta do. É o que es ta-
mos vi vendo. É pre ciso to mar me didas emer genciais
para co isas de terminadas. Cre io que de veria ha ver
uma pri oridade. Sin to – e digo-lhe com toda a sin ceri-
dade –, ven do o Rio de Ja neiro e a Co lômbia, que já
existem ter ritórios ne utros. Atualmente, a fa vela é um
território ne utro onde a Jus tiça e a Po lícia não en tram.
Ninguém en tra, a não ser o cri me or ganizado. Uma
comissão do Se nado foi fa zer uma vis toria no Rio e,
na hora de vi sitar a fa vela, não pôde en trar; a vistoria

foi sus pensa. As au toridades do Rio de Ja neiro re sol-
veram, en tão, usar um bar co, do qual era pos sível ver
algo. Qu ando o bar co che gou per to, veio bala do lado
de lá. O bar co teve que fu gir, por que não o de ixaram
aproximar-se.

Temos, nes ta hora, que dar pri oridade ab soluta
àquilo que é fun damental: a vi olência e a ra dicaliza-
ção dos acon tecimentos atu ais.

Por ou tro lado, V. Exª ci tou que foi apro vado, por
unanimidade, no Se nado e na Câ mara dos De puta-
dos, o pro jeto que ins titui o chamado nú mero úni co. É
um pro jeto de uma sin geleza to tal. O ci dadão bra silei-
ro, ao mor rer, tem 27 nú meros que o acompanham.
São 27 opor tunidades de falsificação.

O que se pre tende, com o nú mero único, é que o 
cidadão, ao nas cer, re ceba um nú mero, que o acom -
panhará pelo res to da vida. Cito, como exem plo, o
caso do Pe dro Si mon, que nas ceu em Ca xias: RS, de
Rio Gran de do Sul, CS, de Ca xias do Sul, e um nú me-
ro será co locado na sua cer tidão de nas cimento, de
batizado, de alis tamento mi litar, no tí tulo de ele itor, na
conta ban cária, ou seja, esse será o seu nú mero.

Dar-se-á o pra zo de cin co anos para que seja fe -
ita essa adap tação a to dos os ci dadãos. Des sa for ma,
na hora em que es tiver em vi gor essa lei, em qual quer
lugar do Bra sil, com a mo dernidade dos me ios de co -
municação, po der-se-á ve rificar se um do cumento de
identificação apre sentado é falso. Por exem plo, um
caminhão rou bado que está sen do le vado do Rio
Grande do Sul para o Pa raguai, ao atra vessar a pon -
te, será pa rado, e quem es tiver en carregado de ve rifi-
car os do cumentos do mo torista e do ve ículo po derá
confirmar se são fal sos, aper tando apenas um bo tão.
“Essa cer tidão que o se nhor está-me dan do não exis -
te, tam pouco o nú mero da sua car teira de mo torista e
a pla ca do ca minhão. Logo, o se nhor está rou bando.”
Quer di zer, as con tas-fantasma, os di ferentes no mes
adotados pelo la drão, que tem cer ca de três ou qua tro
carteiras de identidade, 10 ou 20 do cumentos es peci-
ais, tudo isso de sapareceria.

O in teressante é que o pro jeto foi apro vado por
unanimidade. O Go verno quis re gulamentar, e o pra -
zo é de seis me ses. Qu ando ele ia as sinar – e sou um
pouco cul pado por isso, por que ajudei na elaboração
da re gulamentação –, re cebi a de núncia de que uma
empresa ale mã es tava sen do fa cilitada no edi tal e se -
ria a úni ca que ga nharia.Se riam mi lhões e mi lhões de 
carteiras, e ela se ria al tamente be neficiada. Le vei-a
ao Mi nistro, e hoje me ar rependo, por que tudo te ria
sido fe ito. Suspenderam, e até hoje a lei não re cebeu
regulamentação.
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Já con versei com V. Exª, mas uma das ques tões
fundamentais, hoje, é exa tamente essa que de termi-
na a cara do cri minoso. Quer di zer, ele tem uma cara,
uma mar ca, um nome, uma bi ografia.

Penso que, com as in terrogações que fez, o bri -
lhante Lí der Arthur Vir gílio ace na no sen tido de co la-
borar; S. Exª quer sa ber para aju dar mais. E es tamos
todos na mes ma ca noa. V. Exª pode con tar co nosco. E
o Go verno está dan do pri oridade, mas deve dar mu ito
mais pri oridade, por que, com toda sin ceridade, não
vejo nada tão dra mático no Bra sil – afora a fome – do
que essa trans formação que es tamos ve rificando,
que não sei como ter minará.

Felicito V. Exª pelo tra balho e pela co ragem de
tê-lo ace itado. E olhe que a si tuação de V. Exª é di fe-
rente do caso do ilus tre Pre sidente do Ban co Cen tral.
S. Exª ga nhava, mas ga nhava de um ban co in ternaci-
onal. V. Exª ga nhava na sua ban ca. Dia após dia, luta
após luta, teve a ban ca mais bem re munerada do Bra -
sil e ago ra está aí, ga nhando um sa lário pior do que o
meu.

Meus cum primentos e mi nha so lidariedade to -
tal, Sr. Mi nistro.

Durante o discurso do Sr. Pedro
Simon, o Sr. Heráclito Fortes, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
dar a pa lavra ao próximo orador, Se nador Del cídio
Amaral, que ro re gistrar, a pe dido do Presidente da
Comissão de Re lações Exte riores e De fesa Na cional,
Senador Edu ardo Su plicy, que se en contram nesta
Casa, na Tri buna de Hon ra, o Emba ixador da Hun gria
no Bra sil, Sr. Ta más Róz sa, o Sub secretário de Esta -
do e o Sub diretor-Geral do Mi nistério das Relações
Exteriores da Re pública da Hun gria, Sr. Gá bor Szen ti-
ványi e Sr. Pál Var ga Ko ritár, res pectivamente.

Concedo a pa lavra ao Se nador Del cídio Ama ral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS.

Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, como um
dos Se nadores do PT aqui pre sentes, a despeito de o
Senador He ráclito For tes es tar lou co para me co locar
no PFL, pri meiro que ro cum primentar...

O Lí der do PSDB, Senador Arthur Vir gílio, diz
que tam bém pode ser o PSDB.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E a di fe-
rença se ria mu ito gran de?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Não, Se nador. V. Exª sabe que o ad miro mu ito.

Sr. Pre sidente, eu pri meiro queria re gistrar...

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Há
diferença en tre os três Par tidos, Se nador: PT, PFL e
PSDB?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Sr. Pre sidente, pelo je ito, penso que pos so tra balhar
bastante, por que es tou co laborando com toda a Base
no Se nado para aju dar nos so Go verno a ter su cesso.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª hon ra a Casa.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Obrigado, Se nador Anto nio Car los Ma galhães. Te nho
a hon ra de re ceber esse elo gio de V. Exª. Mu ito obri -
gado.

Sr. Pre sidente, pri meiramente, cum primento o
Sr. Mi nistro Már cio Thomaz Bas tos pela car reira, pelo
profissionalismo, pela com petência que sem pre teve
e pelo es pírito pú blico que tem de monstrado. Apesar
de ter uma das ban cas de ad vogados mais com pe-
tentes e mais res peitadas do País, seu es pírito pú bli-
co im peliu-o a trabalhar co nosco, sendo Mi nistro do
nosso Go verno. É uma hon ra mu ito gran de, para to -
dos nós, o que V. Exª re presenta no Mi nistério e para
o fu turo do País.

Resumirei mi nhas pa lavras, por que sei que V.
Exª tem ou tros com promissos.

Acredito que o Go verno Lula será mu ito vol tado
para a ques tão da se gurança pú blica. Se gurança pú -
blica será um dos te mas pri oritários do Go verno, que
se ocu pará das ques tões eco nômicas, de in fra-estru-
tura e de de senvolvimento so cial, mas, es pecialmen-
te, dará mu ita atenção à se gurança pú blica, talvez o
tema mais pre ocupante para a po pulação brasileira.

Como Se nador pelo PT de Mato Gros so do Sul,
eu gos taria de in sistir um pou co com re lação às fron -
teiras. Estive com o Go vernador Zeca, numa au diên-
cia com V. Exª. Mato Gros so do Sul está mu ito pre ocu-
pado com essa ques tão das fron teiras. So mos um
Estado com agri cultura e pe cuária fortes e es tamos
fazendo um es forço mu ito gran de para agre gar va lor
aos nos sos pro dutos. Mas te mos uma gran de di ficul-
dade, que são as fron teiras. Por ali, en tram o contra-
bando de ar mas e as drogas. Pre cisamos de um pro -
grama consistente do Go verno Fe deral com o Go ver-
no Esta dual, no sen tido de ata car essa questão.

Por isso, Sr. Mi nistro Már cio Tho maz Bastos, de -
vido à de dicação que lhe é pe culiar, peço a V.Exª que
nos aju de mu ito, principalmente para mon tar um pro -
jeto para as fron teiras do Bra sil. Du rante a cam panha,
insisti mu ito nesse as pecto. E re firo-me não só às
fronteiras de Mato Gros so do Sul, mas de Ron dônia,
do Acre, de Ro raima, en fim, de to dos os nos sos Esta-
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dos fron teiriços com pa íses como o Pa raguai e a Bo lí-
via. É ne cessário um pro jeto cla ro, que per mita às
pessoas sa írem das dro gas e do con trabando, para
que ve nhamos a pro duzir, ge rar va lor e ter pers pecti-
vas me lhores em nos sas fron teiras.

Aproveito tam bém a oportunidade para ou vir a
opinião de V. Exª quan to à ques tão tec nológica re fe-
rente à se gurança de fron teira. Hoje, se gurança im pli-
ca tec nologia e, ao mes mo tem po, efetivo. Gos taria de 
saber como se ria essa atu ação, essa co laboração,
esse tra balho con jugado en tre a Po lícia Fe deral e as
Polícias dos Esta dos.

Quero pa rabenizar V. Exª e di zer que es taremos
sempre jun tos, trabalhando por esse gran de de safio
que V. Exª tem à fren te em nos so Go verno.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa la-

vra o Se nador He ráclito For tes, úl timo ora dor inscrito.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Sem re vi-

são do ora dor.) – Sr. Pre sidente José Sar ney, Sr. Mi nis-
tro, eu já ti nha até me au todispensado de usar a pa lavra
neste fi nal de tar de, mas não que ro, de ma neira ne nhu-
ma, sair des te ple nário, nem tam pouco que o Se nador
Delcídio Ama ral saia dele, com a dú vida de que ele fi cou
magoado co migo pelo es quecimento de tê-lo ca taloga-
do como Se nador pelo PT. V. Exª me per doe. Errar é hu -
mano. Às ve zes, mi nha me mória fa lha.

O Se nador Del cídio, que eu ti nha na alma e no
coração, é o gran de téc nico da Pe trobras, a quem
ajudei na no meação, como hu milde co laborador do
Governo pas sado, por in dicação do PMDB. Inclu si-
ve, com panheiros do Par tido de V. Exª tra balharam
contrariamente, por meio de de núncias não con tra V.
Exª, mas con tra a Pe trobras, que con sideravam um
monstro.

V. Exª fi que tran qüilo, por que mi nha omis são foi
pura. Aliás, que ro con fessar aqui, no bre Se nador Tião 
Viana, que o mar co, para mim, de que o PT es tava se
preparando para ga nhar a ele ição de Pre sidente da
República foi quan do ace itou a fi liação do Se nador
Delcídio, por que o Par tido mos trou que se mo derni-
zou, que a Pe trobras não era um mons tro e que os
que ser viram o Go verno pas sado não eram de môni-
os. E aí a vir tude: V. Exª foi o pi oneiro, o pre cursor.

Até es taria dis pensado de fa zer qualquer re fe-
rência a esse epi sódio, pe los ta petes ver melhos de
ofertas de fi liação re cebidos por V. Exª: do Se nador
Tasso Je reissati, do PSDB; do PMDB, com dor de co -
tovelo, por que es perava que V. Exª fos se dis putar a
eleição pelo Par tido que o aco lheu, ou que pelo me -
nos o in dicou. Mas, pelo vis to, V. Exª che ga a esta

Casa e mos tra que é mais com petente que to dos nós,
porque V. Exª tem o des tino da lua: a to dos en canta e
não é de nin guém.

Dito isso, meu caro ami go Del cídio Ama ral, fi que
certo de que o Se nado Fe deral ga nhou mu ito com a
vinda de V.Exª, como tam bém o PT, com o re conheci-
mento em aceitar, em suas fi leiras, um téc nico da sua
capacidade.

Mas es tamos aqui para dis cutir se gurança. E o
que mo tivou tudo isso foi o meu des conforto em ver
um dos Mi nistros mais bri lhantes des te País vir a este
plenário des protegido pelo seu Par tido. Então, susci-
tei essa ques tão, mas o fiz de ma neira pe dagógica,
para cha mar a atenção do Go verno. Nós de vemos
isso ao es pírito de mocrático do Pre sidente José Sar -
ney, que ace itou a pro posta de des tinar as quin tas-fei-
ras para a con vocação de in tegrantes do Go verno.
Evidentemente, quem dita a pa uta é a ma ioria. E
quem é a ma ioria? É o Go verno.

Nobre Se nador Tião Vi ana, o que eu quis su ge-
rir é que o Go verno de V. Exª se es queça um pou co
das ante-sa las e do Diário Oficial e se pre ocupe mais
com o Go verno. E que es teja aqui para res paldar os
Ministros con vocados. Aliás, pi edoso como sem pre –
e essa pi edade está re dobrada pelo seu na talício , o
Presidente Sar ney re feriu-se ao fato de que a Na ção
brasileira está a ou vir to dos nós, por meio da TV Se -
nado. Mas ima gine como é cons trangedor para os
eleitores do Par tido de V. Exª ver um Mi nistro despro-
tegido neste ple nário. Ima gine se a Oposição de hoje
fosse im piedosa e in conseqüente como a de on tem,
que tru cidou vá rios ho mens de bem nos ple nários dos 
Parlamentos brasileiros. Fe lizmente, te mos oposi-
ções res ponsáveis, que têm ad miração pela his tória
do Mi nistro Már cio Thomaz Bas tos.

Em qual quer par tido que V.Exª es tiver, se rei seu 
fã e tra balharei por V. Exª.

Ministro Már cio Thomaz Bas tos, sei que sua fun -
ção é tam bém po lítica. Qu ero pa rabenizar V. Exª, pois
deu mais Ibo pe nes te ple nário do que o Mi nistro Anto nio
Palocci, que tem o co fre na mão. Mu ito obri gado.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Mi nistro da Justiça, Márcio Tho maz Bas -
tos, para em se guida en cerrarmos a nos sa ses são.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, uma das com pensa-
ções de as sumir o Mi nistério da Justiça é po der vi ver
uma tar de como esta, de re flexão co letiva, de co labo-
ração, de aprendizado, como es tou ten do na Câ mara
Alta da Re pública bra sileira.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  25 08569Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL36    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL36 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL36     



Tenho um compromisso ina diável. O Presidente
vai vi ajar e pre ciso es tar com Sua Exce lência an tes.
Então, pre tendo responder às in dagações na me dida
do pos sível, neste mo mento. Aquelas que eu não con -
seguir res ponder, vou le var para o Mi nistério e man -
darei as res postas às Srªs e aos Srs. Se nadores por
escrito. Algu mas são de fun damental im portância, e
eu gos taria de dis cutir al guns as pectos. Se V. Exªs es -
tiverem de acor do, as sim pro cederei, pe dindo as mi -
nhas es cusas pela ur gência men cionada.

O Se nador Ga ribaldi Alves Fi lho apre senta uma
série de ques tões in teressantes. Re almente, mu dar a
legislação não muda a re alidade, e tem o efe ito co lateral
de ser di versionista. As pessoas pen sam que fa zer uma
lei para com bater o cri me de ma neira vi olenta re solve o
problema e fi cam com a cons ciência apla cada, quan do,
na ver dade, não re solve. Re solve-se o pro blema com
Polícia, Po der Ju diciário e sistema prisional.

A res socialização, em que tão pou cos acre ditam,
é pos sível em al guns ca sos e im possível em ou tros. O
Ministro Evan dro Lins e Sil va ci tava cons tantemente
uma fra se de um cri minólogo in glês que di zia que a his -
tória da pena de pri são é a história da sua abo lição. A
pena de pri são fracassou como ten tativa de res sociali-
zação em qua se to dos os lu gares do mun do, es pecial-
mente no Brasil. De modo que hoje há um con senso, no
Direito Pe nal e na cri minologia, de que ela deve ser re -
servada para aque les cri minosos fi sicamente pe rigo-
sos. Para aque les que não são fi sicamente pe rigosos,
que não per tencem a or ganizações cri minosas, é pre ci-
so en contrar um ou tro ca minho para puni-los, o ca mi-
nho das pe nas al ternativas.

A pre venção é fun damental. Ten tar fa zer re pres-
são sem pre venção é como abrir a tor neira de uma
pia e fi car en xugando o chão sem fe char a tor neira.
Nunca se conseguirá secá-lo. O tra balho de pre ven-
ção, in clusive em ma téria de dro gas, é fundamental.

Quanto à vi deoconferência, sou con tra. Em Bra -
sília, ela existe ape nas no pro cesso de execução.
Funciona no pro cesso de execução, e não du rante a
ação pe nal, quando se ques tiona a ino cência ou cul -
pa da pes soa. Exis tem di versas ex periências no Bra -
sil, al gumas ra zoáveis, ou tras não. Te nho um gran de
temor do abu so da vi deoconferência apli cada du rante
a ação pe nal, pelo ris co de uma pes soa que não per-
tence ao cri me or ganizado, de um de linqüente ocasi-
onal ser con denado sem ter a opor tunidade de ver um 
Juiz de Di reito, ser te lecondenado a dis tância. Te nho
uma gran de pre ocupação em re lação à vi deoconfe-
rência. A mi nha po sição de ad vogado, de ex-advoga-
do e de Mi nistro da Justiça é con tra a vi deoconferên-
cia. Cre io que se pode ad miti-la em oca siões ex cepci-

onais, mas como re gra é pe rigosa e de sastrosa. Pre fi-
ro mil ve zes a so lução da ida do Juiz ao pre sídio para
fazer o in terrogatório; da de terminação constante do
projeto que veio da Câ mara dos De putados que pre vê
a ida do Juiz para fa zer o in terrogatório.

Os oi tocentos mi lhões que men cionei são a
soma do que te mos nes te mo mento na Se cretaria de 
Segurança Pú blica e na Se cretaria Na cional de Jus -
tiça. O Presidente mos tra uma gran de boa von tade
em re lação à su plementação or çamentária, à alo ca-
ção de ou tros re cursos para a se gurança pú blica,
tem nos aten dido to das as ve zes que pe dimos, e
acredito que mais di nheiro será des tinado a esta luta 
da se gurança pú blica.

O emi nente Se nador Cé sar Borges traz aqui a
sua ex periência de Go vernador de ma neira pre ciosa.

Efetivamente, o pro blema do trá fico de ar mas é
fundamental. Cons tituímos um gru po de tra balho com
o Mi nistério da De fesa e a Po lícia Fe deral para fa zer
uma apro ximação en tre Exér cito, For ças Armadas e
Polícia Fe deral nas fron teiras. De pois de amanhã, vou
à Ama zônia fa zer uma ins peção na Ope ração Co bra,
que a Po lícia Fe deral de senvolve lá, já com a co labo-
ração do Exér cito, no sen tido de es treitar os es paços
por onde pas sa o trá fico e o contrabando de ar mas.

A Po lícia Mi litar, problema que es teve agudo na
Bahia há al gum tem po, é um pro blema que está sen -
do con siderado e le vado em conta den tro do Sis tema
Único de Se gurança que es tamos im plantando, in clu-
sive es tabelecendo me canismos de con tenção, de
proteção, con tra os verdadeiros mo tins ar mados em
que se tor nam as gre ves.

A re forma do Po der Ju diciário pa rece-me uma
questão fun damental, men cionada por qua se to dos
os Se nadores que me de ram a hon ra de me ques tio-
nar. A re forma que se en contra no Se nado da Re pú-
blica, com toda a fran queza que te nho o de ver de ter,
com toda a le aldade que te nho o de ver de ter, não re -
solve o pro blema do Po der Ju diciário brasileiro. A par-
tir de um pro jeto do De putado Hé lio Bi cudo, pas sando
pelo Subs titutivo Zu laiê Co bra, che gou ao Se nado
como uma col cha de re talhos. Esta re forma é pro duto
de mu ita pres são, de mu itos lobbies, de mu itos in te-
resses, e sua apro vação não vai re solver o pro blema
do Po der Ju diciário bra sileiro. Admito que ali exis tem
algumas me didas ace itáveis, mas não é a re forma ra -
dical do Po der Ju diciário que pre tendemos fa zer.

Amanhã deve sair, se Deus qui ser, no Diá rio Ofi -
cial, a cri ação de uma Se cretaria Na cional de Re for-
ma do Po der Ju diciário no Mi nistério da Jus tiça. É
uma Se cretaria que será alo cada jun to à Se cretaria
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Nacional de Jus tiça e à Se cretaria Na cional de Se gu-
rança Pú blica. Já te mos a equi pe mon tada, tra balhan-
do, di rigida por um ad vogado de São Pa ulo do mais
alto ní vel, que foi Se cretário na Admi nistração Lu íza
Erundina e trabalhou no BID em pro gramas mul tidis-
ciplinares para fa zer re formas de ju diciários par ciais;
trabalhou na Ba hia, em um pro jeto do BID; no Rio de
Janeiro, tam bém em um pro jeto do BIB; e tra balhou
no Tri bunal Re gional Fe deral do Rio de Ja neiro. Essa
equipe está jun tando to das as re flexões, tudo que foi
elaborado te oricamente du rante es ses anos to dos,
desde o tem po da Cons tituinte até hoje, ao mes mo
tempo em que tra balha com al gumas ques tões prá ti-
cas e fun damentais, que di vidimos em dois gru pos.

O pri meiro: não sabemos como está o Po der Ju -
diciário no Bra sil. Te mos a in tuição. O Se nador Pe dro
Simon tem a re forma ju diciária dele; eu te nho a mi -
nha, o pro fessor Cel so Antô nio Ban deira de Melo tem
a sua; to dos que pensam no Po der Ju diciário têm a
sua pró pria re forma, com seus prin cípios, na sua ca -
beça, com a sua cons trução teó rica, mas não te mos
um di agnóstico de como está efe tivamente o Po der
Judiciário. Não sa bemos qua is são os gar galos, não
sabemos qua is são os pon tos de es trangulamento.
Não sa bemos por que em São Pa ulo leva-se três
anos para dis tribuir um re curso cri minal; no Rio de Ja -
neiro, dois dias, e na Ba hia é fe ito no mes mo dia. 

Em pri meiro lu gar, é pre ciso fa zer esse di agnós-
tico. Ao mesmo tem po, deve-se fa zer um in vestimen-
to, sem ne cessidade de al teração le gislativa nem
constitucional, nem in fraconstitucional, em va ras cri -
minais que já exis tem. Te mos con vênios em an da-
mento com alguns ór gãos de fi nanciamento in ternaci-
onal para in vestir em ges tão, in formática, treinamento
de pes soal, con trole de re sultados, en curtamento do
tempo dos pro cessos. Não é pos sível que um pro ces-
so de júri em São Pa ulo leve dez anos en tre o ho micí-
dio e o pri meiro jul gamento. Já planejamos e or gani-
zamos tudo e pre tendemos executar, ain da nes te pri -
meiro se mestre, al gumas ex periências, apro veitando
as que já exis tem, como a do Tribunal Re gional Fe de-
ral de São Pa ulo, onde se fez um foro so cial ab soluta-
mente au tomatizado, in formatizado, em que não exis -
te uma fo lha de pa pel. Des de o pri meiro mo mento até
o fi nal do re curso, tudo se faz por in termédio da Infor -
mática. Essa é a so lução. Esse é um dos ca minhos
pelos quais che garemos à re forma do Ju diciário.

A meu ver, o con trole ex terno é uma ne cessida-
de in declinável. Exis te uma gran de re sistência ao
controle ex terno na Ma gistratura, mas essa re sistên-
cia já foi mu ito ma ior. No tem po da Cons tituinte, era
uma ques tão fe chada, um tabu. Hoje, não. Mi nistros

do Su premo, ju ízes de to das as instâncias do Bra sil e
representantes do Mi nistério Pú blico ade rem à tese.
O pró prio Se nador De móstenes Tor res, que es tava no 
plenário há pou co, disse ser fa vorável ao con trole ex -
terno do Po der Ju diciário.

Então, pre tendemos, como bem dis se o Se na-
dor Alo izio Mercadante, fa tiar essa re forma em vá ri-
os se tores. Pri meiramente, um se tor de in vestimento
em ges tão e tre inamento de pes soal. Em se guida,
um gran de di agnóstico do Po der Ju diciário, para, de-
pois, fa zer as re formas le gislativas cons titucionais e
infraconstitucionais que são ne cessárias. Para isso,
é ne cessária, cla ro, a so berania do Con gresso Na ci-
onal, do Se nado da Re pública e da Câ mara dos De -
putados, mas é ne cessária uma ar ticulação com os
Tri bunais Su periores. Esta mos ten tando con versar
com o Su premo Tri bunal Fe deral e com o Su perior
Tri bunal de Jus tiça, de modo que se en contrem os
pontos con vergentes para levá-los adi ante. Mas in-
sisto nesse pon to de que, se não ti vermos um di ag-
nóstico efi caz, efetivo que nos mos tre onde es tão os
pontos de es trangulamento, não faremos uma re for-
ma do Po der Ju diciário ca paz de re alizar aque le so -
nho nos so de uma Jus tiça mais rá pida, mais ba rata e 
mais per to do povo.

O Se nador Edu ardo Su plicy toca na ques tão da
lavagem de di nheiro. Essa é uma ques tão fundamen-
tal que já men cionei aqui vá rias ve zes e quero fazê-lo
de novo. Efe tivamente, hoje não te mos me canismos
para con trolar a la vagem de di nheiro, que é a ca usa fi -
nal do cri me or ganizado. Estamos fa zendo um tra ba-
lho for te, que in clui a criação de um ca dastro na cional
de cor rentistas e to mando uma sé rie de ou tras pro vi-
dências, mo bilizando e ar ticulando to das as institui-
ções en volvidas no pro blema – Mi nistério Pú blico, Po -
der Ju diciário, Re ceita Fe deral, Ban co Cen tral, Co-
missão de Va lores Mo biliários, Bolsa de Va lores, Con -
selho de Controle de Ati vidades Fi nanceiras (Coaf) –
e um or ganismo que está sen do cri ado, um de parta-
mento no Mi nistério da Jus tiça, de re cuperação de re -
cursos ilí citos. Exis te uma ex periência de co operação
internacional, de as sinatura de pro tocolos, por que
essa é uma luta que não pode ser na cionalista; essa é 
uma luta que, por de finição, in ternacional, en volve ar-
ticulação com pa íses, in clusive os pa raísos fis cais.

Em re lação às ques tões que se co locam so bre
o pro jeto, que o Se nador Edu ardo Su plicy men cio-
nou com mu ita pro cedência, penso que as pe nas
mais le ves, como ad vertência etc., den tro da Lei de
Execução Pe nal, po dem ser apli cadas pelo di retor
do es tabelecimento, mas a san ção pro posta pela
Câmara dos De putados, de pri são ce lular pe sada,
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essa só pode ser apli cada pelo juiz da exe cução, de -
pois de res ponder a um re querimento cir cunstancia-
do do di retor do es tabelecimento. Essa in comunica-
bilidade não é ab soluta nesse re gime dis ciplinar di fe-
renciado. O que exis te é a pos sibilidade de res trição
dos me ios de co municação, de in formação, tais
como te levisão, rá dio, jor nais e re vistas. A idéia fi nal
disso é cortar a ca beça da qua drilha or ganizada, é
isolar o capo, de ixá-lo lon ge da sua or ganização, de -
sarticulando-a. Esse é o sen tido des se iso lamento,
que re almente é pe sado.

O pe ríodo de um ano é for te, é uma ex periência
dura, mas é ra zoável. A prática tem de monstrado que
períodos me nores não têm sido su ficientes no sec cio-
namento da ca beça das or ganizações cri minais.

Esperamos que o Po der Ju diciário use isso com
a par cimônia de vida, a fim de que não te nhamos abu -
sos por que re almente um iso lamento de um ano é um
isolamento for te, um isolamento pe sado que pre cisa
ser ma nejado com mu ita ca utela.

A Se nadora Pa trícia Sa boya Go mes toca em
tema in teressante, um tema que, se fos se fe ito um
plebiscito hoje no Bra sil, nós perderíamos. Mas acre -
dito que não é o caso de ba ixar a ida de da ma ioridade
penal pelo cri tério da utilidade. Não vai aju dar em
nada o com bate à criminalidade.

No Te xas, se fez a ex periência, no tem po do Go -
vernador Bush, atu al Pre sidente Bush, de tra zer a
maioridade pe nal para dez anos e tra zer a ma ioridade
penal suscetível de pena de mor te para qua torze
anos, o que, em vez de di minuir, au mentou a cri mina-
lidade na quele Esta do. Acredito que o cri tério es tatís-
tico é o que deve pre valecer em re lação a isso.

O Go verno tem uma pre ocupação com a cri an-
ça e o ado lescente mu ito for te. O Go verno tem uma
preocupação com o abu so se xual da cri ança e do
adolescente, que é uma de terminação do Pre siden-
te. Cri amos um co mitê in terministerial que ar ticula
organizações in ternacionais, no Mi nistério da Justi-
ça, tra balhando nisso. Já fi zemos vá rias ope rações.
É uma luta di fícil, mas é uma luta pos sível de ser
vencida, para se aca bar com a ex ploração se xual,
num pra zo de um ano ou dois anos, da cri ança e do
adolescente no Bra sil.

À Se nadora Lú cia Vâ nia que ro di zer, a res peito
do Disk De núncia – que hoje faz par te da Se cretaria
de Di reitos Hu manos, di rigida pelo Mi nistro Nil mário
Miranda – que o con vênio com a ONG foi res cindido,
porque ha via ir regularidades na ONG que fa zia o Disk
Denúncia. Mas ele já está, se gundo in formações pas -
sadas a mim pelo De putado Nil mário Mi randa, sendo

recuperado, in clusive com o mes mo nú mero, de pois
de su peradas es sas ir regularidades. No dia 18 de
maio, ele será re lançado, com a ma nutenção do mes -
mo nú mero para cha madas.

Ao Se nador Anto nio Car los Ma galhães agra de-
ço a ge nerosidade ha bitual da sua ma nifestação, que
é re cíproca. Qu ero lhe di zer que te mos a pre ocupa-
ção de não fa zer co isas que fun cionem como va sos
comunicantes. Não pre tendemos in vestir for temente
em um lu gar contra o cri me para que o cri me mi gre
para ou tro lu gar. Inclu sive, es tivemos em uma re u-
nião, no Espí rito San to, em que o Go vernador Pa ulo
Souto es tava pre sente. Con versamos com S. Exa a
esse res peito. Ele está re alizando um tra balho im por-
tante em centros in tegrados de ci dadania, nas zo nas
mais po luídas de Sal vador. Man damos para ele uma
colaboração, ex periências bem-su cedidas de cen tros
integrados de ci dadania em São Pa ulo, uma ex pe-
riência do Go vernador Ge raldo Alckmin, que co me-
çou com o Go vernador Má rio Co vas, e uma ex periên-
cia de San ta Ca tarina. Man damos o ma terial a ele.

Hoje, o Se cretário Na cional de Jus tiça, Luiz
Eduardo So ares, en contra-se re unido com to dos os
Secretários de Se gurança do Nor te do País. Esta mos
organizando, na quela re gião, o Sis tema Úni co de Se -
gurança Pú blica. Pen so que a pre ocupação de V. Exª
é pro cedente. Pre tendemos fa zer isso no Nor deste
também. Já con versei com os Go vernadores Pa ulo
Souto e Re inaldo Lessa e com o Go vernador do Pi a-
uí. De modo que te mos o Nor deste presente em nos-
so foco e em nos sas pre ocupações.

Peço li cença ao Sr. Pre sidente, às Srªs Se na-
doras e aos Srs. Se nadores para le var as perguntas
que não con segui responder, en viando as respos-
tas por es cri to a V. Exªs. Peço que não con siderem
tal fato uma de sa tenção ou um desrespeito, pois
não é. Te nho o ma ior res peito por esta Casa, a mais
alta da Re publica. Ve nho aqui com aqui lo que os ci -
dadãos têm de te mor re verencial e su persticioso a
este Po der da Re pública, a esta Câ mara Alta. Mas
tenho um com promisso inadiável com o Pre sidente
da Re pública.

Agradeço a V. Exªs. E pro meto que levo to das as 
questões que não res pondi. Vou res pondê-las por es -
crito, en viando-as a cada Se nador.

Muito obri gado.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-

dente, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 

a pa lavra, pela or dem.
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O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela or dem.
Sem re visão do orador.) – Ape nas para pe dir ao ilus -
tre Mi nistro, que nos deu a hon ra de com parecer ao
Senado Fe deral nes ta tar de, que acres cente às suas
respostas o que, na ver dade, en caminhará a esta
Casa com re lação à re forma do Ju diciário. Por que,
dessa forma, pelo me nos, não per deremos tem po
com a re forma do Ju diciário que se en contra ain da na
Comissão de Cons tituição, Justiça e Ci dadania, sus -
pensos os tra balhos ain da na épo ca da Pre sidência
do Se nador Bernardo Ca bral. Hoje é Pre sidente o Se -
nador Edison Lo bão, que tem in clusive a idéia de for -
mar uma co missão de Se nadores para dis cutir e, se
possível, vo tar a re forma do Ju diciário. Com cer teza,
Sr. Mi nistro, V. Exª evi tará que per camos tempo dis cu-
tindo algo que não será vo tado nem apro vado, nem
servirá para nada. Va mos apro veitar pelo menos o tra -
balho que V. Exª fará. Já que o Se nado não faz, V.Exª,
como Mi nistro, fará o tra balho que o Se nado de veria
fazer.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) –

Cabe-me, em nome do Se nado Fe deral, agra decer
ao Mi nistro Már cio Thomaz Bas tos a sua pre sença
nesta Casa e por ter ace itado o con vite para de ba-
ter nes te ple nário idéi as so bre se gurança. S. Exª foi
testemunha do apre ço que o Se nado lhe dis pensa,
uma vez que ou viu to das as re ferências so bre a sua
inteligência, sua capacidade e os ser viços que tem
prestado ao Bra sil no cam po do Di reito e que ago ra
está pres tando no Mi nistério da Justiça do nos so
País. O nos so agra decimento, com a cer teza de que
esta foi uma gran de tar de do Se nado Fe deral. Os
subsídios que esta ses são re colhe servirão gran de-
mente para o de bate des te as sunto que é de gran de
interesse na cional.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre si-
dente, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Tião Vi ana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela or dem.
Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, em nome do 
Partido dos Tra balhadores e do Blo co de apo io ao Go -
verno, eu gos taria de de sejar um fe liz ani versário a V.
Exª, que tão bem tem cum prido e hon rado a fun ção
de Pre sidente do Se nado Fe deral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu ito
obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ex pediente que será lido pelo Sr. 1º Se cretário,
Senador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 88, DE 2003
(Nº 151/03, na ori gem)

Senhores Mem bros do Se nado Fe deral,
Nos ter mos do art. 84, in ciso XIV, combinado

com o art. 52, in ciso III, le tra d, da Cons tituição Fe de-
ral, sub meto à con sideração de Vossas Excelências o 
nome do Se nhor Anto nio Gustavo Ma tos do Vale para 
exercer o car go de Di retor do Banco Cen tral do Brasil.

Brasília, 23 de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

CURRICULUM VITAE

Nome: Anto nio Gus tavo Ma tos do Vale

Nacionalidade: Bra sileira

Naturalidade: Ca ratinga(MG)

Data de Nas cimento: 28-4-1951

Estado Ci vil: Ca sado

Identidade: M-134.816 – SSP/MG

CPF: 156.370.266-53

Filiação: Wolney Pe reira do Vale e Olí via Ma tos do Vale

Graduado em Ciên cias Con tábeis, Admi nistra-
ção de Empre sas e Ciên cias Econômicas pela Uni -
versidade Ca tólica de Mi nas Ge rais (1972/1977 –
Belo Ho rizonte – MG), com Espe cialização em Aná -
lise de Sistemas de Infor mação pelo Cen tro de De-
senvolvimento em Admi nistração “Pa ulo Ca millo de
Oliveira Penna”, da Fun dação João Pi nheiro, em
convênio com a Fun dação de De senvolvimento e
Pesquisa – FUNDEP (1978/1979 – Belo Ho rizonte – 
MG).

Experiência Pro fissional

• Ban co do Bra sil S. A.
Vice Pre sidente de Tecnologia e Infra Estru tura

– agos to 2001 a ja neiro 2003 
Diretor de Tec nologia e Infra Estru tura – abril

2001 a agos to 2001

• Ban co Cen tral do Bra sil – funcionário de car rei-
ra des de 1984, exer cendo as se guintes fun ções:

Consultor da Di retoria de Fi nanças Pú blicas e
Regimes Espe ciais, atu al Di retoria de Li quidações e
Desestatização – abril 2000 a abril 2001.

Chefe Adjun to do De partamento de Fis caliza-
ção – abril 1999 a abril 2000
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Chefe de Di visão no De partamento de Fis cali-
zação – agosto 1997 a abril 1999

Assessor no De partamento de Fis calização –
fevereiro 1995 a agos to 1997

Auditor, Inspetor e Co ordenador de Fis calização
Interino, na Ge rência Re gional de Fis calização em
Curitiba (PR) – agosto 1984 a fe vereiro 1995

• Ban co Mer cantil do Bra sil S.A – ju nho 1979 a
agosto de 1984

Último car go: Ge rente da Di visão de De senvol-
vimento e Implan tação de Sis temas, na Di reção Ge ral
– Belo Ho rizonte (MG)

• IBM do Bra sil Ltda. – se tembro 1974 a ju lho
1978

Último cargo: Re presentante Téc nico na Fi lial
de Belo Ho rizonte (MG)

• Si derúrgica Mon tana S.A. – ju nho 1974 a se tem-
bro 1974

Último car go: Assistente de Com pras – Belo Ho -
rizonte (MG)

• BMG Se guros S.A. – março 1973 a ju nho 1974
Último car go: Res ponsável pelo De partamento

de Co brança – Belo Ho rizonte (MG)

• Ban co de Mi nas Ge rais S.A. – ju nho 1971 a
março 1973

Último car go: Res ponsável pela Cen tral de Co -
brança na Di reção Ge ral – Belo Ho rizonte (MG)

Tra balhos Especiais:
Assistente do Li quidante do BRDE – Banco Re -

gional de De senvolvimento do Extre mo Sul –
1989/1990

Membro do Con selho de Admi nistração da
CENTRUS – Fundação Banco Cen tral de Pre vidência
Privada – 1996/2000

Coordenador do Projeto Adap tação dos Siste-
mas Infor matizados das Insti tuições Com ponentes do 
Sistema Fi nanceiro Na cional à pas sagem do ano
2000 (Bug do Mi lênio) – 1999/2000

Membro da Equi pe de Imple mentação do Pro -
grama de Re estruturação do Sis tema Fi nanceiro
Estadual e do Fi nanciamento das Dí vidas dos Esta-
dos, dos Mu nicípios e do Dis trito Fe deral – 1997/2001

Membro da Equi pe de Con trole e Acom panha-
mento das Insti tuições em Re gime Espe cial (in ter-
venções e li quidações) – 2000/2001

Membro do Con selho de Admi nistração da
BRASILPREV Pre vidência Pri vada S.A. -2001/2002

Membro do Con selho de Admi nistração da
TELEMAR Nor te Les te S.A. – 2001/2002

Brasília – DF, abril de 2003. – Antonio Gustavo
Matos do Vale.

(À Co missão de Assun tos Eco nômi-
cos.)

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

– Nº 218/2003, 16 do cor rente, en caminhando
as in formações em res posta ao Re querimento nº 680, 
de 2002, do Se nador Luiz Otá vio.

As in formações fo ram en caminhadas,
em có pia, ao re querente.

O re querimento vai ao ar quivo.

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 123/2003, de 14 do cor rente, do Mi nistro de 
Estado da Fa zenda, en caminhando in formações,
com dis quetes, em res posta ao Re querimento nº 18,
de 2003, do Se nador Val dir Ra upp;

– Nº 219/2003, de 14 do cor rente, do Mi nistro de 
Estado da Agri cultura, Pe cuária e Abas tecimento, en -
caminhando in formações em res posta ao Re queri-
mento nº 14, de 2003, do Se nador Arthur Vir gílio;

– Nº 342/2003, de 16 do cor rente, do Mi nistro de
Estado Che fe da Casa Ci vil da Pre sidência da Re públi-
ca, en caminhando in formações em resposta ao Re que-
rimento nº 40, de 2003, do Se nador Arthur Vir gílio; e 

– Nº 343/2003, de 16 do cor rente, do Mi nistro de
Estado Chefe da Casa Ci vil da Pre sidência da Re públi-
ca, en caminhando in formações em res posta ao Re-
querimento nº 28, de 2003, do Se nador Arthur Vir gílio.

O Re querimento nº 18, de 2003, fi cará
na Se cretaria-Geral da Mesa à dis posição
do Se nador Val dir Ra upp.

As in formações re ferentes aos Re que-
rimentos nºs 14, 28 e 40, de 2003, fo ram en -
caminhadas, em có pia, ao Se nador Arthur
Virgílio, e os res pectivos processados en ca-
minhados ao ar quivo.

– Nº 56/2003, de 16 do cor rente, do Mi nistro
de Esta do de Mi nas e Energia, en caminhando in for-
mações em resposta ao Re querimento nº 707, de
2002, do Se nador Oli vir Ga bardo.

O re querimento vai ao ar quivo.
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PARECERES

 PARECERES NºS 242 E 243, DE 2003

Sobre o Pro jeto de Lei da Câ mara nº 
13, de 2000 (nº 1.411/96, na Casa de ori-
gem), que fixa nor mas ge rais para a prá -
tica do na turismo.

PARECER Nº 242,DE 2003
Da Co missão de Cons tituição,

Justiça e Ci dadania

Relator: Se nador José Fo gaça

I – Re latório

O tema da pro posta ora exa minada por esta Co -
missão é a fi xação de normas ge rais para a prá tica do 
naturismo e para a cri ação de es paços na turistas,
permitindo aos Esta dos, Dis trito Fe deral e Mu nicípios
estabelecer nor mas com plementares a res peito da
matéria (art. 1º, pa rágrafo úni co).

Consoante a de finição con tida no art. 2º, na turis-
mo é o con junto de prá ticas de vida ao ar li vre em que é 
utilizado o nu dismo como for ma de de senvolvimento
da sa úde fí sica e men tal das pes soas de qual quer ida -
de, por meio de sua ple na in tegração com a na tureza.

O art. 3º da pro posição re tira o na turismo da
condição de ilí cito pe nal.

O art. 4º de fine os es paços na turistas como sen -
do as áre as des tinadas à prá tica do na turismo nas
praias, cam pos, sí tios, fa zendas, áre as de cam pismo,
clubes, es paços para es portes aquá ticos, unidades
hoteleiras e si milares em que seja au torizada a prá ti-
ca de na turismo. E acres centa: em âm bito fe deral, es -
tadual ou mu nicipal. No § 1º des se ar tigo o ti tular da
autorização é de finido como res ponsável pela ob ser-
vância da le gislação am biental e sa nitária, e pela de li-
mitação da área, nos ter mos es tabelecidos pelo po -
der pú blico.

A au toridade ad ministrativa que au torizar es pa-
ços de finidos como na turistas é tam bém responsável
por sua fis calização (art.4º, § 2º), nos li mites e con di-
ções im postos pelo po der pú blico (art. 40, § 3º).

A cláu sula de vi gência é ime diata à pu blicação.

II – Aná lise

A li berdade de ex pressão e de ma nifestação
são fa tores in tegrantes da pró pria ci dadania. A Cons -
tituição Fe deral es tabelece que en tre os ob jetivos so -
ciais en contra-se o da li berdade (art. 3º, inciso I), sem

preconceitos (art. 3º, inciso IV), com di reito à li berda-
de (art. 5º, caput), e que nin guém será obri gado a fa -
zer ou de ixar de fa zer al guma co isa se não em vir tude
de lei (art. 5º, inciso II); a lei pu nirá qual quer aten tado
aos di reitos e li berdades fun damentais (art. 5º, inciso
XLI), e as nor mas de finidoras dos di reitos e ga rantias
fundamentais têm apli cação imediata (art. 5º, § 1º).

Tratando-se, como se tra ta, do texto da Lei Ma i-
or, com pre visão de aplicação ime diata, a in ferência
natural se ria de que o na turismo deve ser exer cido li -
vremente, ob servados ape nas os in teresses dos
não-naturistas. A ver dade fá tica po rém é ou tra. A prá -
tica do nu dismo so fre restrições e pre conceitos e, não
raro, seus adep tos e re presentantes são con duzidos
às de legacias po liciais por ul traje ao pu dor pú blico.

Ainda que auto-se gregados em chácaras, fa-
zendas ou pra ias afastadas, praticantes de nu dismo
são le vados a res ponder por im portunação de vi zi-
nhos, com base na Lei de Con travenções Pe nais, art.
61 ou, como se dis se an tes, por ul traje ao pu dor, nos
termos do Có digo Pe nal:

“Art. 233. Pra ticar ato obs ceno em lu-
gar pú blico, ou aberto ou ex posto ao pú bli-
co:

Pena – de tenção de três me ses a um
ano, ou mul ta.”

Na ques tão do exa me de dolo, as sim tra duzida a 
vontade cons ciente e de liberada de pra ticar o ato
considerado pros crito, ou na ques tão da cul pa, ca rac-
terizada pelo agir sem a mo tivação vo litiva para o de li-
to, o Esta do há sem pre de exa minar tam bém o con -
curso do agen te que se apre senta como vítima.

A im portunação ha veria de ser me lhor ti pificada,
porque a ten tativa do vi zinho de ver des pida uma pes -
soa, ou um gru po, em área re servada, tem o po der de
deslocar o ob jeto ju rídico do even tual ilí cito para a
prática re alizada pela pre tensa ví tima. O ato ju ridica-
mente im pugnável é, mu itas ve zes, pra ticado pelo vo-
yeur, e não pelo acu sado de con duta ilícita.

Restritos a uma área pré-de terminada, au toriza-
da pelo po der pú blico, os nu distas não po derão mais
ser in diciados criminalmente por agi rem se gundo
suas cren ças e fi losofias. A von tade que ca racteriza-
ria o dolo, na pre visão cri minal do art. 233 do Có digo
punitivo, já não será ca paz de in tegrar o iter cri minis,
e o de sejo de tra var co munhão com a na tureza, em
sua ple nitude, não po derá ser con siderado de lito.
Enfim, a li beração formal do uso de área para nu dis-
mo afas tará a con duta, cul posa ou do losa, e ad mitirá
a li citude do fato de a pes soa lo comover-se, só ou
acompanhada, em com pleta nu dez.
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A nu dez, pura e sim ples, sem co notação de prá -
tica se xual, já não denotará ilicitude ou ul traje ao pu -
dor pú blico.

Na ver dade, à luz do tex to cons titucional, com to -
dos os di reitos à li berdade as segurados na Car ta, a úni-
ca re comendação a se fa zer aos nu distas se ria a de
também ob servarem a li berdade de quem não ado ta fi -
losofia idên tica. Após to mado esse cu idado, é li vre o
exercício da li berdade de de ambular sem rou pas em lo -
cal onde não pos sa, sem es forço, ser visto por ou trem.

Com es sas con siderações de or dem cons tituci-
onal, pa rece-nos opor tuna a pro posta le gislativa, que
define e de limita os di reitos de nu distas e não-nu dis-
tas, re conhecendo o da queles que pre ferem des-
pir-se, mas tam bém pro tegendo o das pes soas que
não o pra ticam.

O art. 1º ao de finir os ob jetivos e al cance da pro -
posta, apre sentase con sentâneo com os pre ceitos
estabelecidos na Lei Com plementar n° 95, de 1998,
que im põe critérios para a ela boração le gislativa. E o
parágrafo úni co des se ar tigo, em sin tonia com o pre -
ceito con situcional que as segura au tonomia aos
Estados, Dis trito Fe deral e Mu nicípios (CF, arts. 18,
25, 29 e 32), fa culta àque les en tes po líticos o ajus te
da nor ma às con dições so ciais, ge ográficas e ou tras,
específicas de cada re gião.

O art. 2º mos tra-se ob jetivo ao de finir o na turis-
mo, para que não se con funda essa ati vidade, de pen-
dente de au torização pelo po der pú blico, com as mal
definidas si tuações passíveis de en quadramento no
art. 233 do Có digo Pe nal. O art. 3º por sua vez, afas ta
a hi pótese de in terpretação equí voca, ao di zer que o
naturismo pra ticado na forma de lege fe renda não
caracteriza ilí cito pe nal.

Oportuna, igual mente, no art. 4º, a de finição de
espaços des tinados aos na turistas. Nes se dis positi-
vo, po rém, o nu dis mo tem sua prá tica au torizada em
âmbito fe deral, es tadual ou mu nicipal. A nosso ver,
não se de veria pre ver o pri meiro (fe deral). Veja-se a
pertinência com que foi ela borado o pa rágrafo úni co
do art. 1º, de finidor do uni verso de per missão da quela
prática: Esta dos, Dis trito Fe deral e Mu nicípios. Cre-
mos que o art. 4º de veria ser con sentâneo com o que
se dis pôs no art. 1º.

Equivale a di zer que as res pectivas au toridades
administrativas se in cumbirão de ve rificar os pe didos,
autorizá-los e fis calizá-los. Tais in cumbências fo gem
à com petência e ao in teresse da União Fe deral, pos to
que a prá tica do na turismo, quan do au torizada, deve
consultar aos in teresses lo cais. E nos so en tender,
portanto, que o po der pú blico fe deral não deve ma ni-

festar-se a res peito da prá tica, au torizar ou fis calizar o 
natunismo.

No que con cerne à de finição de res ponsabilida-
de do ti tular, que implanta o es paço na turista, é ma té-
ria bem de lineada no § 1º do art. 4º do pro jeto, as sim
como a com petência para fis calizar tais es paços, de
que tra ta o § 2º do mes mo ar tigo, a en cargo das au to-
ridades ad ministrativas que os con cederem. No que
se re porta ao § 3º do mesmo dis positivo, po rém, as -
sim como o já co mentado art. 4º, ca put, há im proprie-
dades de sen tido e tam bém de re dação. To mando-se
o per feito sen tido da idéia ali con tida, e sem dele dis -
sentir, ofe recemos adi ante, na forma de emenda, a
redação que nos pa rece mais acon selhável.

III – Voto

Com es tas con siderações, e ten do em vis ta os
preceitos cons titucionais apon tados, to dos eles au to-
rizativos do exer cício da li berdade de pen samento e
de ex pressão, e di ante da constitucionalidade, ju ridi-
cidade e re gimentalidade da pro posição, opi namos
pela Apro vação do Pro jeto de Lei da Câ mara nº 13, de 
2000 (nº 1.411, de 1996, na Casa de ori gem), com as
emendas a se guir apre sentadas.

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 4º ca put, a se guinte re dação:

Art. 4º De nominam-se es paços na tu-
ristas os de finidos e au torizados pelo po der
público es tadual, mu nicipal ou do Dis trito
Federal, com preensivos de áre as ex clusivas
destinadas à prá tica do na turismo nas pra i-
as, cam pos, sí tios, fa zendas, clubes, es pa-
ços para cam pismo ou es portes aquáticos,
unidades ho teleiras e si milares.

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao § 3º do art. 4º a se guinte re dação:

“Art. 4º ...................................................
..............................................................
§ 3º O po der pú blico po derá, de ofí cio

ou a re querimento do in teressado, con dicio-
nar a li cença a cer tos li mites ou a de termi-
nados pe ríodos do ano.”

Sala da Co missão, 13 de no vembro de 2002. –
Bernardo Ca bral, Presidente – José Fo gaça, Relator
– Ri cardo San tos – Waldeck Orné las – Jef ferson Pe -
res –  Chi co Sar tori – Ney Su assuna –  Pe dro Si mon
– Fer nando Ri beiro – Fran celino Pe reira – Osmar
Dias – Ro mero Jucá – Antô nio Carlos Jú nior.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

Relator: Se nador Geraldo Cân dido

I – Re latório

A pro posição exa minada pela Comissão tem
por es copo fi xar normas ge rais para a prá tica do na tu-
rismo e para a cri ação de es paços na turistas, e per -
mitir aos Esta dos, Dis trito Fe deral e Mu nicípios a ela -
boração de normas com plementares con soante as
quais se rão ob servados os ajus tes do tema aos ca-
sos es pecíficos, nas unidades da Fe deração.

O art. 22 de fine o vo cábulo na turismo como “o
conjunto de prá ticas de vida ao ar li vre em que é uti li-
zado o nu dismo como forma de de senvolvimento da
saúde fí sica e men tal das pes soas de qual quer ida de,
por meio de sua ple na in tegração com a na tureza”.

O art. 4º de fine os es paços na turistas como sen -
do as áre as des tinadas à prá tica do na turismo nas
praias, cam pos, sí tios, fa zendas, áre as de cam pismo,
clubes, es paços para es portes aquá ticos, unidades
hoteleiras e si milares em que seja au torizada a prá ti-
ca de na turismo. E acres centa: em âm bito fe deral, es -
tadual ou mu nicipal.

No § 1º do art. 4º é de finido o res ponsável pela
observância das legislações am biental e sa nitária, e
pela de limitação da área em que se per mitirá o na tu-
rismo, nos ter mos es tabelecidos pelo Po der Pú blico.
A au toridade ad ministrativa que au torizar es paços à
prática na turista tam bém será responsável por sua
fiscalização (art. 4º, § 2º), nos li mites e condi ções im -
postos pelo po der pú blico (art. 4º, § 3º).

A pro posição re cebeu duas emen das na Co mis-
são de Cons tituição, Justiça e Ci dadania, com vis tas,
primeiro, a li mitar o disciplinamento da ma téria nos
Estados e Mu nicípios, re tirando-a do âm bito fe deral, e 
para ou torgar ao po der pú blico o di reito de condicio-
nar a prá tica do na turismo a de terminados pe ríodos
do ano.

Se con vertida em nor ma, a vi gência co incidirá
com a data de pu blicação.

II – Aná lise

O tema ora sub metido ao cri vo da Co missão é
correlato aos de habitat humano e de li berdade de
expressão, e sustenta-se no art. 100, in ciso IV, do Re -
gimento Inter no.

Os au tos tramitaram, an tes, na Co missão de
Constituição, Jus tiça e Ci dadania, onde a chan cela foi
condicionada a duas emen das; a Emenda nº 1-CCJ
visa re tirar do art. 4º o vo cábulo fe deral, sob a jus tifi-
cação de não fa zer sentido que a ad ministração fe de-
ral dis cipline questões de na tureza emi nentemente
estaduais ou mu nicipais a res peito de lo cais ade qua-
dos à prá tica do nu dismo. A Emen da nº 2-CCJ dis põe
que o po der pú blico po derá tam bém li mitar o pe ríodo
em que o nu dismo será pra ticado.

No mé rito, acres cente-se que o nu dismo no Bra -
sil está lon ge de ca racterizar-se como no vidade, haja
vista o que ocor re du rante o car naval e no quo tidiano
das nos sas praias. To davia, o pu dor pú blico, igual-
mente ga rantido pela Cons tituição e pe las leis pe nais,
não deve ser con frontado com a li berdade da queles
que, oca sionalmente e em lo cais predeterminados,
prefiram des pir-se in teiramente.

Assim, a nu dez com pleta há de ser re gulamen-
tada, para que a Cons tituição Fe deral al cance apli ca-
ção no que tan ge à li berdade ple na, e para que os op -
tantes da prá tica na turista não le vem os de mais in te-
grantes da so ciedade ao cons trangimento.

Quando in gressar no or denamento ju rídico, de
lege fe renda elidirá as atu ais restrições, pre sentes
no Có digo Pe nal (art. 233) e na Lei de Con traven-
ções Pe nais (art. 61, caput), para ade quar o tema
aos pre ceitos cons titucionais de li berdade ali es ta-
tuídos (in cisos I e IV), por quanto li berdades de ex -
pressão e de ma nifestação tra duzem-se em ci dada-
nia.

Além dis so, ao restringir-se a prá tica do na turis-
mo a áre as pré-de terminadas pelo po der pú blico,
seus adep tos não po derão mais ser in diciados cri mi-
nalmente por agi rem se gundo suas cren ças e fi losofi-
as na turalistas, e a von tade, que ca racterizaria o dolo,
na pre visão criminal do art. 233 do Có digo pu nitivo, já
não cons tituirá de lito.

III – Voto

Com es tas con siderações, em que, no mé rito,
sobreleva o exer cício da li berdade de ex pressão, opi -
namos pela apro vação do Pro jeto de Lei da Câ mara
nº 13, de 2000 (nº 1.411, de 1996, na Casa de ori-
gem), com as emen das apre sentadas na Co missão
de Cons tituição, Justiça e Ci dadania, que se ma nifes-
tou an teriormente.

Sala da Co missão, – Geraldo Cân dido, Relator.
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PARECER Nº 243, DE 2003
Da Co missão de Assun tos So ciais

Relator: Se nador Sibá Ma chado

I – Re latório

A pro posição examinada pela Co missão tem o
propósito de fi xar nor mas ge rais para a prá tica do
naturismo e para a cri ação de es paços na turistas, e
permitir aos Esta dos, ao Dis trito Fe deral e aos Mu ni-
cípios a ela boração de nor mas com plementares
consoante as qua is se rão ob servados os ajus tes do
tema aos ca sos es pecíficos, nas uni dades da Fe de-
ração.

O art. 2º de fine o vo cábulo na turismo como o
conjunto de prá ticas de vida ao ar li vre em que é uti li-
zado o nu dismo como forma de de senvolvimento da
saúde fi sica e men tal das pes soas de qual quer ida de,
por meio de sua ple na in tegração com a na tureza.

O art. 4º de fine os es paços na turistas como sen -
do as áre as des tinadas à prá tica do na turismo nas
praias, cam pos, sí tios, fa zendas, áre as de cam pismo,
clubes, es paços para es portes aquá ticos, unidades
hoteleiras e si milares em que seja au torizada a prá ti-
ca de na turismo, em âm bito fe deral, es tadual ou mu -
nicipal.

No § 1º do art. 4º é de finido o res ponsável pela
observância das legislações am biental e sa nitária e
pela de limitação da área em que se per mitirá o na tu-
rismo, nos ter mos es tabelecidos pelo Po der Pú blico.
A au toridade ad ministrativa que anu ir à cons tituição
de es paços à prá tica na turista tam bém será res pon-
sável por sua fis calização (art. 4º, § 2º), nos li mites e
condições im postos pelo po der pú blico (art. 4º, § 3º).

A pro posição re cebeu duas emen das na Co mis-
são de Cons tituição, Justiça e Ci dadania com vis tas,
a pri meira, a li mitar o dis ciplinamento da ma téria nos
estados e mu nicípios, re tirando-a do âm bito fe deral, e 
a se gunda, para ou torgar ao po der pú blico o di reito de 
condicionar a prá tica do na turismo a de terminados
períodos do ano.

Se con vertida em nor ma, a vi gência co incidirá
com a data de pu blicação.

No pra zo re gimental, não fo ram apre sentadas
emendas.

II – Aná lise

O tema sub metido ao cri vo da Co missão é cor -
relato aos de ha bitat hu mano e de li berdade de ex-
pressão, e sus tenta-se no art. 100, in ciso IV, do Re gi-
mento Inter no des ta Casa.

Os au tos, an tes, tramitaram na Co missão de
Constituição, Justiça e Ci dadania, onde a chan cela
da ilus tre Co missão foi con dicionada a duas emen-
das:

i) a Emen da nº 1-CCJ visa re tirar do
art. 4º o vo cábulo fe deral, sob a jus tificação
de não fa zer sen ti do que a ad ministração fe -
deral dis cipline ques tões de na tureza emi-
nentemente es taduais ou mu nicipais a res-
peito de lo cais ade quados à prá tica do nu-
dismo;

ii) a Emen da nº 2-CCJ dis põe que o
poder pú blico po derá tam bém li mitar o pe-
ríodo em que o nu dismo será pra ticado.

São pro cedentes as emendas, so bretudo se
examinada a com petência dos en tes pú blicos es-
tampada nos arts. 21 a 24 da Cons tituição Fe deral,
de onde se ex trai que à União com pete o dis ciplina-
mento ge ral de cer tos te mas, mas ao Esta do e, so-
bretudo, ao Mu nicípio ca bem o en frentamento das
questões co tidianas, sen do, por isso mes mo, de seu 
encargo dis cipliná-las con soante as con dições ob-
servadas em sua ge ografia, além de ou tros as pec-
tos as sociados às pe culiaridades lo cais.

No mé rito, acres cente-se que o nu dismo no Bra -
sil está lon ge de ca racterizar-se como no vidade, haja
vista o que ocor re du rante o car naval e no quo tidiano
das nos sas praias. To davia, o pu dor pú blico, igual-
mente ga rantido pela Cons tituição e pe las leis pe nais,
não deve ser con frontado com a li berdade da queles
que, oca sionalmente e em lo cais predeterminados,
prefiram des pir-se in teiramente.

Assim, a nu dez com pleta há de ser re gulamen-
tada para que a Cons tituição Fe deral al cance apli ca-
ção no que tan ge à li berdade ple na, ga rantida pelo
art. 5º em to dos os seus in cisos, e para que os op tan-
tes da prá tica na turista não le vem cons trangimento
aos de mais in tegrantes da so ciedade. Des sa ma nei-
ra, am bos os seg mentos res tarão aten didos.

Quando in gressar no or denamento ju rídico, se
aprovada, de lege fe renda, eli dirá as atuais restri-
ções, pre sentes no Có digo Pe nal (art. 233) e na Lei de 
Contravenções Pe nais (art. 61, ca put), para ade quar
o tema aos pre ceitos cons titucionais de li berdade ali
estatuídos, porquanto li berdades de ex pressão e de
manifestação tra duzem-se em ci dadania.

Além dis so, ao restringir-se a prá tica do na tu-
rismo a áreas pré-de terminadas pelo Po der Pú bli-
co, seus adep tos não po derão mais ser in diciados
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criminalmente quando agi rem se gundo cren ças e
filosofias na turalistas, e a vontade ca racterizadora
de dolo, na pre visão cri minal do art. 233 do Có digo
punitivo, de ixará de cons tituir de lito para ser di rei-
to.

No pra zo re gimental, não fo ram apre sentadas
outras emen das além da quelas já examinadas na
eminente Co missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci da-
dania.

III – Voto

Com es tas con siderações, em que, no mé rito,
sobreleva o exercício da li berdade de ex pressão, opi -
namos pela apro vação do Pro jeto de Lei da Câ mara
nº 13, de 2000 (nº 1.411, de 1996, na Casa de ori -
gem), com as emen das apre sentadas na Co missão
que nos pre cedeu, e em ra zão da constitucionalidade,
juridicidade e ade quação re gimental.

Sala da Co missão, 10 de abril de 2003. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 3º Cons tituem ob jetivos fun damentais da

República Fe derativa do Bra sil:
I – cons truir uma sociedade li vre, jus ta e so lidá-

ria;
....................................................................................

IV – pro mover o bem de to dos, sem pre concei-
tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e qua isquer ou -
tras for mas de dis criminação.

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe rante a lei, sem dis tin-

ção de qual quer na tureza, ga rantindo-se aos bra silei-
ros e aos es trangeiros re sidentes no País a in violabili-
dade do di reito à vida, à li berdade, à igual dade, à se -
gurança e à pro priedade, nos ter mos se guintes:
....................................................................................

lI – nin guém será obri gado a fa zer ou de ixar de
fazer al guma co isa se não em vir tude de lei;
....................................................................................

XLI – a lei pu nirá qual quer dis criminação aten ta-
tória dos di reitos e li berdades fun damentais;
....................................................................................

§ 1º As nor mas de finidoras dos di reitos e ga ran-
tias fun damentais têm apli cação ime diata.
....................................................................................

Art. 18. A or ganização po lítico-administrativa da
República Fe derativa do Bra sil compreende a União,
os Esta dos, o Distrito Fe deral e os Mu nicípios, to dos
autônomos, nos ter mos des ta Cons tituição.

§ 1º  Bra sília é a Ca pital Fe deral.
§ 2º Os Ter ritórios Fe derais in tegram a União, e

sua cri ação, trans formação em Esta do ou re integra-
ção ao Esta do de ori gem se rão re guladas em lei com -
plementar.

§ 3º Os Esta dos po dem in corporar-se en tre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem no vos Esta dos ou Territórios Fe -
derais, me diante aprovação da po pulação di retamen-
te in teressada, através de ple biscito, e do Con gresso
Nacional, por lei com plementar.

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 15, de 13-9-96:

“§ 4º A cri ação, a in corporação, a fu são e o des-
membramento de Mu nicípios, far-se-ão por lei es ta-
dual, den tro do pe ríodo de terminado por lei Com ple-

mentar Fe deral, e de penderão de con sulta prévia,
mediante ple biscito, às po pulações dos mu nicípios
envolvidos, após di vulgação dos Estu dos de Vi abili-
dade Mu nicipal, apre sentados e pu blicados na for ma
da lei.”

....................................................................................
Art. 21. Com pete à União:
I – man ter re lações com Estados es trangeiros e

participar de or ganizações in ternacionais;
II – de clarar a guer ra e ce lebrar a paz;
III – as segurar a de fesa na cional;
IV – per mitir, nos ca sos previstos em lei com ple-

mentar, que for ças es trangeiras tran sitem pelo ter ritó-
rio na cional ou nele per maneçam temporariamente;

V – de cretar o es tado de sí tio, o es tado de de fe-
sa e a in tervenção fe deral;

VI – au torizar e fis calizar a pro dução e o co mér-
cio de ma terial bé lico;

VII – emi tir mo eda;
VIII – ad ministrar as re servas cam biais do País

e fis calizar as ope rações de na tureza fi nanceira, es -
pecialmente as de cré dito, câm bio e ca pitalização,
bem como as de se guros e de pre vidência privada;

IX – ela borar e exe cutar pla nos na cionais e re gi-
onais de or denação do ter ritório e de de senvolvimen-
to eco nômico e so cial;

X – man ter o serviço pos tal e o correio aé reo na -
cional;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 8, de 1 5– 8-95:

“XI – ex plorar, di retamente ou me diante au tori-
zação, concessão ou per missão, os serviços de te le-
comunicações, nos ter mos da lei, que dis porá so bre a 
organização dos ser viços, a cri ação de um ór gão re -
gulador e ou tros as pectos ins titucionais;”

XII – ex plorar, di retamente ou me diante au tori-
zação, concessão ou per missão:

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 8, de 1 5-8-95:

“a) os ser viços de ra diodifusão so nora, e de
sons e ima gens;”

b) os ser viços e ins talações de ener gia elé trica
e o apro veitamento energético dos cur sos de água,
em ar ticulação com os Esta dos onde se si tuam os po -
tenciais hi droenergéticos;

c) a na vegação aé rea, ae roespacial e a in fra-es-
trutura ae roportuária;

d) os ser viços de trans porte fer roviário e aqua -
viário en tre portos brasileiros e fron teiras na cionais,
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ou que trans ponham os li mites de Esta do ou Ter ritó-
rio;

e) os ser viços de trans porte ro doviário in teres-
tadual e in ternacional de passageiros; f) os portos
marítimos, flu viais e la custres;

XIII – or ganizar e man ter o Po der Ju diciário, o
Ministério Pú blico e a De fensória Pú blica do Distrito
Federal e dos Ter ritórios;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

‘XlV – or ganizar e man ter a po lícia ci vil, a po lícia
militar e o corpo de bom beiros mi litar do Dis trito Fe de-
ral, bem como pres tar as sistência fi nanceira ao Dis tri-
to Fe deral para a exe cução de serviços pú blicos, por
meio de fun do pró prio;”

XV – or ganizar e man ter os serviços ofi ciais de
estatística, ge ografia, ge ologia e car tografia de âm bi-
to na cional;

XVI – exer cer a clas sificação, para efeito in dica-
tivo, de di versões pú blicas e de pro gramas de rá dio e
televisão;

XVII – con ceder anis tia;
XVIII – pla nejar e pro mover a de fesa permanen-

te con tra as ca lamidades pú blicas, es pecialmente as
secas e as inun dações;

XIX – ins tituir sis tema na cional de ge renciamen-
to de re cursos hí dricos e de finir critérios de ou torga
de di reitos de seu uso;

XX – ins tituir di retrizes para o de senvolvimento
urbano, in clusive ha bitação, sa neamento bá sico e
transportes ur banos;

XXI – es tabelecer princípios e di retrizes para o
sistema na cional de vi ação;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

‘XXII – exe cutar os ser viços de po lícia ma rítima,
aeroportuária e de fron teiras;”

XXIII – ex plorar os ser viços e ins talações nu cle-
ares de qual quer na tureza e exer cer mo nopólio es ta-
tal so bre a pesquisa, a la vra, o en riquecimento e re -
processamento, a in dustrialização e o co mércio de
minérios nu cleares e seus de rivados, atendidos os
seguintes prin cípios e con dições:

a) toda ati vidade nu clear em ter ritório na cional
somente será admitida para fins pa cíficos e me diante
aprovação do Con gresso Na cional;

b) sob re gime de con cessão ou per missão, é
autorizada a uti lização de ra dioisótopos para a pes-
quisa e usos me dicinais, agrí colas, in dustriais e ati vi-
dades aná logas;

c) a res ponsabilidade ci vil por da nos nu cleares
independe da exis tência de cul pa;

XXIV – or ganizar, man ter e executar a inspeção
do tra balho;

XXV – es tabelecer as áre as e as con dições para
o exer cício da ati vidade de ga rimpagem, em forma
associativa.

Art. 22. Com pete pri vativamente à União le gislar
sobre:

I – di reito ci vil, co mercial, pe nal, processual, ele-
itoral, agrá rio, ma rítimo, ae ronáutico, es pacial e do
trabalho;

II – de sapropriação;
III – re quisições ci vis e mi litares, em caso de imi -

nente pe rigo e em tem po de guer ra;
IV – águas, ener gia, in formática, te lecomunica-

ções e ra diodifusão;
V – ser viço pos tal;
VI – sis tema mo netário e de me didas, tí tulos e

garantias dos me tais;
VII – po lítica de cré dito, câm bio, se guros e trans -

ferência de va lores;
VIII – co mércio ex terior e in terestadual;
IX – di retrizes da po lítica na cional de trans por-

tes;
X – re gime dos por tos, na vegação la custre, flu -

vial, ma rítima, aé rea e ae roespacial;
XI – trân sito e trans porte;
XII – ja zidas, mi nas, ou tros re cursos mi nerais e

metalurgia;
XIII – na cionalidade, ci dadania e na turalização;
XIV – po pulações in dígenas;
XV – emi gração e imigração, en trada, ex tradi-

ção e ex pulsão de es trangeiros;
XVI – or ganização do sis tema na cional de em -

prego e con dições para o exer cício de pro fissões;
XVII – or ganização ju diciária, do Mi nistério Pú -

blico e da De fensoria Pú blica do Dis trito Fe deral e dos
Territórios, bem como or ganização ad ministrati-

va des tes;
XVIII – sis tema es tatístico, sis tema car tográfico

e de ge ologia na cionais;
XIX – sis temas de pou pança, cap tação e ga ran-

tia da pou pança po pular;
XX – sis temas de con sórcios e sor teios;
XXI – nor mas ge rais de or ganização, efetivos,

material bé lico, ga rantias, con vocação e mo bilização
das po lícias mi litares e cor pos de bom beiros mi lita-
res;

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  25 08581Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL48    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL48 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL48     



XXII – com petência da po lícia fe deral e das po lí-
cias ro doviária e fer roviária fe derais;

XXIII – se guridade so cial;
XXIV – di retrizes e ba ses da edu cação na cional;
XXV – re gistros pú blicos;
XXVI – ati vidades nu cleares de qualquer na ture-

za;
(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional

nº 19, de 4-6-98:
“XXVII – nor mas ge rais de li citação e contrata-

ção, em to das as mo dalidades, para as ad ministra-
ções pú blicas di retas, au tárquicas e fun dacionais da
União, Esta dos, Distrito Fe deral e Mu nicípios, obede-
cido ao dis posto no art. 37, XXI, e para as em presas
públicas e so ciedades de economia mis ta, nos ter -
mos do art. 173, § 1º, III;”

XXVIII – de fesa ter ritorial, de fesa ae roespacial,
defesa ma rítima, de fesa ci vil e mo bilização na cional;

XXIX – pro paganda co mercial.
Parágrafo úni co. Lei com plementar po derá au to-

rizar os Esta dos a le gislar so bre questões es pecíficas
das ma térias re lacionadas neste ar tigo.

Art. 23. É com petência co mum da União, dos
Estados, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios:

I – ze lar pela guar da da Cons tituição, das leis e
das ins tituições de mocráticas e conservar o pa trimô-
nio pú blico;

II – cu idar da sa úde e as sistência pú blica, da
proteção e ga rantia das pes soas portadoras de de fi-
ciência;

III – pro teger os do cumentos, as obras e ou tros
bens de va lor his tórico, ar tístico e cul tural, os mo nu-
mentos, as pa isagens na turais no táveis e os sí tios ar -
queológicos;

IV – im pedir a evasão, a destruição e a desca-
racterização de obras de arte e de ou tros bens de va -
lor his tórico, ar tístico ou cul tural;

V – pro porcionar os me ios de aces so à cul tura, à 
educação e à ciên cia;

VI – pro teger o meio am biente e com bater a po -
luição em qual quer de suas for mas;

VII – pre servar as flo restas, a fa una e a flo ra;
VIII – fo mentar a pro dução agro pecuária e or ga-

nizar o abas tecimento ali mentar;
IX – pro mover pro gramas de cons trução de mo -

radias e a me lhoria das con dições ha bitacionais e de
saneamento bá sico;

X – com bater as ca usas da po breza e os fa tores
de mar ginalização, promovendo a in tegração so cial
dos se tores des favorecidos;

XI – re gistrar, acom panhar e fis calizar as con -
cessões de di reitos de pes quisa e ex ploração de re -
cursos hí dricos e mi nerais em seus ter ritórios;

XII – es tabelecer e im plantar po lítica de educa-
ção para a se gurança do trân sito.

Parágrafo úni co. Lei com plementar fi xará nor-
mas para a co operação en tre a União e os Esta dos, o
Distrito Fe deral e os Mu nicípios, tendo em vis ta o
equilíbrio do de senvolvimento e do bem-es tar em âm -
bito na cional.

Art. 24. Com pete à União, aos Esta dos e ao Dis -
trito Fe deral le gislar con correntemente so bre:

I – di reito tri butário, fi nanceiro, pe nitenciário,
econômico e ur banístico;

II – or çamento;
III – jun tas co merciais;
IV – cus tas dos ser viços fo renses;
V – pro dução e con sumo;
VI – flo restas, caça, pes ca, fa una, conservação

da na tureza, de fesa do solo e dos re cursos na turais,
proteção do meio am biente e con trole da po luição;

VII – pro teção ao pa trimônio histórico, cul tural,
artístico, tu rístico e pa isagístico;

VIII – res ponsabilidade por dano ao meio am bi-
ente, ao consumidor, a bens e di reitos de va lor ar tísti-
co, es tético, histórico, tu rístico e pa isagístico;

IX – edu cação, cul tura, en sino e des porto;
X – cri ação, fun cionamento e pro cesso do ju iza-

do de pe quenas ca usas;
XI – pro cedimentos em ma téria processual;
XII – pre vidência so cial, pro teção e de fesa da

saúde;
XIII – as sistência ju rídica e De fensoria pú blica;
XIV – pro teção e in tegração so cial das pes soas

portadoras de de ficiência;
XV – pro teção à in fância e à ju ventude;
XVI – or ganização, ga rantias, di reitos e de veres

das po licias ci vis.
§ 1º No âm bito da le gislação con corrente, a

competência da União li mitar-se-á a es tabelecer nor -
mas ge rais.

§ 2º A com petência da União para le gislar so bre
normas ge rais não ex clui a com petência su plementar
dos Esta dos.

§ 3º Ine xistindo lei fe deral so bre normas ge rais,
os Esta dos exer cerão a com petência le gislativa ple-
na, para aten der a suas pe culiaridades.

§ 4º A su perveniência de lei fe deral so bre nor -
mas ge rais suspende a efi cácia da lei es tadual, no
que lhe for con trário.
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Art. 25. Os Esta dos or ganizam-se e re gem-se
pelas Cons tituições e leis que ado tarem, ob servados
os prin cípios des ta Cons tituição.

§ 1º  São re servadas aos Esta dos as com petênci-
as que não lhes se jam ve dadas por esta Cons tituição.

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 5, de 15-8-95:

§ 2º Cabe aos Esta dos ex plorar di retamente, ou
mediante con cessão, os serviços lo cais de gás ca na-
lizado, na forma da lei, ve dada a edi ção de me dida
provisória para a sua re gulamentação.”

§ 3º Os Esta dos po derão, me diante lei com ple-
mentar, ins tituir re giões me tropolitanas, aglo mera-
ções ur banas e mi crorregiões, cons tituídas por agru -
pamentos de mu nicípios li mítrofes, para in tegrar a or -
ganização, o planejamento e a execução de fun ções
públicas de in teresse co mum.

.........................................................................
Art. 29. O mu nicípio re ger-se-á por lei or gânica,

votada em dois tur nos, com o in terstício mí nimo de dez 
dias, e apro vada por dois ter ços dos membros da Câ -
mara Mu nicipal, que a pro mulgará, aten didos os prin -
cípios es tabelecidos nes ta Cons tituição, na Cons titui-
ção do res pectivo Esta do e os se guintes pre ceitos:

I – ele ição do Pre feito, do Vice-Pre feito e dos Ve-
readores, para man dato de qua tro anos, me diante
pleito di reto e si multâneo re alizado em todo o País;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 16, de 4-6-97:

“II – ele ição do Pre feito e do Vice-Pre feito re ali-
zada no primeiro do mingo de ou tubro do ano an terior
ao tér mino do man dato dos que de vam su ceder, apli -
cadas as re gras do art. 77, no caso de Mu nicípios
com mais de du zentos mil ele itores;”

III – pos se do Pre feito e do Vice-Pre feito no dia
1º de ja neiro do ano sub seqüente ao da ele ição;

IV – nú mero de Ve readores pro porcional à po pu-
lação do Mu nicípio, ob servados os se guintes li mites:

a) mí nimo de nove e má ximo de vin te e um nos
Municípios de até um mi lhão de ha bitantes;

b) mínimo de trin ta e três e má ximo de qua renta
e um nos Mu nicípios de mais de um mi lhão e me nos
de cin co mi lhões de ha bitantes;

c) mí nimo de qua renta e dois e má ximo de cin -
qüenta e cin co nos mu nicípios de mais de cin co mi -
lhões de ha bitantes;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“V – sub sídios do Pre feito, do Vice-Prefeito e
dos Se cretários Mu nicipais fi xados por lei de ini ciativa
da Câ mara Mu nicipal, ob servado o que dis põem os
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150,II,153,III, e 153, § 2º, I;’

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 25, de 14-2-2000:

“VI – o sub sídio dos Ve readores será fixado pe -
las res pectivas Câ maras Mu nicipais em cada le gisla-
tura para a sub seqüente, ob servado o que dis põe
esta Cons tituição, ob servados os cri térios es tabeleci-
dos na res pectiva Lei Orgâ nica e os se guintes li mites
máximos:

a) em Mu nicípios de até dez mil ha bitantes, o
subsídio má ximo dos Ve readores corresponderá a
vinte por cento do sub sídio dos De putados Esta duais;

b) em Mu nicípios de dez mil e um a cin qüenta
mil ha bitantes, o sub sídio má ximo dos Ve readores
corresponderá a trin ta por cen to do sub sídio dos De -
putados Esta duais;

c) em Mu nicípios de cin qüenta mil e um a cem
mil ha bitantes, o sub sídio má ximo dos Ve readores
corresponderá a qua renta por cento do sub sídio dos
Deputados Estaduais;

d) em Mu nicípios de cem mil e um a tre zentos
mil ha bitantes, o sub sídio má ximo dos Ve readores
corresponderá a cin qüenta por cen to do sub sídio dos
Deputados Estaduais;

e) em Mu nicípios de tre zentos mil e um a qui -
nhentos mil ha bitantes, o sub sídio má ximo dos Ve rea-
dores cor responderá a ses senta por cento do sub sí-
dio dos De putados Esta duais;

f) em Mu nicípios de mais de qui nhentos mil ha -
bitantes, o sub sídio má ximo dos Ve readores cor res-
ponderá a se tenta e cinco por cen to do sub sídio dos
Deputados Estaduais;”

Inciso in cluido pela Emen da Cons titucional nº 1, 
de 31-3-92:

“VII – o to tal da despesa com a re muneração
dos ve readores não po derá ul trapassar o mon tante
de cin co por cen to da re ceita do mu nicípio;”

(*) Re numerado pela Emen da Cons titucional nº
1, de 31-3-92:

“VIII – in violabilidade dos Ve readores por suas
opiniões, pa lavras e vo tos no exer cício do mandato e
na cir cunscrição do Mu nicípio;”

(*) Re numerado pela Emen da Cons titucional nº
1, de 31-3-92:

“IX – pro ibições e in compatibilidades, no exercí-
cio da ve reança, si milares, no que cou ber, ao dis pos-
to nes ta Cons tituição para os mem bros do Con gresso
Nacional e, na Cons tituição do res pectivo Estado,
para os mem bros da Assem bléia Le gislativa;’

(*) Re numerado pela Emen da Cons titucional nº
1, de 31-3-92:

X – jul gamento do Pre feito pe rante o Tri bunal de
Justiça;”

(*) Re numerado pela Emen da Cons titucional nº
1, de 31-3-92:

“XI – or ganização das fun ções le gislativas e fis -
calizadoras da Câ mara Mu nicipal;”
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(*) Re numerado pela Emen da Cons titucional nº
1, de 31-3-92:

“XII – co operação das as sociações re presenta-
tivas no planejamento mu nicipal;’

(*) Re numerado pela Emen da Cons titucional nº
1, de 31-3-92:

“XIII – ini ciativa po pular de pro jetos de lei de in -
teresse es pecífico do Mu nicípio, da ci dade ou de ba ir-
ros, atra vés de ma nifestação de, pelo me nos, cinco
por cen to do ele itorado;”

(*) Re numerado pela Emen da Cons titucional nº
1, de 3 1/03/92:

“XIV – per da do man dato do Pre feito, nos ter -
mos do art. 28, pa rágrafo úni co.”

Artigo in cluído pela Emen da Cons titucional nº
25, de 14-2-2000:

“Art. 29-A. O to tal da des pesa do Po der Le gisla-
tivo Mu nicipal, in cluídos os sub sídios dos Ve readores
e ex cluídos os gas tos com ina tivos, não po derá ul tra-
passar os se guintes per centuais, re lativos ao so mató-
rio da re ceita tributária e das trans ferências previstas
no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efe tivamente
realizado no exercício an terior:

I – oito por cen to para mu nicípios com po pula-
ção de até cem mil ha bitantes;

II – sete por cen to para mu nicípios com po pula-
ção en tre cem mil e um e tre zentos mil ha bitantes;

III – seis por cen to para Mu nicípios com po pula-
ção en tre trezentos mil e um e qui nhentos mil ha bitan-
tes;

IV – cin co por cen to para Mu nicípios com po pu-
lação aci ma de qui nhentos mil ha bitantes.

§ 1º A Câ mara Mu nicipal não gastará mais de
setenta por cen to de sua re ceita com folha de pa ga-
mento, in cluído o gas to com o sub sídio de seus Ve re-
adores.

§ 2º Cons titui crime de res ponsabilidade do Pre -
feito Mu nicipal:

I – efe tuar re passe que su pere os li mites de fini-
dos nes te ar tigo;

II – não en viar o re passe até o dia vin te de cada
mês; ou

III – en viá-lo a me nor em re lação à pro porção fi -
xada na Lei Orça mentária.

§ 3º Cons titui crime de res ponsabilidade do Pre -
sidente da Câ mara Mu nicipal o des respeito ao § 1º
deste ar tigo.”
....................................................................................

Art. 32. O Dis trito Fe deral, ve dada sua di visão
em mu nicípios, re ger– se-á por lei or gânica, vo tada
em dois tur nos com in terstício mí nimo de dez dias, e
aprovada por dois ter ços da Câ mara Le gislativa, que
a pro mulgará, aten didos os prin cípios es tabelecidos
nesta Cons tituição.

§ 1º  Ao Dis trito Fe deral são atri buídas as com -
petências le gislativas re servadas aos Esta dos e Mu -
nicípios.

§ 2º  A ele ição do Go vernador e do Vice-Go ver-
nador, ob servadas as re gras do art. 77, e dos De puta-
dos Dis tritais co incidirá com a dos Go vernadores e
Deputados Estaduais, para man dato de igual du ra-
ção.

§ 3º Aos De putados Distritais e à Câ mara Le gis-
lativa aplica-se o disposto no art. 27.

§ 4º  Lei fe deral disporá so bre a uti lização, pelo
Governo do Dis trito Fe deral, das po lícias ci vil e mi litar
e do cor po de bom beiros mi litar.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Pe nal.

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

Ato obs ceno

Art. 233. Pra ticar ato obs ceno em lu gar pú blico,
ou aber to ou ex posto ao pú blico:

Pena – de tenção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, ou mul ta.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.688,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Vide Lei nº 1.390. de 3.7.1951

Vide Lei nº 7.437, de 20.12.1985

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

Art. 61. Impor tunar al guem, em lu gar pú blico ou
acessivel ao pú blico, de modo ofen sivo ao pu dor:

Pena – mul ta, de du zentos mil réis a dois con tos
de réis.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 1998

Dispõe so bre a ela boração, a re da-
ção, a al teração e a con solidação das
leis, con forme de termina o pa rágrafo úni -
co do art. 59 da Cons tituição Fe deral, e
estabelece normas para a con solidação
dos atos nor mativos que men ciona.

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

PARECER Nº 244, DE 2003

Da Co missão de Assun tos So ciais,
sobre o Pro jeto de Lei da Câ mara nº 22,
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de 2002 (nº 1.670/99, na casa de ori gem),
que pro íbe a uti lização do ja teamento de
areia a seco, de termina pra zo para mu-
dança tec nológica em presas que uti lizem
este pro cedimento e dá ou tras pro vidên-
cias.

Relator: Se nador Juvêncio da Fon seca

I – Re latório

O Pro jeto de Lei da Câ mara nº 22, de 2002, pro í-
be, em todo o ter ritório na cional, o uso de sis temas de 
jateamento de are ia a seco para lim peza e re paro e
de ou tros pro cessos pro dutivos que com provada-
mente ca usem pne umoconiose (art. 1º) e de termina
que os re feridos sis temas se jam subs tituídos por ou -
tros que não ca usem po luição nem tra gam ris co à sa -
úde (art. 2º).

O des cumprimento des sas disposições acarre-
ta a im posição das pe nalidades pre vistas na le gisla-
ção am biental, sa nitária e tra balhista (art. 3º), apli cá-
veis a partir do cen tésimo oc togésimo dia da en trada
em vi gor da lei em que o pro jeto se trans formar (art.
3º, pa rágrafo úni co).

O pro jeto vem à apre ciação desta Co missão de
Assuntos So ciais, onde, trans corrido o pra zo re gi-
mental, não re cebeu emen das.

Não exis tem ou tros pro jetos em tra mitação nes -
ta Casa so bre essa ma téria.

II – Aná lise

A si licose é a pne umoconiose de ma ior pre va-
lência no Bra sil de vido à ubiqüidade da ex posição à
sílica. De ca ráter ti picamente ocupacional, afe ta tra -
balhadores dos se tores de cons trução ci vil, mi nera-
ção, be neficiamento de mi nerais e das in dústrias de
transformação (ce râmicas, fundições, vi drarias) e na -
val, en tre ou tros.

A ex posição ocu pacional se dá por meio da ina -
lação, pelo trabalhador, de po eira con tendo sí lica li vre
cristalizada. Em con dições normais, o aparelho respi-
ratório in tercepta a ma ioria das par tículas ina ladas.
No en tanto, essa ca pacidade de au toproteção e re pa-
ro de da nos tem li mites: a ex posição ex cessiva e con -
tínua – es pecialmente quan do as sociada a fa tores de
risco como ta baquismo, do ença pul monar pre existen-
te e sus cetibilidade in dividual – fa vorece o de senvolvi-
mento da do ença.

O uso da téc nica de ja teamento a seco de are ia,
utilizada para lim peza e preparação de cas cos de na -
vios e de cha pas para mon tagem e pin tura, é o pro -
cesso produtivo que ca usa a ma ior pre valência de si li-
cose en tre os ope rários ex postos. Enquanto en tre os
trabalhadores de pe dreiras, ce râmicas e fun dições
observa-se de 3 a 4,5% de pre valência da do ença, e

entre os ca vadores de po ços e mi neiros, em torno de
15%, en tre os operários da in dústria na val a pre valên-
cia é su perior a 20%. Estu do re alizado pela Secreta-
ria Mu nicipal de Sa úde de Jo inville, SC, en controu
prevalência de 33% en tre os tra balhadores da quela
cidade que trabalhavam em em presas que uti lizavam
a téc nica de ja teamento de are ia a seco (da dos do au -
tor da pro posição em análise).

Além dis so, o uso da téc nica de ja teamento em
ambientes aber tos, ao fa vorecer a am pla dis persão
dos cris tais de sí lica, au menta o ris co de con trair si li-
cose tam bém para a po pulação da co munidade cir-
cunvizinha ao es taleiro ou à fá brica. Da mes ma for -
ma, não ape nas os “ja tistas” e pintores fi cam ex pos-
tos, mas to das as de mais pes soas que ocu pam o
mesmo es paço de trabalho.

A si licose é uma do ença que pode ser in capaci-
tante, por ca usar li mitação crônica do fluxo aé reo e
câncer de pulmão. Cons titui um problema de sa úde
pública não ape nas pela sua ele vada prevalência mas 
também pelo fato de ser evi tável. No caso do ja tea-
mento, existem pelo me nos nove tec nologias al terna-
tivas com cus to e efi cácia si milares.

O uso da tec nologia de ja teamento a seco de
areia já é pro ibido por lei em três es tados: San ta Ca ta-
rina, Pa raná e Rio de Ja neiro. Essa pro ibição é re co-
mendada tam bém por or ganismos na cionais e in ter-
nacionais de me dicina do tra balho, en tre os quais a
Organização Mundial da Sa úde, a Organização
Pan-Americana da Sa úde, a Orga nização Inter nacio-
nal do Trabalho, a Co ordenação de Sa úde do Tra ba-
lhador do Mi nistério da Sa úde e o De partamento de
Segurança e Sa úde no Tra balho do Mi nistério do Tra-
balho. Além dis so, a ma ioria dos pa íses já aboliu essa
tecnologia.

Tem ra zão o pro positor do pro jeto em análise: o
Congresso Na cional não pode per manecer im passí-
vel di ante da si tuação des ses tra balhadores e é ur -
gente a apro vação de uma lei fe deral so bre a ma téria.

Há, no en tanto, que se con siderar três as pectos.
Em pri meiro lu gar, o que se quer e se deve pro ibir –
pelas ra zões apontadas – é o em prego da tec nologia
de ja teamento de are ia a seco, não de to dos os “ou-
tros pro cessos pro dutivos que com provadamente ca -
usem pne umoconiose”. A prevalecer esta úl tima pro i-
bição, es taríamos, por exem plo, im pedindo toda a ati -
vidade mi neradora do País a par tir da con versão des -
se pro jeto em lei.

Em se gundo lu gar, cre mos ser im própria a re da-
ção do art. 3º, ca put se gundo a qual o des cumpridor
da lei fica su jeito às “pe nalidades pre vistas na le gisla-
ção am biental, sa nitária e tra balhista”.

Do pon to de vis ta da téc nica le gislativa, faz-se
necessário in dicar, ex plicitamente, quais pe nalidades
e em que leis es pecíficas elas es tão co minadas. Do
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ponto de vis ta do mé rito, nos sa opi nião é de que o
descumprimento da lei de veria ser ti pificado so mente
como in fração de disposições re lativas à me dicina do
trabalho, prevista na se ção XVI do ca pítulo que tra ta
da se gurança e da me dicina do tra balho na Consoli-
dação das Leis do Tra balho.

Por fim – e con siderando a ne cessidade de ofe -
recer um prazo para que as mu danças tec nológicas
se fa çam nos di ferentes se tores pro dutivos al cança-
dos pela nova lei – cre mos ne cessário adi ar a en trada
em vi gor da lei por um pra zo de seis me ses, a contar
da data de sua pu blicação. Nes se sen tido, é pre ciso
fazer al terações de re dação no pa rágrafo úni co do art. 
3º e na cláu sula de vi gência (art. 4º).

III – Voto

Em vis ta do ex posto, so mos pela apro vação do
Projeto de Lei da Câ mara nº 22, de 2002, na for ma do
seguinte subs titutivo:

EMENDA Nº 1, CAS (SUBSTITUTIVO) AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Proíbe a uti lização do ja teamento de 
areia a seco.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º É pro ibido em todo o ter ritório na cional o

uso de sis temas de ja teamento de are ia a seco.
Art. 2º Os sis temas se rão subs tituídos por ou -

tros que, ob servada a le gislação apli cável, não ca u-
sem po luição nem tra gam ris co à sa úde.

Art. 3º O des cumprimento do dis posto nes ta lei
sujeita o in frator às pe nalidades pre vistas no art. 54 da
Lei nº 9.605, de 12 de fe vereiro de 1998, e no art. 201,
caput e pa rágrafo úni co, do De creto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 (Con solidação das Leis do Tra balho).

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor em cento e oi tenta
dias a con tar da data de sua pu blicação.

Sala da Co missão, 10 de abril de 2003.
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VOTO EM SEPARADO DO SENADOR TIÃO VIANA
(Prejudicado)

Acolho, sem res trições, o re latório ela borado
pelo Se nador Ju vêncio da Fon seca. Con tudo, ouso di -
vergir de Sua Exce lência quan to à ori entação a ser
seguida em re lação à ma téria.

À pri meira vista, não haveria ra zões para nos
opormos à apro vação de seu Subs titutivo, con side-
rando que sua in tenção é, se guramente, a de apri mo-
rar o Pro jeto de ini ciativa do De putado Car lito Merss.
Entretanto, já que as mo dificações propostas são de
pouca mon ta em re lação ao tex to que nos foi re metido
pela Câ mara dos De putados e que ora é ob jeto de
análise nes ta Co missão, cabe aqui te cer al gumas
breves ponderações a res peito.

Como tão bem re conhece o emi nente Se nador,
reiterando um ar gumento do au tor da ma téria, “A si li-
cose é uma do ença que pode ser in capacitante, [...].
Constitui um pro blema de sa úde pú blica não ape nas
pela sua ele vada pre valência, mas tam bém pelo fato
de ser evi tável”. Sen do as sim, “o Con gresso Na cional
não pode per manecer im passível di ante da si tuação
desses tra balhadores e é ur gente a apro vação de
uma lei fe deral so bre a ma téria”. Tal la cuna ju rídica re -
sulta no fato de que hoje, no Bra sil, mi lhares de tra ba-
lhadores es tão su jeitos a contrair a si licose, ao ina la-
rem po eira or gânica ou inor gânica em sus pensão em
seu am biente de trabalho, quer pela na tureza de sua
atividade, como no caso das mi nerações, quer pela
tecnologia uti lizada, como é o caso dos sis temas de
jateamento a seco de are ia, para os qua is exis tem vá -
rias al ternativas de substituição.

Conforme cons ta da jus tificação do ilus tre De -
putado, nas pesquisas mé dicas fe itas pelo Ser viço de 
Saúde do Tra balhador da Se cretaria Mu nicipal de Sa -
úde de Jo inville, San ta Ca tarina, jun to às em presas
que ado tam sis tema de ja teamento de are ia a seco,”
na fa ixa etá ria en tre 30 e 49 anos de ida de, o di agnós-
tico con firmado de si licose atin giu a alar mante taxa
de 57,15% do to tal dos tra balhadores. Em 9% das
empresas pes quisadas ha via acon tecido ca sos de
óbitos de trabalhadores por si licose”, justificando-se
assim a apro vação de leis es taduais, no Sul e Su des-
te, que de terminam a subs tituição de tão no civa tec -
nologia.

Com re lação à pon deração fe ita pelo Se nador
Juvêncio quan to ao al cance do Art.1º do Pro jeto em
apreço, se nos de tivermos na aná lise da tra mitação
da Câ mara dos Deputados po deremos ob servar que
de fato o seu au tor não pre tendia ver alcançados pela
lei ou tros pro cessos pro dutivos que ca usem pneumo-

coniose, mas sim os sis temas de ja teamento de are ia
a seco usa dos para lim peza e re paro. Assim, po dería-
mos su prir do texto a men ção aos de mais pro cessos
produtivos, du rante a vo tação em plenário, des tacan-
do-a para vo tação em se parado e re jeitando pe los
motivos já adu zidos pelo no bre re lator.

No que tan ge à re dação do Art. 3º, ca put , quer
me pa recer que no afã de pre cisarmos a le gislação
mencionada, es tamos na ver dade ig norando, ao mes -
mo tem po, a re dação dada pela Co missão de Cons ti-
tuição e Jus tiça e Re dação da Câ mara dos De puta-
dos, cuja a fun ção pre cípua é a de opi nar so bre a
constitucionalidade, ju ridicidade e téc nica le gislativa,
bem como res tringindo o al cance da lei que de ixará
de con tar com os dis positivos da le gislação am biental
e sa nitária.

E por úl timo, quanto aos co mentários ar rolados
no pa recer no to cante ao parágrafo úni co do Art. 3º,
quer me pa recer que se ria um pre ciosismo obrigar-
mos o Pro jeto a ser no vamente submetido ao cri vo da
Câmara dos De putados, se considerarmos que as
disposições re lativas à vi gência da fu tura lei es tão,
salvo me lhor ju ízo, em consonância com o dis posto
na Lei Com plementar nº 107, de 28 de abril, de 2001,
que “al tera a Lei Com plementar nº 95, de 26 de fe ve-
reiro de 1998”, a qual cu ida exa tamente da ela bora-
ção das leis bra sileiras.

Em suma, com a apro vação do Pro jeto de Lei da 
Câmara nº 22, de 2002, es taremos nos re dimindo pe -
rante a so ciedade bra sileira, dando-lhe um ins tru-
mento le gal que per mitirá ba nir de suas es tatísticas,
no fu turo pró ximo, uma do ença ir reversível que, em
última aná lise, tem se tra duzido, du rante to dos es ses
anos, em um cri me per sistente con tra a sa úde do tra -
balhador e o meio am biente.

Pelos mo tivos aci ma ex pendidos só nos res ta
opinar pela sua apro vação ime diata nos ter mos da
Redação Fi nal ofe recida a ele pela Co missão de
Constituição e Justiça e de Re dação da Câ mara dos
Deputados.

Sala da Co missão, 10 de Abril de 2003. – Se na-
dor Tião Vi ana, PT/AC.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

DECRETO-LEI N.º 5.452. DE 10 DE MAIO DE 1943

OBS.: Tex to con solidado em fase de re visão

 Apro va a Con solidação das Leis do
Tra balho.

....................................................................................
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SEÇÃO XVI
(Redação dada pela Lei n 6.514, de 22.12.1977)

Das Pe nalidades
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art . 201 – As in frações ao dis posto nes te Ca pí-
tulo re lativas à me dicina do tra balho se rão pu nidas
com mul ta de 3 (três) a 30 (trin ta) ve zes o va lor de re -
ferência previsto no ar tigo 2º, pa rágrafo único, da Lei
nº 6.205, de 29 de abril de 1975, e as con cernentes à
segurança do tra balho com mul ta de 5 (cin co) a 50
(cinqüenta) ve zes o mes mo va lor.

 (Re dação dada pela Lei nº 6.514, de
22.12.1977)

Parágrafo úni co. Em caso de re incidência, em -
baraço ou re sistência à fis calização, em prego de ar ti-
fício ou si mulação com o ob jetivo de fra udar a lei, a
multa será apli cada em seu va lor má ximo.

 (Re dação dada pela Lei nº 6.514, de
22.12.1977)
....................................................................................

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe so bre as san ções pe nais e
administrativas de rivadas de con dutas e
atividades le sivas ao meio am biente, e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 54. Ca usar po luição de qual quer na tureza

em ní veis tais que re sultem ou pos sam re sultar em
danos à sa úde hu mana, ou que pro voquem a mor tan-
dade de ani mais ou a des truição sig nificativa da flo ra:

Pena – re clusão, de um a qua tro anos, e mul ta. § 
1º Se o cri me é cul poso:

Pena – de tenção, de seis me ses a um ano, e
multa. § 2º  Se o crime:

I – tor nar uma área, ur bana ou ru ral, im própria
para a ocu pação hu mana;

II – ca usar po luição at mosférica que pro voque a
retirada, ain da que mo mentânea, dos ha bitantes das
áreas afe tadas, ou que ca use da nos di retos à sa úde
da po pulação;

III – ca usar po luição hí drica que tor ne ne cessá-
ria a in terrupção do abas tecimento pú blico de água
de uma co munidade;

IV – di ficultar ou im pedir o uso pú blico das pra i-
as;

V – ocor rer por lan çamento de re síduos só lidos,
líquidos ou ga sosos, ou de tritos, óle os ou subs tâncias
oleosas, em de sacordo com as exi gências es tabele-
cidas em leis ou re gulamentos:

Pena – re clusão, de um a cinco anos.
§ 3º Incor re nas mes mas pe nas pre vistas no pa -

rágrafo an terior quem de ixar de ado tar, quando as sim
o exi gir a au toridade com petente, me didas de pre cau-
ção em caso de ris co de dano am biental grave ou ir re-
versível.
....................................................................................

PARECER Nº 245, DE 2003

Da Co missão de Assun tos So ciais,
sobre o Pro jeto  de Lei da câ mara 87, de
2002, (nº 4.014 de 2001, na Casa de ori-
gem) de ini ciativa do Pre sidente da Re-
pública, que con cede pen são es pecial a
Luiz Fe lippe Mon teiro Dias.

Relator: Se nador Teotonio Vi lela Fi lho

I – Re latório

De ini ciativa do Po der Exe cutivo, vem ao exa me
desta Co missão, em ca ráter ter minativo, o Pro jeto de
Lei em epí grafe, que visa a con ceder pen são es pecial
a Luiz Fe lippe Mon teiro Dias.

Na Expo sição de Mo tivos que acompanha a
Mensagem pre sidencial no 28, subs crita pe los Mi nis-
tros de Esta do da Jus tiça e da Previdência e Assis tên-
cia So cial, é es clarecido que o be neficiário da pen são
é fi lho de Lyda Mon teiro da Sil va, mor ta em aten tado
ocorrido em 27 de agos to de 1980, na sede da Ordem 
dos Advo gados do Bra sil, no Esta do do Rio de Ja nei-
ro. O ato con cessivo que se pre tende aprovar é as sim
justificado pe los Mi nistros proponentes:

O fato que vi timou Dona Lyda fáz par te
do pas sado re cente do Bra sil, o qual não
deve vol tar a re petir-se, pois hoje o com pro-
misso de toda a na ção é no sen tido de for-
talecer a de mocracia, pre sente no co tidiano
de cada bra sileiro. No en tanto, é ne cessário
não ol vidar a existência des se pas sado e,
no caso do Go verno, agir com o ob jetivo de
tentar mi norar os la mentáveis efe itos de epi -
sódios como o ora re latado, que ine gavel-
mente cons tituiu-se em uma má cula na his-
tória do País.

A pro posição vem à re visão do Se nado após ter
sido apro vada na Câ mara dos De putados, onde re ce-
beu pa recer fa vorável das Co missões de Constitui-
ção, Jus tiça e Re dação, de Fi nanças e Tri butação e
de Se guridade So cial e Fa mília.
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II – Aná lise

Por eco nomia pro cessual, vem a ma téria ao
exame des ta Co missão em ca ráter ter minativo, ven ci-
dos que fo ram os as pectos de cons titucionalidade, ju -
ridicidade e or çamentário-financeiro na apre ciação
recebida na Casa de ori gem. Incum be, portanto, a
esta Co missão o exa me da ma téria quan to ao mé rito,
nos ter mos do art. 100 do Re gimento Inter no do Se -
nado Fe deral.

Cabe, nes te pas so, ponderação pre liminar so-
bre a atri buição de ca ráter terminativo à de cisão des -
ta Co missão nes ta ma téria. Con siderando-se que o
art. 91 do Re gimento Inter no do Se nado não pre vê a
hipótese no caso de pro posição de ini ciativa do Exe -
cutivo, afigura-se re comendável seja re visto o pro ce-
dimento le gislativo sim plificado de terminado no des -
pacho do Pro jeto a esta Co missão.

Quanto ao mé rito, trata-se de ma téria es sencial-
mente po lítica, na qual o Con gresso Na cional é cha -
mado a ma nifestar seu as sentimento à iniciativa do
Poder Exe cutivo, de forma a ex pressar a vontade ine-
quívoca do Esta do bra sileiro no sen tido de, por um
lado, tra duzir a res ponsabilidade sim bólica do po der
público por atos po líticos de gran de re percussão
ocorridos em passado re cente e, por ou tro, pres tar
concretamente as sistência de ca ráter pe cuniário, de
forma a pro ver um pa drão mí nimo de sub sistência a
pessoa vi timada por ato de vi olência cri minosa cuja
significação, em termos de de safio às instituições na -
cionais, nun ca foi pos ta em dú vida.

III – Voto

Em face do ex posto, ma nifestamo-nos pela
aprovação do Pro jeto de Lei da Câ mara nº 87, de
2002, por con siderá-lo justo e re levante.

Sala da Co missão, 10 de Abril de 2003.
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 PARECER Nº 246, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de Lei da Câ mara nº 40, de 2002
(nº 1.636/99, na casa ori gem), que modifi-
ca o art. 67, in ciso V da Lei nº 9.394, de
20 de de zembro de 1996, para as segurar
reunião se manal de es tudos aos pro fissi-
onais da edu cação.

Relator: Se nador Paulo Octá vio

I – Re latório

O Pro jeto de Lei da Câ mara (PLC) nº 40, de
2002, de au toria da De putada Esther Gros si, tem
como ob jetivo al terar o in ciso V do art. 67 da Lei nº
9.394, de 1996 (Lei de Di retrizes e Ba ses da Educa-
ção – LDB), para as segurar re união se manal de es tu-
dos aos pro fissionais de edu cação.

Em sua jus tificação, a au tora res salta a im por-
tância das reuniões para a me lhoria da prá tica do cen-
te en tendendo, tam bém, que elas au mentam o in te-
resse e a se gurança do pro fessor.

Na Câ mara dos Deputados, a pro posta re cebeu
parecer fa vorável da Co missão de Edu cação, Cultura
e Des porto e da Co missão de Cons tituição e Justiça e 
de Re dação.

II – Aná lise

De acor do com o art. 67, in ciso V, da LDB,

Os sis temas de en sino pro moverão a
valorização dos pro fissionais da edu cação,
assegurando-lhes, in clusive nos ter mos dos
estatutos e dos pla nos de carreira do ma gis-
tério pú blico:

..............................................................
V – pe ríodo re servado a es tudos, pla-

nejamento e ava liação, in cluído na car ga de
trabalho;

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

Ao dis por so bre o tema na Re solução nº 3, de
8 de ou tubro de 1997, a Câ mara de Edu cação Bá si-
ca do Con selho Na cional de Edu cação as sim se
manifesta:

Art. 6º Além do que dis põe o art. 67 da 
Lei nº 9.394/96, os no vos pla nos de car reira
e re muneração do ma gistério de verão ser
formulados com ob servância do se guinte:

..............................................................
IV – a jor nada de trabalho dos do cen-

tes po derá ser de até 40 (qua renta) ho ras e

incluirá uma par te de ho ras de aula e ou tra
de ho ras de ati vidades, es tas úl timas cor-
respondendo a um per centual en tre 20%
(vinte por cen to) e 25% (vin te e cin co por
cento) do to tal da jor nada, con sideradas
como ho ras de ati vidades aque las des tina-
das à pre paração e ava liação do trabalho di -
dático, à co laboração com a ad ministração
da es cola, às re uniões pe dagógicas, à ar ti-
culação com a co munidade e ao aper feiçoa-
mento pro fissional, de acor do com a pro pos-
ta pe dagógica de cada es cola;

Ora, de acor do com a pro posta do PLC nº 40,
de 2002, o dis positivo da LDB a ser al terado te ria a
seguinte re dação:

V – pe ríodo se manal su ficiente para
reuniões de es tudos, pla nejamento e ava lia-
ção, in cluído na car ga de tra balho.

Pode-se ob servar que, em re lação ao tex to ori -
ginal da LDB, a mo dificação su gerida restringe-se ao 
uso da ex pressão “período se manal su ficiente”,
como for ma de ga rantir que as re uniões ocor ram se -
manalmente du rante um tem po “su ficiente”. O dis po-
sitivo da Re solução nº 3/97, do Con selho Na cional
de Edu cação, bem mais pre ciso, fixa os pa râmetros
da jor nada de trabalho, pre vendo, in clusive, a ar ticu-
lação dos do centes com a co munidade es colar, o
que de nota cer ta im parcialidade do le gislador no
que diz res peito aos ris cos de correntes das re uniões
dos pro fessores.

Ademais, cum pre lembrar que a Lei Com ple-
mentar nº 95, de 1998, que dis põe so bre a ela bora-
ção, a re dação, a al teração e a consolidação das leis,
não re comenda o uso de ter mos im precisos, tais
como “su ficiente”.Seu art. 11, in ciso II, alí nea c é con-
tundente:

Art. 11. As dis posições normativas se-
rão re digidas com cla reza, pre cisão e or dem
lógica, ob servadas, para esse pro pósito, as
seguintes nor mas:

..............................................................
II – para a ob tenção de pre cisão:
..............................................................
c) evi tar o em prego de ex pressão ou

palavra que con fira du plo sen tido ao texto;

No dis positivo do PLC em aná lise, a pa lavra
“suficiente” pode ter di ferentes in terpretações, tan to
pode sig nificar quin ze mi nutos como um dia.
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Nessas cir cunstâncias, a re dação ori ginal do
texto da LDB apre senta-se como mais apro priada.
Não de vemos es quecer que, à luz dos prin cípios de
descentralização e de ges tão de mocrática do en sino,
estabelecidos pela LDB, a fi xação da pe riodicidade e
do tem po de du ração das re uniões deve ser atri bui-
ção dos sis temas de en sino e das es colas, ten do em

vista que de pende do de senvolvimento dos tra balhos
escolares, fi xados nas pro postas pe dagógicas.

III – Voto

Dessa for ma, em que pese a jus ta in tenção da
autora da iniciativa, opi namos pela re jeição do Pro jeto
de Lei da Câ mara nº 40, de 2002.

Sala da Co missão, 9 de abril de 2003.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as di retrizes e ba ses da
educação na cional.

....................................................................................
Art. 67. Os sis temas de en sino pro moverão a va -

lorização dos pro fissionais da educação, as seguran-
do-lhes, in clusive nos ter mos dos es tatutos e dos pla -
nos de car reira do ma gistério pú blico:
....................................................................................

V – pe ríodo re servado a es tudos, pla nejamento
e ava liação, in cluído na car ga de tra balho;
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe so bre a ela boração, a re da-
ção, a al teração e a con solidação das
leis, con forme de termina o pa rágrafo úni -
co do art. 59 da Cons tituição Fe deral, e
estabelece normas para a con solidação
dos atos nor mativos que men ciona.

....................................................................................
Art. 11. As dis posições nor mativas se rão re digi-

das com cla reza, pre cisão e or dem ló gica, ob serva-
das, para esse pro pósito, as se guintes nor mas:
....................................................................................

II – para a ob tenção de pre cisão:
....................................................................................

c) evi tar o em prego de ex pressão ou pa lavra
que con fira du plo sen tido ao tex to;
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO

Relator: Senador José Jor ge

I – Re latório

O Pro jeto de Lei da Câ mara (PLC) nº 40, de
2002, de au toria da De putada Esther Gros si, visa as -
segurar re união se manal de es tudos aos pro fissiona-
is da edu cação. Para tan to, al tera o in ciso V do art. 67
da Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Di retrizes e Ba ses da
Educação – LDB).

Entre os ar gumentos ex pendidos pela au tora da
iniciativa destacam-se: a im portância das re uniões

semanais de pro fessores para o aper feiçoamento da
prática do cente e a desmobilização das mes mas, por
serem con sideradas su pérfluas ou pe rigosas.

Na Câ mara dos Deputados, a pro posição re ce-
beu pa recer fa vorável da Co missão de Edu cação,
Cultura e Des porto e da Co missão de Cons tituição e
Justiça e de Re dação.

II – Aná lise

O art. 67, in ciso V, da LDB, es tabelece que:

Art. 67. Os sis temas de en sino promo-
verão a va lorização dos pro fissionais da
educação, as segurando-lhes, in clusive nos
termos dos es tatutos e dos pla nos de carrei-
ra do ma gistério pú blico:

..............................................................
V – pe ríodo re servado a es tudos, pla-

nejamento e ava liação, in cluído na car ga de
trabalho;

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

Sobre o as sunto, a Câ mara de Edu cação Bá si-
ca do Con selho Na cional de Edu cação ba ixou a Re -
solução nº 3, de 8 de ou tubro de 1997, na qual as-
sim se ma nifesta:

Art. 6º Além do que dis põe o art. 67 da 
Lei nº 9.394/96, os no vos pla nos de car reira
e re muneração do ma gistério de verão ser
formulados com ob servância do se guinte:

..............................................................
IV – a jor nada de tra balho dos do cen-

tes po derá ser de até 40 (qua renta) ho ras e
incluirá uma par te de ho ras de aula e ou tra
de ho ras de ati vidades, es tas úl timas cor-
respondendo a um per centual en tre 20%
(vinte por cen to) e 25% (vin te e cin co por
cento) do to tal da jor nada, con sideradas
como ho ras de ati vidades aque las des tina-
das à pre paração e ava liação do trabalho di -
dático, à co laboração com a ad ministração
da es cola, às re uniões pe dagógicas, à ar ti-
culação com a co munidade e ao aper feiçoa-
mento pro fissional, de acor do com a pro pos-
ta pe dagógica de cada es cola;

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

Ora, de acor do com a pro posta do PLC nº 40,
de 2002, o dis positivo da LDB a ser al terado te ria a
seguinte re dação:
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V – pe ríodo se manal su ficiente para
reuniões de es tudos, pla nejamento e avalia-
ção, in cluído na car ga de tra balho.

Pode-se ob servar que, em ra lação ao texto ori -
ginal da LDB, a mo dificação su gerida restringe-se ao
uso da ex pressão “pe ríodo se manal su ficiente”, como 
forma de ga rantir que as re uniões ocor ram se manal-
mente du rante um tempo “su ficiente”.

Orientados pe los princípios de descentralização
e ges tão de mocrática do en sino, fi xados pela LDB,
entendemos que a fi xação da pe riodicidade e do tem -
po de du ração das re uniões deve ser atri buição dos
sistemas de en sino e das es colas, ten do em vis ta que
depende do de senvolvimento dos tra balhos es cola-
res, fi xados nas pro postas pe dagógicas.

Ademais, cum pre lem brar que a Lei Com plemen-
tar nº 95, de 1998, que dis põe so bre a ela boração, a re -
dação, a al teração e a con solidação das leis, não re co-
menda o uso de ter mos im precisos, tais como “su ficien-
te”. Seu art. 11, in ciso II, alí nea c é contundente:

Art. 11. As dis posições nor mativas se-
rão re digidas com cla reza, pre cisão e or dem
lógica, ob servadas, para esse pro pósito, as
seguintes nor mas:

..............................................................
II – para a ob tenção de pre cisão:
..............................................................
c) evi tar o em prego de ex pressão ou

palavra que con fira du plo sen tido ao tex to;
..............................................................

No dis positivo do PLC em aná lise, a pa lavra
“suficiente” pode ter di ferentes in terpretações, tan to
pode sig nificar quin ze mi nutos como um dia.

Nessas cir cunstâncias, con sideramos a re da-
ção ori ginal do texto da LDB mais apro priada. Já vi -
mos que os sis temas de en sino e as es colas dis põem
de nor ma adi cional so bre o as sunto, art. 6º, in ciso IV,
da Re solução nº 3/97, do CNE, com ní vel de de talha-
mento bem su perior àque le do pro jeto de lei sob exa -
me, pre vendo, in clusive, a ar ticulação dos do centes
com a co munidade es colar, o que de nota certa im par-
cialidade do le gislador no que diz res peito aos ris cos
decorrentes das re uniões dos professores.

III – Voto

Dessa for ma, em que pese a jus ta in tenção da
autora da iniciativa, opinamos pela re jeição do Pro jeto
de Lei da Câ mara nº 40, de 2002.

Sala da Co missão, – José Jor ge, Pre sidente –
Almeida Lima, Re lator.

PARECER Nº 247, DE 2003

Da Co missão de Assun tos Eco nô-
micos, so bre o Projeto de Re solução nº
53, de 2000, de au toria do Se nador
Osmar Dias, que “Dis põe so bre as ope ra-
ções de cré dito in terno e ex terno dos
Estados, do Dis trito Fe deral, dos Mu nicí-
pios e de suas res pectivas au tarquias e
fundações, in clusive concessão de ga-
rantias, seus li mites e condições de au to-
rização, e dá ou tras providências.

Relator: Se nador Almeida Lima

I – Re latório

Em exa me nes ta Co missão, o Pro jeto de Re so-
lução nº 53, de 2000, que “Dis põe so bre as ope ra-
ções de cré dito in terno e ex terno dos Esta dos, do Dis-
trito Fe deral, dos Mu nicípios e de suas res pectivas
autarquias e fundações, in clusive con cessão de ga-
rantias, seus li mites e condições de au torização, e dá
outras pro vidências”.

A pro posição, de au toria do no bre Se nador
Osmar Dias, visa in troduzir uma sé rie de al terações
na Re solução nº 78, de 1998, ob jetivando “não só ga -
rantir ma ior trans parência e controle so bre a ges tão
do en dividamento dos di versos en tes da Fe deração,
mas tam bém cap tar a per cepção dos pró prios go ver-
nantes lo cais”. Ain da, se gundo o au tor, tra ta-se de um 
aperfeiçoamento da ci tada Re solução nº 78, em vis ta
da ex periência de qua se dois anos de sua vi gência e
da ne cessidade de permanentes mo dificações nor -
mativas, de modo a ga rantir a efi ciência das de cisões
do Se nado no to cante à res ponsabilidade fis cal.

Com efe ito, as mo dificações propostas são, ba -
sicamente, as se guintes:

1. in clui, en tre as ope rações de cré dito,
a con cessão de ga rantias para las trear em -
préstimos bancários a mini e pe quenos pro -
dutores ru rais ou a suas co operativas;

2. in clui os adi tamentos contratuais
que ele vem va lores ou mo difiquem va lores
ou pra zos de pa gamento en tre as mo dalida-
des de fi nanciamento ou em préstimo;

3. con sidera ven cidas, para efeitos dos
limites es tabelecidos pelo Se nado Fe deral,
as dí vidas ori undas de con tratações ve da-
das pelo art. 3º da Re solução nº 78;

4. ex clui o tra tamento es pecial (isto é,
não one ração dos li mites) con ferido ao mon -
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tante e aos ser viços das operações de cré-
dito re lativas ao Pro grama de Ajuste Fis cal;

5. acres centa re quisito re lativo à com-
patibilidade plu rianual da ope ração de crédi-
to que en volva mais de um exer cício, para
efeitos do cômputo anual do li mite de en divi-
damento;

6. re duz os li mites de en dividamento:
de 18% para 16% da Re ceita Lí quida Real – 
RLR, o mon tante anual de con tratações; de
13% para 11% da RLR, o li mite de dis pên-
dio anu al com amor tizações, ju ros e de mais
encargos de dí vidas;

7. obri ga os es tados que des penderem
menos de 11% de suas RLR com o pa ga-
mento de dí vidas a alo carem os re cursos
excedentes a esse li mite, na ca pitalização
do Fun do de Pre vidência dos Ser vidores
Estaduais;

8. trans fere do Ban co Cen tral para o
Poder Exe cutivo a de terminação do não en -
vio de ple itos ao Se nado Fe deral, cu jos so li-
citantes apre sentem re sultados pri mários
negativos;

9. veda a tra mitação, na Casa, dos ple -
itos que não aten derem o re quisito acima;

10. re duz o li mite dos sal dos de ga ran-
tias con cedidas de 25% para 20% da RLR;

11. re duz o li mite do sal do de ope ra-
ção de Ante cipação de Re ceita Orça mentá-
ria (ARO) de 8% para 5% da RLR;

12. au menta o res gate mí nimo de 5%
para 10% de tí tulos vincendos da dí vida mo -
biliária dos es tados e dos mu nicípios;

13. ex clui a pos sibilidade de não ob-
servação dos limites es tabelecidos nos art.
6º e 7º da Re solução nº 78, em ca sos ex -
cepcionais, para efe itos de re financiamento
de tí tulos da dí vida pú blica;

14. in clui a com provação do cumpri-
mento da Lei de Res ponsabilidade Fis cal,
como um dos re quisitos para au torização de 
operações de cré dito;

15. pro íbe a re alização de ARO para
os en tes da fe deração que apre sentarem
déficits or çamentários nos dois exer cícios
anteriores ao ple ito;

16. in clui, como par te in tegrante da
instrução dos pe didos, a aná lise fis cal do
ente da fe deração a ser ava lizado pela
União;

17. de termina que o Ban co Cen tral,
caso não en caminhe ao SF o ple ito em trin -
ta dias, de volva o processo ao ente so lici-
tante da ope ração de cré dito para atu aliza-
ção de da dos;

18. in clui, en tre os re quisitos mí nimos,
as Cer tidões de Re gularidade do
PIS/PASEP, Fin social, INSS, FGTS, bem
como as cer tidões dos Tri bunais de Con tas;

19. de termina ao Banco Cen tral a pu-
blicação men sal das operações ARO con tra-
tadas por cada ente da fe deração;

20. am plia o pra zo de pu blicação do
edital de le ilão de venda de tí tulos pú blicos,
de três para dez dias;

21. de termina ao Ban co Cen tral o en-
vio de re latório so bre ope rações de cré dito
fiscalizadas a pe dido do Se nado Fe deral;

22. de termina o en vio mensal, pelo
Banco Cen tral, à Câ mara dos De putados e
ao Se nado Fe deral, de có pias de ba lance-
tes e de exe cução de ca ixa dos en tes au to-
rizados a re alizar ope ração de crédito.

Dada a abran gência das mu danças propostas,
o au tor propõe efe tivamente a substituição da Re so-
lução nº 78, de 1998 e, as sim, a sua ex pressa re vo-
gação.

Constam do pro cessado mi nutas de re latórios
oferecidas a esta Co missão pe los Se nadores Ney Su -
assuna e Amir Lan do, res pectivamente, em ju nho e
dezembro de 2001. Para dar con tinuidade à tra mita-
ção da ma téria em vis ta da nova Le gislatura que ora
se ini cia, a Pre sidência desta Co missão de sig-
nou-nos Re lator do Pro jeto.

No pra zo re gimental não fo ram apre sentadas
emendas ao Pro jeto.

II – Aná lise

Louvamos a ini ciativa do no bre Se nador Osmar
Dias, ofe recendo uma pro posta ob jetivando o apri mo-
ramento da Re solução nº 78, de 1998, que, à épo ca,
disciplinava os li mites e con dições de en dividamento
dos Esta dos, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios.

Trata-se de uma pro posição abran gente e que
poderia, em ou tras cir cunstâncias, de fato, con tribuir
para o al mejado aprimoramento das nor mas do Se -
nado so bre o as sunto. To davia, cabe res saltar que
uma par te subs tantiva dos dis positivos pro postos foi
incorporada ao texto da Re solução nº 78, de 1998,
mediante re soluções es parsas. Em de zembro de
2001, o Se nado Fe deral re formulou as nor mas so bre
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o en dividamento dos entes sub nacionais, edi tando a
Resolução nº 43, de 2001, e re vogando ex plicitamen-
te a ci tada Re solução nº 78, de 1998. Por ou tro lado,
ao ino var quanto aos li mites de en dividamento – pro -
pondo a re dução de pra ticamente to das as mo dalida-
des de ope ração de cré dito – a proposta mostra-se in -
tempestiva, como ar gumentaremos em se guida.

Dentre as in corporações es parsas à Re solução
nº 78, ci taríamos, como exem plos, as Re soluções nº
49/99 e nºs 58, 62, 63, 64 e 65, to das de 2000, e nº 18, 
de 2001, que mo dificaram ou in troduziram dispositi-
vos à Re solução nº 78, in clusive com a re dação pro -
posta pelo au tor do pre sente projeto, e que con tem-
plaram en tre ou tros as suntos:

– a ca racterização de ga rantias para
lastrear em préstimos bancários a mini e pe -
quenos produtores ru rais, ou a suas co ope-
rativas, como uma das mo dalidades de ope -
rações de crédito – já in troduzida pela RSF
40/1999,

– a san ção pro posta ao descumpri-
mento de ve dações es tabelecidas pelo Se-
nado (parágrafo úni co do art. 3º), já in corpo-
rada pela RSF 58/2000;

– a obri gatoriedade de cer tidão do Tri-
bunal de Con tas quan to ao cum primento da
Lei de Res ponsabilidade Fiscal pelo ple ite-
ante – in ciso XI do art. 13, in corporado pela
Resolução nº 62/2000.

Em se gundo lu gar, o au tor pro põe a re dução
de to dos os li mites de en dividamento e de ga rantias
dos Esta dos, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios, a
saber:

– de 18% para 16% da Re ceita Lí quida
Real para o mon tante anual con tratado;

– de 13% para 11% da RLR para o
dispêndio com as amor tizações, ju ros e de -
mais en cargos, obri gando os es tados a alo -
carem os re cursos “pou pados” com os en-
cargos de dí vida para o Fun do de Pre vidên-
cia de seus ser vidores;

– de 25% para 20% da RLR para o
saldo das ga rantias con cedidas;

– de 8% para 5% da RLR o li mite do
saldo de ARO.

A pro posta vi saa au mentar o per centual mí ni-
mo de 5% para 10% para o res gate mí nimo dos tí tu-
los da dí vida pú blica dos Esta dos, do Dis trito Fe de-
ral e dos Mu nicípios e ex clui a pos sibilidade permiti-

da pela RSF 78/98 (art. 11, III) de não one ração dos 
limites de en dividamento (mon tante con tratado e
dispêndio com amor tizações, ju ros e en cargos), nos
casos de re financiamento de dí vida mo biliária.

Ainda, no que diz res peito ao en durecimento
dos li mites e condições de en dividamento, a pro posta
contempla a pro ibição de con tratações de operações
ARO pe los en tes da fe deração que apre sentarem dé -
ficits or çamentários nos dois úl timos exercícios fi nan-
ceiros (art. 15, III pro posto).

Com re lação aos cri térios e condições para
aprovação dos pleitos, o au tor propõe que o Ban co
Central, caso não apre cie o pe dido no pra zo de trin ta
dias, con forme art. 25 da RSF 78/98, de volva a do cu-
mentação ao in teressado para atu alização dos da-
dos. Pro põe, tam bém, que as Cer tidões de Re gulari-
dade do PIS/PASEP, FGTS e as dos Tri bunais de
Contas se jam con sideradas como re quisitos mí nimos
(nova re dação ao art. 27).

No que diz res peito à trans parência das ope ra-
ções, o Ban co Cen tral de verá dar pu blicidade men sal
sobre o va lor das ARO de cada ente da fe deração (§
7º do art. 33 pro posto). Por ou tro lado, o pra zo de pu -
blicação de edi tal de le ilões para a ven da de tí tulos da
dívida pú blica se ria am pliado de três para dez dias (§
2º do art. 35).

A pro posta de termina ao Ban co Cen tral o en vio
de re latório circunstanciado so bre operações de cré -
dito fis calizadas a pe dido desta Casa (NR ao pa rágra-
fo úni co do art. 36), as sim como o en vio men sal à Câ -
mara dos De putados e ao Se nado Fe deral, de có pias
de ba lancetes e execução de ca ixa dos Esta dos, do
Distrito Fe deral e dos Mu nicípios das ca pitais au tori-
zados a re alizar ope rações de crédito (NR ao art. 38).

Depreende-se do exame da pro posta, em face
das nor mas vi gentes, que a pro posição está prejudi-
cada, por quanto vá rios dis positivos nela con tidos fo -
ram in corporados ao tex to da en tão vi gente Re solu-
ção nº 78, es pecialmente ao lon go do ano de 2000,
quando o presente pro jeto foi apre sentado à Casa,
assim como du rante o ano de 2001.

Em es pecial, com a apro vação das Re soluções
nºs 40 e 43, de de zembro de 2001, que de terminaram
os no vos li mites de 16% da re ceita corrente lí quida
para o mon tante glo bal das ope rações re alizadas em
um exer cício fi nanceiro e de 11,5% da men cionada
receita para co bertura de ser viços de dí vida consoli-
dada; os li mites glo bais para a dí vida con solidada dos
Estados, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios; os no -
vos con ceitos e pa râmetros de ad ministração pú blica
definidos pela Lei de Res ponsabilidade Fis cal; trans-
feriu para o Mi nistério da Fa zenda (STN), em subs titu-
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ição ao Ban co Cen tral, a avaliação pre liminar dos pe -
didos de au torização dos Esta dos, do Distrito Fe deral
e dos Mu nicípios e suas en tidades para re alizar ope -
rações de cré dito e, por fim, con solidou as di versas re -
soluções do Se nado re lacionadas com a ques tão do
endividamento pú blico das uni dades sub nacionais.

Assim, do pon to de vis ta do apri moramento nor -
mativo, as de cisões des ta CAE, ao lon go de 2000 e
2001, atu alizaram e con solidaram os dis positivos
contidos na Re solução nº 78, de 1998, em con sonân-
cia com os ob jetivos do Programa de Ajuste Fis cal e
com as ino vações in troduzidas na ad ministração pú -
blica pela Lei de Res ponsabilidade Fiscal. As de ci-
sões es tão con solidadas nas vi gentes Re soluções
nºs 40 e 43, de de zembro de 2001.

No que diz res peito ao mé rito, cabe lem brar que
tanto os li mites de en dividamento es tabelecidos em
1998 e em 2001 pelo Se nado Fe deral como os pa râ-

metros de finidos pela Lei de Res ponsabilidade Fis cal,
de maio de 2000, têm con tribuído para me lhorar a
performance eco nômico-financeira do se tor pú blico,
mediante mo dernização ad ministrativa, ob ser vação
dos li mites de gas tos com pes soal, re aparelhamento
das res pectivas ca pacidades ar recadatórias, re dução
permanente da re lação dí vida-receita e ge ração de
superávits pri mários que cubram parte dos ju ros da
dívida con solidada. São li mites e pa râmetros re lativa-
mente re centes, num qua dro de ajus te fis cal e pa tri-
monial com re financiamentos for temente sub sidiados
pela União.

III – Voto

Diante do ex posto, con cluímos pela re jeição do
Projeto de Re solução nº 53, de 2000.

Sala da Co missão, 18 de mar ço de 2003.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

Relatório

Sobre o Pro jeto de Re solução nº 53,
de 2000, que Dis põe so bre as ope rações
de cré dito in terno e ex terno dos Esta dos,
do Dis trito Fe deral, dos Mu nicípios e de
suas res pectivas au tarquias e fun dações,
inclusive con cessão de ga rantias, seus
limites e con dições de au torização, e dá
outras providências.

Relator: Se nador Ney Su assuna

I – Re latório

Em exa me nes ta Co missão, o Pro jeto de Re so-
lução nº 53, de 2000, que “Dis põe so bre as ope rações
de cré dito in terno e ex terno dos Estados, do Dis trito
Federal, dos Mu nicípios e de suas res pectivas au tar-
quias e fun dações, in clusive con cessão de ga rantias,
seus li mites e con dições de au torização, e dá ou tras
providências”.

A pro posição, de au toria do no bre Se nador
Osmar Dias, visa in troduzir uma sé rie de al terações
na Re solução nº 78, de 1998, ob jetivando “não só ga -
rantir ma ior trans parência e con trole so bre a gestão
do en dividamento dos di versos en tes da Fe deração,
mas tam bém cap tar a per cepção dos pró prios go ver-
nantes lo cais”. Ain da, se gundo o au tor, tra ta-se de um 
aperfeiçoamento da ci tada Re solução nº 78, em vis ta
da ex periência de qua se dois anos de sua vi gência e
da ne cessidade de permanentes mo dificações nor -
mativas, de modo a ga rantir a efi ciência das de cisões
do Se nado no to cante à res ponsabilidade fis cal.

Com efe ito, as mo dificações pro postas são, ba -
sicamente, as se guintes:

1. in clui, en tre as ope rações de cré dito,
a con cessão de ga rantias para las trear em -
préstimos ban cários a mini e pe quenos pro-
dutores ru rais ou a suas co operativas;

2. in clui os adi tamentos con tratuais
que ele vem va lores ou mo difiquem va lores
ou pra zos de pa gamento en tre as mo dalida-
des de fi nanciamento ou em préstimo;

3. con sidera ven cidas, para efe itos dos
limites es tabelecidos pelo Se nado Fe deral,

as dí vidas ori undas de con tratações ve da-
das pelo art. 3º da Re solução nº 78;

4. ex clui o tra tamento es pecial (isto é,
não one ração dos li mites) con ferido ao mon -
tante e aos ser viços das ope rações de cré -
dito re lativas ao Pro grama de Ajuste Fis cal;

5. acres centa re quisito re lativo à com-
patibilidade plu rianual da ope ração de cré di-
to que en volva mais de um exer cício, para
efeitos do cômputo anual do li mite de en divi-
damento;

6. re duz os li mites de en dividamento:
de 18% para 16% da Re ceita Lí quida Real – 
RLR, o mon tante anu al de con tratações; de
13% para 11% da RLR o li mite de dis pêndio
anual com amor tizações, ju ros e de mais en -
cargos de dí vidas;

7. obri ga os es tados que dis penderem
menos de 11% de suas RLR a alo carem os
recursos ex cedentes a esse li mite, na ca pi-
talização do Fun do de Pre vidência dos Ser -
vidores Esta duais;

8. trans fere do Ban co Cen tral para o
Poder Exe cutivo a de terminação do não en -
vio de ple itos ao SF, cu jos so licitantes apre -
sentem re sultados pri mários ne gativos;

9. veda a tra mitação, na Casa, dos ple -
itos que não aten derem o re quisito aci ma;

10. re duz o li mite dos sal dos de ga ran-
tias con cedidas de 25% para 20% da RLR;

11. re duz o li mite do sal do de ARO de
8% para 5% da RLR;

12. au menta o res gate mí nimo de 5%
para 10% de tí tulos vin cendos da dí vida mo -
biliária dos es tados e dos mu nicípios.

13. ex clui a pos sibilidade de não ob-
servação dos li mites es tabelecidos nos art.
6º e 7º da Re solução nº 78, em ca sos ex -
cepcionais, para efe itos de re financiamento
de tí tulos da dí vida pú blica;

14. in clui a com provação do cum pri-
mento da Lei de Res ponsabilidade Fis cal,
como um dos re quisitos para au torização de 
operações de cré dito;

15. pro íbe a re alização de ARO para
os en tes da Fe deração que apre sentarem
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déficits or çamentários nos dois exer cícios
anteriores ao ple ito;

16. in clui, como par te in tegrante da
instrução dos pe didos, a aná lise fis cal do
ente da Fe deração a ser ava lizado pela
União;

17. de termina que o Ban co Cen tral,
caso não en caminhe ao SF o ple ito em trin -
ta dias, de volva o processo ao ente so lici-
tante da ope ração de cré dito para atu aliza-
ção de da dos;

18. in clui, en tre os re quisitos mí nimos,
as Cer tidões de Re gularidade do PIS/Pa-
sep, Fin social, INSS, FGTS, bem como as
certidões dos Tri bunais de Contas;

19. de termina ao Banco Cen tral a pu-
blicação men sal das ope rações ARO con tra-
tadas por cada ente da Fe deração;

20. am plia o pra zo de pu blicação do
edital de le ilão de venda de tí tulos pú blicos,
de três para dez dias;

21. de termina ao Ban co Cen tral o en-
vio de re latório so bre operações de crédito
fiscalizadas a pe dido do Se nado Fe deral;

22. de termina o en vio mensal, pelo
Banco Cen tral à Câ mara dos De putados e
ao Se nado Fe deral, de có pias de ba lance-
tes e de exe cução de ca ixa dos en tes au to-
rizados a re alizar ope ração de crédito.

Dada a abran gência das mu danças pro postas,
o au tor pro põe efe tivamente a substituição da Re so-
lução nº 78, de 1998 e, as sim, a sua ex pressa re vo-
gação.

No pra zo re gimental não fo ram apre sentadas
emendas ao pro jeto.

II – Aná lise

Em pri meiro lu gar, de vemos lou var a ini ciativa
do no bre Se nador Osmar Dias, ofe recendo uma pro -
posta ob jetivando o apri moramento da Re solução nº
78/98, que dis ciplina os li mites e condições de en divi-
damento dos Esta dos, do Dis trito Fe deral e dos Mu ni-
cípios.

Trata-se de uma pro posição abran gente e que
poderia, em ou tras cir cunstâncias, de fato, con tribuir
para o al mejado aprimoramento das nor mas do Se -
nado so bre o as sunto. To davia, cabe res saltar que

uma par te subs tantiva dos dis positivos pro postos já
foram in corporados ao tex to da Re solução nº 78, de
1998, me diante re soluções es parsas. Por ou tro lado,
ao ino var quan to aos li mites de en dividamento – pro -
pondo a re dução de pra ticamente to das as mo dalida-
des de ope ração de cré dito – a pro posta mostra-se in -
tempestiva, como argumentaremos em se guida.

Dentre as in corporações es parsas à Re solução
nº 78, ci taríamos, como exem plos, as Re soluções nº
49/99 e nºs 58, 62, 63, 64 e 65, to das de 2000, e que
modificaram ou in troduziram dis positivos à Re solu-
ção nº 78, in clusive com a re dação pro posta pelo au -
tor do pre sente projeto, e que con templaram en tre ou -
tros as suntos:

– a ca racterização de ga rantias para
lastrear em préstimos ban cários a mini e pe -
quenos pro dutores ru rais, ou a suas co ope-
rativas, como uma das mo dalidades de ope -
rações de cré dito – já in troduzida pela RSF
40/1999;

– a san ção pro posta ao descumpri-
mento de ve dações es tabelecidas pelo SF
(parágrafo único do art. 3º), já in corporada
pela RSF 5 8/2000;

– a obri gatoriedade de cer tidão do Tri-
bunal de Con tas quan to ao cum primento da
Lei de Res ponsabilidade Fis cal pelo ple ite-
ante

– in ciso XI do art. 13, in corporado pela
Resolução nº 62/2000.

Em se gundo lu gar, o au tor pro põe a re dução
de to dos os li mites de en dividamento e de ga rantias
dos Esta dos, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios, a
saber:

– de 18% para 16% da Re ceita Lí quida
Real para o mon tante anu al con tratado;

– de 13% para 11% da RLR para o
dispêndio com as amor tizações, ju ros e de -
mais en cargos, obri gando os es tados a alo -
carem os re cursos “pou pados” com os en-
cargos de dí vida para o Fun do de Pre vidên-
cia de seus ser vidores;

– de 25% para 20% da RLR para o
saldo das ga rantias con cedidas;

– de 8% para 5% da RLR o li mite do
saldo de ARO’s.
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A pro posta visa aumentar o per centual mí nimo
de 5% para 10% para o res gate mí nimo dos tí tulos da
dívida pú blica dos Estados, do Distrito Fe deral e dos
Municípios e ex clui a pos sibilidade permitida pela
RSF 78 (art. 11, III) de não one ração dos li mites de
endividamento (mon tante con tratado e dis pêndio
com amor tizações, ju ros e en cargos), nos ca sos de
refinanciamento de dí vida mo biliária.

Ainda, no que diz res peito ao en durecimento
dos li mites e condições de en di vidamento, a pro posta
contempla a pro ibição de con tratações de ope rações
ARO’s nos en tes da fe deração que apre sentarem dé -
ficits or çamentários nos dois úl timos exer cícios fi nan-
ceiros (art. 15, III pro posto).

Com re lação aos cri térios e condições para
aprovação dos pleitos, o au tor pro põe que o Ban co
Central, caso não apre cie o pe dido no prazo de trin ta
dias, conf. art. 25 da RSF 78, de volva a do cumenta-
ção ao in teressado para atu alização dos da dos. Pro-
põe, tam bém,, que as Cer tidões de Re gularidade do
PIS/Pasep, FGTS e as dos Tri bunais de Con tas se jam
consideradas como re quisitos mí nimos (nova re da-
ção ao art. 27).

No que diz res peito à trans parência das ope ra-
ções, o Ban co Cen tral de verá dar pu blicidade mensal
sobre o va lor das ARO’s de cada ente da fe deração (§ 
7º do art. 33 pro posto). Por ou tro lado, o pra zo de pu -
blicação de edi tal de le ilões para a ven da de tí tulos da
dívida pú blica se ria am pliado de três para dez dias (§
2º do art. 35).

A pro posta de termina ao Ban co Cen tral o en -
vio de re latório cir cunstanciado so bre operações de 
crédito fis calizadas a pe dido des ta Casa (NR ao pa -
rágrafo úni co do art. 36), as sim como o en vio men -
sal à Câ mara dos De putados e ao Se nado Fe deral,
de có pias de ba lancetes e execução de ca ixa dos
Estados, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios das
capitais au torizados a re alizar ope rações de cré dito
(NR ao art. 38).

Depreende-se do exa me da pro posta, face às
novas vi gentes, que par te subs tantiva da pro posição
está pre judicada, por quanto vá rios dis positivos nela
contidos fo ram in corporados ao texto vi gente da Re -
solução nº 78, es pecialmente ao lon go do ano de
2000, quan do o pre sente projeto foi apre sentado à
Casa.

Por ou tro lado, a drás tica re dução dos li mites
e con dições de en dividamento para os Esta dos, o

Distrito Fe deral e os Mu nicípios, que a pro posta
contempla, leva-nos às se guintes con siderações.
Em pri meiro lu gar, o pre sente projeto foi apre sen-
tado à Casa em 10 de maio de 2000, exa tamente
uma se mana após o iní cio da vi gência da Lei de
Responsabilidade Fis cal (Lei Com plementar nº
101, de 4 de maio de 2000). Como bem fri sara o
autor, a Re solução nº 78, de 1998, fru to de tra ba-
lho co ordenado pelo sa udoso Se nador Vil son Kle i-
nübing – “uma das me lhores pe ças ju rídico-econô-
mica já pro duzidas por esta Casa” ain da não com -
pletou dois anos de vi gência. Adicione-se a es ses
marcos le gislativos re cém-introduzidos no País, o
fato de que des de fins de 1997 (com a Lei nº 9.496,
de se tembro da quele ano), está em cur so um vas to
e pro fundo Pro grama de Ajus te Fis cal, me diante o
qual o go verno fe deral tem vi abilizado o re financia-
mento de dí vidas pú blicas, es pecialmente com a
chamada fe deralização da dí vida mo biliária dos
Estados e Mu nicípios, obri gando-os, em troca, a
promoverem mu danças subs tantivas em seus pa -
trimônios (privatizações) e no flu xo de suas fi nan-
ças, seja no que diz res peito à ob servação dos li -
mites de gas tos com pes soal, seja no que diz res -
peito à pró pria sol vabilidade, me diante re apare-
lhamento das res pectivas ca pacidades ar recada-
tórias e de re dução per manente da re lação dí vi-
da/receita.

Em ou tras pa lavras, é ine gável o aprimora-
mento nor mativo que o Se nado vem con ferindo,
pós-Constituinte de 1988, à ques tão do en divida-
mento pú blico. Igualmente inegável a contribuição
não ape nas fi nanceira, mas tam bém ins titucional
que o Pro grama de Ajuste Fis cal, pós 1997, tem
proporcionado aos Esta dos, ao Distrito Fe deral e
aos Mu nicípios, na me dida em que o Te souro Na ci-
onal ab sorve par te dos seus ônus fi nanceiros e de -
les exi gem o cum primento das con dições e me tas
fiscais es tabelecidas nos con tratos de re financia-
mento, por tanto, em con sonância com o mo delo de
controle ado tado pelo Se nado Fe deral. Ora, os me -
canismos de ges tão fis cal in troduzidos há um ano
pela Lei de Res ponsabilidade Fis cal, complemen-
tando so bretudo os de con trole de gas tos pú blicos
e de en dividamento es tabelecidos pela Cons titui-
ção Fe deral e pelo Se nado Fe deral, con figuram as -
sim, jun tamente com a RSF 78 e o Pro grama de
Ajuste Fis cal um qua dro novo, cuja efe tiva im ple-
mentação e ma turação de mandam na turalmente
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tempo. Nes se sen tido, pa rece-nos ina dequado al -
terar, no mo mento, os pa râmetros de en divida-
mento pú blico.

Por fim, mas es pecialmente re levante, os da dos
relativos aos re sultados fis cais ob tidos nos úl timos
anos – par ticularmente nos úl timos doze me ses – in -
dicam a ge ração de su perávits pri mários, isto é, gas -
tos pú blicos me nores do que a ar recadação, ex cluí-
dos os dis pêndios com os ju ros.

Para se ter uma idéia, em abril de 2001, as con -
tas con solidadas do se tor pú blico (Go verno Fe deral,
Estados, Dis trito Fe deral, Mu nicípios e Esta tais) apre -
sentaram um re sultado no minal lí quido de R$8,2 bi -
lhões, o mais ele vado des de maio de 1991. Ocor re
que a con ta de ju ros che gou a R$10,5 bi lhões
(10,77% do PIB), cujo cres cimento de riva, ba sica-
mente, da ele vação da taxa in terna de ju ros e da des -
valorização cam bial. A des pesa com ju ros no pri meiro
quadrimestre de 2001 atin giu R$40,5 bi lhões, portan-
to 49% a mais do que nos pri meiros qua tro me ses de
2000 (R$27,1 bi lhões). Entre abril de 2000 e abril de
2001, por exem plo, a conta de ju ros soma R$ 100,8
bilhões, fa zendo com que os re sultados pri mários du -
ramente ob tidos se jam li teralmente tragados e que,
ainda as sim, a dí vida lí quida do se tor pú blico al cance
a ci fra de R$596,7 bi lhões em abril de 2001, ou o
equivalente a 50,2% do PIB.

Esses da dos de monstram a ina dequação do
tremendo es forço fis cal que tem sido fe ito em to dos
os ní veis de go verno, me diante li mites aus teros
para no vas contratações, bus ca in condicional de re -
sultados pri mários po sitivos, re lações rí gidas para
dívidas/receitas etc., por quanto a po lítica de es tabi-
lização (ou de con trole de curto pra zo da in flação)
está cen trada nas ta xas de ju ros e de câm bio. Ora, o 
preço a pa gar com esse mo delo é o des controle da
dívida pú blica, sem pre que as con dições ma croeco-
nômicas ad versas à es tabilidade exigirem a ele va-
ção dos ju ros e a desvalorização cam bial, por mais
esforço que se faça no âm bito da ges tão fis cal. Au -
mentam não apenas os dispêndios com ju ros, mas
também a re lação dí vida/receita, uma vez que a ar -
recadação ten de a se de primir com a re dução das
atividades eco nômicas.

A aná lise aci ma su gere que o es forço fis cal tem
cumprido o seu pa pel na es tabilidade e, por tanto,
comprova-se a ade quação dos li mites e con dições de 
endividamento vi gentes. Re quer-se no País um es for-
ço mo netário, com ta xas de ju ros ca dentes que, cer -

tamente, ali viaria os gastos fi nanceiros dos en tes en -
dividados, seja pelo lado de me nores despesas com
juros, seja pelo lado do in cremento da ca pacidade de
pagamento de rivada do au mento de ar recadação.
Some-se a isso, o re cente mo delo de controle de en -
dividamento pú blico ado tado pelo Se nado, con subs-
tanciado na Re solução nº 78, de 1998; os efe itos es -
perados do Pro grama de Ajus te Fis cal, com os des -
dobramentos de sejados em de corrência da fe derali-
zação das dí vidas mo biliárias dos es tados e do im-
pacto de mé dio e lon go pra zos das me didas es trutu-
rais nas fi nanças pú blicas. Ademais, deve-se con side-
rar a cons tatação de que a Lei de Res ponsabilidade
Fiscal aca ba de com pletar um ano de vi gência e que,
a par tir do en cerramento do exer cício de 2001, os da -
dos so bre as fi nanças pú blicas de verão in dicar a tra -
jetória dos ajus tes e o cumprimento dos li mites por
ela re queridos. Enten demos, portanto, que qual quer
mudança pa ramétrica deve aguar dar o efeito con jun-
to des se novo qua dro normativo.

Por fim, com re lação ao en dividamento dos
Estados, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios, con si-
deremos os se guintes da dos:

No ano de 2000, a dí vida to tal dos Esta dos e
Municípios apresentou um cres cimento no minal de
7,78%, para uma taxa de in flação – me dida pelo
IGP-DI, da Fun dação Ge túlio Var gas – de 9,81% no
período. Con siderando-se o pri meiro tri mestre de
2001, ob servamos que a evo lução dos débitos to tais
até fe vereiro re produziu o qua dro de 2000 – au mento
nominal idên tico ao do ano pas sado, para uma taxa
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de in flação es tabilizada em 9%. To davia, em fins de
março de 2001, nota-se uma al teração subs tantiva no 
processo de en dividamento, qual seja, as dí vidas
apresentaram um cres cimento anu al de ape nas
1,13%, não obs tante a elevação do pa tamar in flacio-
nário anu al para a casa dos dois dí gitos, atin gindo
11,06%.

Os da dos aci ma de monstram que a dí vida to tal
dos Esta dos e Mu nicípios, nos úl timos 15 me ses,
cresceu a ta xas me nores do que a in flação e, des se
modo, apre sentou um de créscimo em termos re ais,
especialmente no primeiro tri mestre de 2001. Tra-
ta-se de uma in flexão re centíssima no pa drão de fi -
nanciamento pú blico es tadual e mu nicipal, confir-
mando os nossos ar gumentos acima men cionados: o
quadro institucional, re lativamente a esse as sunto, é
inegavelmente novo, de manda tem po para a ple na
eficácia de sejada e os re sultados ob tidos, até o mo -
mento, su gerem ma nutenção das nor mas vi gentes.

III – Voto

Diante do ex posto, con cluímos o nos so Pa recer
pela re jeição do Pro jeto de Re solução nº 53, de 2000.

Sala da Co missão, – , Pre sidente – Ney
Suassuna ,Re lator.

Relatório

Projeto de Re solução nº 53, de 2000, 
que dis põe so bre as ope rações de cré di-
to in terno e ex terno dos Esta dos, do Dis -
trito Fe deral, dos Mu nicípios e de suas
respectivas au tarquias e fun dações, in-
clusive concessão de ga rantias, seus li-
mites e con dições de au torização, e dá
outras providências.

Relator: Se nador Amir Lan do

I – Re latório

Em exa me nes ta Co missão o Pro jeto de Re so-
lução nº 53, de 2000, que “Dispõe so bre as ope rações
de cré dito in terno e ex terno dos Estados, do Dis trito
Federal, dos Mu nicípios e de suas res pectivas au tar-
quias e fun dações, in clusive con cessão de ga rantias,
seus li mites e con dições de au torização, e dá ou tras
providências”.

A pro posição, de au toria do no bre Se nador
Osmar Dias, visa in troduzir uma sé rie de al terações
na Re solução nº 78, de 1998, ob jetivando “não só
garantir ma ior trans parência e controle so bre a ges -

tão do en dividamento dos di versos en tes da fe dera-
ção, mas tam bém cap tar a per cepção dos pró prios

governantes lo cais”. Ain da, se gundo o au tor, tra ta-se

de um aper feiçoamento da ci tada Re solução nº 78,
em vis ta da ex periência de qua se dois anos de sua

vigência e da ne cessidade de per manentes mo difi-

cações nor mativas, de modo a ga rantir a efi ciência
das de cisões do Se nado no to cante à responsabili-

dade fis cal.

Com efe ito, as mo dificações propostas são, ba -
sicamente, as se guintes:

1. in clui, en tre as ope rações de cré dito,
a con cessão de ga rantias para las trear em -
préstimos bancários a mini e pe quenos pro -
dutores ru rais ou a suas co operativas;

2. in clui os adi tamentos contratuais
que ele vem va lores ou mo difiquem va lores
ou pra zos de pa gamento en tre as mo dalida-
des de fi nanciamento ou em préstimo;

3. con sidera ven cidas, para efeitos dos
limites es tabelecidos pelo Se nado Fe deral,
as dí vidas ori undas de con tratações ve da-
das pelo art. 3º da Re solução nº 78;

4. ex clui o tra tamento es pecial (isto é,
não one ração dos li mites) con ferido ao mon -
tante e aos ser viços das ope rações de cré -
dito re lativas ao Pro grama de Ajuste Fis cal;

5. acres centa re quisito re lativo à com-
patibilidade plu rianual da ope ração de cré di-
to que en volva mais de um exer cício, para
efeitos do cômputo anual do li mite de en divi-
damento;

6. re duz os li mites de en dividamento:
de 18% para 16% da Re ceita Lí quida Real – 
RLR, o mon tante anu al de con tratações; de
13% para 11% da RLR o li mite de dis pêndio
anual com amor tizações, ju ros e de mais en -
cargos de dí vidas;

7. obri ga os es tados que dis penderem
menos de 11% de suas RLR a alo carem os
recursos ex cedentes a esse li mite, na ca pi-
talização do Fun do de Pre vidência dos Ser -
vidores Esta duais;

8. trans fere do Ban co Cen tral para o
Poder Exe cutivo a de terminação do não en -
vio de ple itos ao SF, cu jos so licitantes apre -
sentem re sultados pri mários ne gativos;
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9. veda a tra mitação, na Casa, dos ple -
itos que não aten derem o re quisito acima;

10. re duz o li mite dos sal dos de ga-
rantias concedidas de 25% para 20% da
RLR;

11. re duz o li mite do sal do de ARO de
8% para 5% da RLR;

12. au menta o res gate mí nimo de 5%
para 10% de tí tulos vincendos da dí vida mo -
biliária dos es tados e dos mu nicípios;

13. ex clui a pos sibilidade de não ob-
servação dos limites es tabelecidos nos art.
6º e 7º da Re solução nº 78, em ca sos ex -
cepcionais, para efe itos de re financiamento
de tí tulos da dí vida pú blica;

14. in clui a com provação do cumpri-
mento da Lei de Res ponsabilidade Fis cal,
como um dos re quisitos para au torização de 
operações de cré dito;

15. pro íbe a re alização de ARO para
os en tes da fe deração que apre sentarem
déficits or çamentários nos dois exer cícios
anteriores ao ple ito;

16. in clui, como par te in tegrante da
instrução dos pe didos, a aná lise fis cal do
ente da fe deração a ser ava lizado pela
União;

17. de termina que o Ban co Cen tral,
caso não en caminhe ao SF o ple ito em trin -
ta dias, de volva o processo ao ente so lici-
tante da ope ração de cré dito para atu aliza-
ção de da dos;

18. in clui, en tre os re quisitos mí nimos,
as Cer tidões de Re gularidade do PIS/Pa-
sep, Fin social, INSS, FGTS, bem como as
certidões dos Tri bunais de Contas;

19. de termina ao Banco Cen tral a pu-
blicação men sal das ope rações ARO con tra-
tadas pe los en tes da fe deração;

20. am plia o pra zo de pu blicação do
edital de le ilão de venda de tí tulos pú blicos,
de três para dez dias;

21. de termina ao Ban co Cen tral o en-
vio de re latório so bre operações de crédito
fiscalizadas a pe dido do Se nado Fe deral;

22. de termina o en vio mensal, pelo
Banco Cen tral à Câ mara dos De putados e
ao Se nado Fe deral, de có pias de ba lance-

tes e de exe cução de ca ixa dos en tes au to-
rizados a re alizar ope ração de crédito.

Dada a abran gência das mu danças propostas,
o au tor propõe efe tivamente a substituição da Re so-
lução nº 78, de 1998 e, as sim, a sua ex pressa re vo-
gação.

No pra zo re gimental não fo ram apre sentadas
emendas ao Pro jeto.

II – Aná lise

Em pri meiro lu gar, de vemos lou var a ini ciativa
do no bre Se nador Osmar Dias, ofe recendo uma pro -
posta ob jetivando o apri moramento da Re solução n.º
78/98, que dis ciplina os li mites e condições de en divi-
damento dos Esta dos, do Distrito Fe deral e dos Mu ni-
cípios.

Tra ta-se de uma pro posição abran gente e que
poderia, em ou tras cir cunstâncias, de fato, con tribu-
ir para o al mejado apri moramento das nor mas do
Senado so bre o as sunto. To davia, cabe res saltar
que uma par te subs tantiva dos dis positivos propos-
tos já fo ram in corporados ao texto da Re solução nº
78, de 1998, me diante re soluções es parsas. Por ou-
tro lado, ao ino var quan to aos li mites de en divida-
mento – propondo a re dução de pra ticamente to das
as mo dalidades de ope ração de cré dito – a pro pos-
ta mos tra-se in tempestiva, como ar gumentaremos
em se guida.

Dentre as in corporações es parsas à Re solução
no 78, ci taríamos, como exem plos, as Re soluções nº
49/99 e nºs 58, 62, 63, 64 e 65, to das de 2000, e nº 18, 
de 2001, que mo dificaram ou in troduziram dis positi-
vos à Re solução nº 78, in clusive com a re dação pro -
posta pelo au tor do pre sente projeto, e que con tem-
plaram en tre ou tros as suntos:

– a ca racterização de ga rantias para
lastrear em préstimos ban cários a mini e pe -
quenos pro dutores ru rais, ou a suas co ope-
rativas, como uma das mo dalidades de ope -
rações de cré dito – já in troduzida pela RSF
40/1999;

– a san ção pro posta ao descumpri-
mento de ve dações es tabelecidas pelo SF
(parágrafo único do art. 30), já in corporada
pela RSF 58/2000;

– a obri gatoriedade de cer tidão do Tri-
bunal de Con tas quan to ao cum primento da
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Lei de Res ponsabilidade Fis cal pelo ple itean-
te

– in ciso XI do art. 13, in corporado pela
Resolução nº 62/2000.

Em se gundo lu gar, o au tor pro põe a re dução
de to dos os li mites de en dividamento e de ga rantias
dos Esta dos, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios, a
saber:

– de 18% para 16% da Re ceita Lí quida
Real para o mon tante anual con tratado;

– de 13% para 11% da RLR para o
dispêndio com as amor tizações, ju ros e de -
mais en cargos, obri gando os es tados a alo-
carem os re cursos “pou pados” com os en-
cargos de dí vida para o Fun do de Pre vidên-
cia de seus ser vidores;

– de 25% para 20% da RLR para o
saldo das ga rantias con cedidas;

– de 8% para 5% da RLR o li mite do
saldo de ARO’s.

A pro posta visa au mentar o per centual mí nimo
de 5% para 10% para o res gate mí nimo dos tí tulos
da dí vida pú blica dos Esta dos, do Dis trito Fe deral e
dos Mu nicípios e ex clui a pos sibilidade per mitida
pela RSF 78 (art. II, III) de não one ração dos li mites
de en dividamento (montante con tratado e dis pêndio
com amor tizações, ju ros e en cargos), nos ca sos de
refinanciamento de di vida mo biliária.

Ainda, no que diz res peito ao en durecimento
dos li mites e condições de en di vidamento, a pro posta
contempla a pro ibição de con tratações de ope rações
ARO’s nos en tes da fe deração que apre sentarem dé -
ficits or çamentários nos dois úl timos exer cícios fi nan-
ceiros (art. 15, III pro posto).

Com re lação aos cri térios e condições para
aprovação dos pleitos, o au tor pro põe que o Ban co
Central, caso não apre cie o pe dido no prazo de trin ta
dias, con forme o art. 25 da RSF 78, de volva a do cu-
mentação ao in teressado para atu alização dos da-
dos. Pro põe, tam bém, que as Cer tidões de Re gulari-
dade do PIS/PASEP, FGTS e as dos Tri bunais de
Contas se jam con sideradas como re quisitos mí nimos
(nova re dação ao art. 27).

No que diz res peito à trans parência das ope ra-
ções, o Ban co Cen tral de verá dar pu blicidade mensal
sobre o va lor das ARO’s de cada ente da fe deração (§ 

70 do art. 33 pro posto). Por ou tro lado, o pra zo de pu -
blicação de edi tal de le ilões para a ven da de tí tulos da
dívida pú blica se ria am pliado de três para dez dias (§
2º do art. 35).

A pro posta de termina ao Ban co Cen tral o en vio
de re latório circunstanciado so bre operações de cré -
dito fis calizadas a pe dido desta Casa (nova re dação
(NR) ao pa rágrafo úni co do art. 36), as sim como o en -
vio men sal à Câ mara dos Deputados e ao Se nado Fe -
deral, de có pias de ba lancetes e exe cução de ca ixa
dos Esta dos, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios das
capitais au torizados a re alizar ope rações de cré dito
(NR ao art. 38).

Depreende-se do exa me da pro posta, face às
normas vi gentes, que a pro posição está pre judicada,
porquanto vá rios dis positivos nela con tidos fo ram in -
corporados ao tex to vi gente da Re solução nº 78, es -
pecialmente ao lon go do ano de 2000, quan do o pre -
sente pro jeto foi apre sentado à Casa, as sim como no
corrente ano de 2001.

Ademais, em 18 de de zembro de 2001, esta
CAE apro vou a Men sagem Presidencial nº1 54-A, de
2000, que pro põe li mites globais para a dí vida conso-
lidada dos Esta dos, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicí-
pios. Aprovou, tam bém, o Projeto de Re solução nº68,
de 2001, de au toria do no bre Se nador Lú cio Alcân ta-
ra. A pro posição atu aliza a mencionada Re solução nº
78 em de corrência dos novos conceitos e pa râmetros
de ad ministração pú blica de finidos pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal; trans fere para o Mi nistério da
Fazenda (STN), em subs tituição ao Ban co Cen tral, a
avaliação pre liminar dos pe didos de au torização dos
Estados, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios e suas
entidades para re alizar ope rações de cré dito e, por
fim, con solida as di versas re soluções do Se nado re la-
cionadas com a ques tão do en dividamento pú blico
das uni dades sub-na cionais.

Assim, do pon to de vis ta 1o apri moramento nor -
mativo, as re centes de cisões des ta CAE atu alizam e
consolidam os dis positivos contidos na Re solução nº
78, de 1998, em con sonância com os ob jetivos do
Programa de Ajus te Fis cal e co mas ino vações in tro-
duzidas na ad ministração pú blica pela Lei de Res pon-
sabilidade Fiscal.

No que diz res peito ao mé rito, cabe lem brar que
tanto os li mites de en dividamento es tabelecidos em
1998 pelo Se nado Fe deral como os pa râmetros de fi-
nidos pela Lei de Res ponsabilidade Fis cal, de maio
de 2000, têm con tribuído para me lhorar a per forman-
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ce eco nômico-financeira do se tor pú blico, me diante
modernização ad ministrativa, ob servação dos li mites
de gas tos com pes soal, re aparelhamento das res pec-
tivas ca pacidades ar recadatórias, re dução per ma-
nente da re lação dí vida/receita e ge ração de su perá-
vits pri mários que cu bram parte dos ju ros da dí vida
consolidada. São li mites e pa râmetros re lativamente
recentes, num qua dro de ajuste fiscal e pa trimonial
com re financiamentos fortemente subsidiados pela
União.

Entendemos, por tanto, que o qua dro ins titucio-
nal so bre o as sunto é re lativamente novo e qua isquer
mudanças pa ramétricas para o en dividamento dos
estados e mu nicípios de mandam, na turalmente, ma i-
or es paço de tempo para a efi cácia de sejada.

III – Voto

Diante do ex posto, concluímos o nos so pa recer
pela re jeição do Pro jeto de Re solução nº 53, de 2000.

Sala da Co missão, Pre sidente – Re lator Amir
Lando.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Expe -
diente lido vai à pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Presi-
dência co munica ao Plenário que o Projeto de Lei
da Câ mara nº 13, de 2000 (nº 1.411/96, na Casa de 
origem), que fixa nor mas ge rais para a prá tica do
naturismo; o Projeto de Lei da Câ mara nº 22, de
2002 (nº1.670/99, na Casa de ori gem), que proíbe a 
utilização do ja teamento de are ia a seco, de termina
prazo para mu dança tecnológica nas em presas que 
utilizam este pro cedimento e dá ou tras pro vidênci-
as; e o Projeto de Lei da Câ mara nº 87, de 2002 (
nº 4.014/2001, na Casa de ori gem), de iniciativa do
Presidente da Re publica, que concede pensão es -
pecial a Luiz Fe lippe Mon teiro Dias, cu jos pa rece-
res fo ram li dos an teriormente, fi carão pe rante a
Mesa du rante cin co dias úte is a fim de re ceberem
emendas, nos ter mos do art. 235, II,d , do Re gimen-
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre -
sidência co munica ao Plenário que para o Proje-
to de Lei da Câ mara nº 40, de 2002 (nº
1.636/99, na Casa de ori gem), que modifica o art.
67, in ciso V, da Lei nº 9.394, de 20 de de zembro
de 1996, para as segurar re união se manal de es-
tudos aos pro fissionais da edu cação; e para o

Projeto de Re solução nº 53, de 2000, de au toria
do Se nador Osmar Dias, que dispõe so bre as
operações de cré dito in terno e ex terno dos Esta-
dos, do Dis trito Fe deral, dos Mu nicípios e de suas 
respectivas au tarquias e fun dações, in clusive
concessão de ga rantias, seus li mites e con dições
de au torização, e dá ou tras pro vidências, cu jos
pareceres fo ram li dos an teriormente, de acor do
com o dis posto no pa rágrafo único do art. 254 do
Regimento Inter no, fica aber to o pra zo de dois
dias úte is para in terposição de re curso, por um
décimo dos mem bros do Se nado, para que as
matérias con tinuem sua tra mitação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo-
tou-se on tem o pra zo pre visto no art. 91, § 3º, do Re gi-
mento Inter no, sem que te nha sido in terposto re curso,
no sen tido da apre ciação, pelo Ple nário, das se guin-
tes ma térias:

– Projeto de Lei do Se nado nº 444, de 1999,
de au toria do Se nador Luiz Otá vio, que cria o Pro gra-
ma de Fi nanciamento a Pro fissionais Li berais – Fi-
prol, des tinado a be neficiar profissionais re cém-for-
mados pe las Uni ver sidades das re giões Norte e Nor -
deste;

– Projeto de Lei do Se nado nº 111, de 2000,
de au toria do Se nador Álva ro Dias, que altera dis posi-
tivos da Lei nº 9.491, de 9 de se tembro de 1997, que
dispõe so bre pro cedimentos re lativos ao Pro grama
Nacional de De sestatização; e

– Projeto de Lei do Se nado nº 249, de 2001,
de au toria do Se nador Ma guito Vi lela, que altera a Lei
nº 8.171, de 17 de ja neiro de 1991, que dis põe so bre
política agrí cola.

Tendo sido re jeitados ter minativamente pe las
Comissões de Assuntos Econômicos e de Cons titui-
ção, Jus tiça e Ci dadania, os Pro jetos vão ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câ mara nº 46, de 
2000  (nº 1.122/95, na Casa de ori gem), que
acrescenta pa rágrafo ao art. 14 da Lei nº 1.060,
de 5 de fe vereiro de 1950, que es tabelece nor-
mas para a con cessão de as sistência ju diciária
aos ne cessitados.

Ao Pro jeto foi apre sentada uma emen da, que
vai ao exa me da Co missão de Cons tituição, Jus tiça e
Cidadania.

É a se guinte a emen da apre sentada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sentação de emen das
às se guintes ma térias:

– Projeto de Lei da Câ mara nº 75, de 2000 (nº
2.308/2000, na Casa de ori gem), que dispõe so bre a
divulgação, atra vés da Inter net, dos da dos e in forma-
ções re lativos a li citações re alizadas pe los ór gãos
dos po deres Exe cutivo, Le gislativo e Ju diciário, em to -
dos os ní veis da ad ministração pú blica, e dá ou tras
providências; e

– Projeto de Lei da Câ mara nº 97, de 2002 (nº
379/99, na Casa de ori gem), que altera a Lei nº 8.429, 
de 2 de ju nho de 1992, que “dis põe so bre as sanções
aplicáveis aos agen tes pú blicos nos ca sos de en ri-
quecimento ilí cito no exercício de man dato, cargo,
emprego ou função na ad ministração pú blica di reta,
indireta ou fun dacional e dá ou tras pro vidências”.

Aos Pro jetos não fo ram ofe recidas emen das.
As ma térias se rão in cluídas em Ordem do Dia

oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência re cebeu, do Tri bunal de Con tas da União, o
Aviso nº 6, de 2003 (nº 476/2003, na ori gem), de 9
do cor rente, en caminhando có pia do Acór dão nº
357, de 2003 – TCU (Ple nário), bem como dos res -
pectivos Re latório e Voto que o fun damentam, so bre
auditoria re alizada em su perintendências es taduais
do Ban co do Bra sil, na área de con cessão de em-
préstimos e re negociação de dí vidas, em vá rios
Estados (TC – 009.579/2001-7). 

O ex pediente vai à Co missão de Fis calização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Presi-
dência re cebeu, do Tribunal de Con tas da União, o Avi-
so nº 92-130, de 2002 – CN (nº 451-SGS-TCU/2003,
na ori gem), que en caminha ao Con gresso Na cional
cópia do Acórdão nº 343, de 2003, bem como dos res -
pectivos Re latório e Voto que o fun damentam, re ferente
à au ditoria na cons trução de pon tos no Cor redor Oes-
te-Norte-BR-319/RO (TC nº 008.426/2001-1).

O ex pediente vai à Co missão Mi nistra de Pla-
nos, Orça mentos Pú blicos e Fis calização.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência co munica ao Ple nário que, ten do em vis ta o
comparecimento do Mi nistro de Estado da Justiça,
fica pre judicado o Requerimento nº 50, de 2003.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí cios que serão li dos pelo Sr. 1º Se cretário,
Senador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes:

OF.GLPMDB N.º 116/2003

Brasília, 16 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação dos mem bros do PMDB, em
substituição aos an teriormente in dicados, que in te-
grarão a Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e
emitir pa recer à Me dida Pro visória N.º 86, de 18 de
dezembro de 2002, que “al tera dis positivos da Lei nº
8.745 de 9 de de zembro de 1993, e da Lei nº 10.470,
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de 25 de ju nho, cria car gos efetivos, car gos co missio-
nados e gra tificações no âm bito da Administração Pú -
blica Fe deral, e dá ou tras pro vidências”, fi cando a
mesma as sim cons tituída:

Titulares Su plentes
Senador Ney Su assuna       Se nador Linz Otá vio
Senador Gil berto Mes trinho Se nador Linz Otá vio
Senador Valdir Ra upp Se nador José Ma ranhão
Senador Pe dro Si mon     Se nador Alberto Silva

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e consideração.

Senador Renan Ca lheiros, do PMDB.

OF. GLPMDB N.º 119/2003

Brasília, 16 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in di cação dos mem bros do PMDB, em
substituição aos an teriormente in dicados, que in te-
grarão a Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e
emitir pa recer à Me dida Pro visória N.º 117, de 3 de
abril de 2003, que cria o Fun do-Seguro Sa fra”, fi can-
do a mes ma as sim cons tituída:

Suplentes Su plentes
Senador Ger son Ca mata Se nador Hé lio Cos ta
Senador Amir Lan do Se nador Mão San ta
Senador Ga ribaldi Alves Fi lho  Se nador José Ma ranhão

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e consideração.

Senador Renan Ca lheiros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 120/2003

Brasília, 16 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in di cação dos mem bros do PMDB, em
substituição aos an teriormente in dicados, que in te-
grarão a Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e
emitir pa recer à Me dida Pro visória N.º 118, de 3 de
abril de 2003, que “al tera a Lei nº 9.294, de 15 de ju lho
de 1996, que “dis põe so bre as res trições ao uso e a
propaganda de pro dutos fu mígeros, be bidas al coóli-
cas, me dicamentos, te rapias e de fensivos agrí colas,
nos ter mos do § 4º do art. 220 da Cons tituição Fe de-
ral”, fi cando a mes ma as sim cons tituída:
Titulares Suplentes
Senador Gil berto Mes trinho Se nador Ney Su assuna
Senador Ra mez Te bet Se nador Va mir Ama ral

Senador Luiz Otá vio     Se nador João Alberto Sou za

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração.

Senador, Renan Ca lheiros, Lí der do PMDB

F. GLPMDB Nº 122/2003

Brasília, 23 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação do Se nador Sér gio Ca bral em
substituição ao Se nador Luiz Otá vio, como mem bro
titular, na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e
emitir pa recer à Me dida Pro visória nº 118, de 3 de
abril de 2003, que “al tera a Lei 9.294, de 15 de ju lho
de 1996, que “dis põe so bre as res trições ao uso e à
propaganda de pro dutos fu mígeros, be bidas al coóli-
cas, me dicamentos, te rapias e de fensivos agrí colas,
nos ter mos do § 4º do art. 220 da Cons tituição Fe de-
ral”.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração.

Senador Re nan Ca lheiros, Líder do PMDB.

Ofício nº 330/03

Brasília, 23 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, os De pu-
tados Francisco Dor nelles e Edu ardo Cu nha, como
suplentes, em subs tituição aos De putados Cle onân-
cio Fon seca e Narciso Mendes, para in tegrarem a Co -
missão Mis ta de Pla nos, Orça mentos Pú blicos e Fis -
calização.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Líder.

Ofício nº 0364-L-PFL/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Indico a Vossa Exce lência os De putados José

Rocha e José Car los Ara újo para in tegrarem, como ti-
tulares, a Co missão Mis ta des tinada a emi tir pa recer
à Me dida Provisória nº 109, de 11 de mar ço de 2003,
que “Au toriza o Po der Executivo a con ceder sub ven-
ção eco nômica à Com panhia de Na vegação do São
Francisco – FRANAVE”, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados.

Atenciosamente, – De putado José Car los Ale -
luia, Líder do PFL.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão fe i-
tas as subs tituições so licitadas.

Sobre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte

Ofício nº 330/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Indico o Se nhor De putado Be nedito de Lira

(PPB-AL), como Ti tular, em vaga ce dida do PTB, para 
compor a Co missão Mis ta de Pla nos, Orça mentos
Públicos e Fis calização, com plementando a Co mis-
são para o exer cício de 2003.

Ao en sejo re novoprotestos de es tima e apre ço.
Deputado Roberto Jef ferson, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência de signa o De putado Be nedito de Lira, para
integrar, como ti tular, a Co missão Mis ta de Pla nos,
Orçamentos Pú blicos e Fiscalização, nos ter mos do
expediente que aca ba de ser lido.

Sobre a mesa, pro jetos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 146, De 2003

Altera o § 2º do art. 16 da Lei nº
7.827, de 27 de se tembro de 1989.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O § 2º do art. 16 da Lei nº 7.827, de 27 de

setembro de 1989, pas sa a vi gorar com a se guinte re -
dação.

“Art. 16. .................................................
..............................................................
§ 2º Os re cursos do fun do Cons titucio-

nal de Fi nanciamento do Nor te – FCN, po-
derão, a cri tério do ban co ad ministrador, ser 
repassados a bancos oficiais, banco pri va-
dos ou co operativas de crédito que aten dam
aos re quisitos do art. 9º des ta lei (NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

Os ob jetivos que nor tearam a des tinação de re -
cursos para a for mação dos Fun dos Cons titucionais
de Fi nanciamento es tão re lacionados com a ne cessi-
dade de aportar re cursos aos pro dutores das re giões

menos de senvolvidas do País, em con dições compa-
tíveis com sua ca pacidade de pa gamento.

Para tan to, faz-se ne cessário não ape nas a dis -
ponibilidade dos re cursos, mas, igual mente, a sua
acessibilidade, de for ma que o em preendedor, onde
quer que es teja, com qual quer ins tituição fi nanceira
que se re lacione, possa dis por des sa al ternativa de fi -
nanciamento de sua ati vidade produtiva.

No caso do Fun do Cons titucional de Fi nancia-
mento do Norte, a ex tensão da área di ficulta o aces so
dos pe quenos agri cultores es tabelecidos em pon tos
distantes da re gião com o úni co ban co ad ministrador
dos re cursos do Fun do. Assim, con siderando a aber -
tura já pre vista na Lei nº 7.827, que re gulamenta o
funcionamento dos Fun dos Cons titucionais, es tamos
propondo que, no caso da Re gião Nor te, co operativas
e ban cos pri vados possam tam bém re ceber re cursos
daqueles fun dos, funcionando como ins tituição ad mi-
nistradora.

A ra zão ma ior da pre sente pro posição está re la-
cionada com a ma ior ca pilaridade ofe recida pe las co -
operativas de cré dito que, pe las suas ca racterísticas
tomam-se mais aces síveis aos mi cros e pe quenos
empresários, possibilitando, des sa for ma, o me lhor
alcance dos pró prios ob jetivos do FNO. Obser ve-se,
ainda, que os mi cro e pe quenos em presários, em bora
representem a ma ior par te dos to madores de fi nanci-
amento, ain da não de tém re presentatividade no vo lu-
me de re cursos que mo biliza.

Foram man tidas, por outro lado, as exi gências
quanto à ca pacidade téc nica, es trutura ope racional e
administrativa das ins tituições fi nanceiras, de modo
que con tinuem a se rem cum pridas as nor mas es tabe-
lecidas na lei para os fi nanciamentos e es teja ga ranti-
do o bom ní vel de ser viços de parte dos no vos ad mi-
nistradores.

Entendemos que a mo dificação pro posta vai di -
namizar os fi nanciamentos do FNO e, em con seqüên-
cia, a ati vidade econômica da Re gião Norte, ra zão
porque es peramos con tar com o apo io dos no bres pa -
res na sua apro vação.

Sala das Ses sões, 24 de abril de 2003. – Se na-
dor Valdir Ra upp.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o art. 159, in ciso I, alí -
nea c, da Cons tituição Fe deral, ins titui o
Fundo Cons titucional de Fi nanciamento
do Nor te – FNO, o Fun do Cons titucional
de Fi nanciamento do Nor deste – FNE e o
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Fundo Cons titucional de Fi nanciamento
do Cen tro-Oeste – FCO, e dá ou tras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 9º A cri tério das ins tituições fi nanceiras fe -

derais de ca ráter re gional, po derão ser re passados
recursos dos Fun dos Constitucionais de Fi nancia-
mento do Norte, Nor deste e Cen tro-Oeste a ban cos
estaduais com ca pacidade téc nica com provada e
com es trutura ope racional e ad ministrativa ap tas a
realizar, em se gurança e no es trito cumprimento
das di retrizes e nor mas es tabelecidas, pro gramas
de cré dito es pecificamente cri ados com essa fi nali-
dade.
....................................................................................

Art. 16. O Ban co da Ama zônia S.A – Basa, o
Banco do Nor deste do Bra sil S.A. – BNB e o Ban co do 
Brasil S.A. – BB são os ad ministradores do Fun do
Constitucional de Fi nanciamento do Nor te – FNO, do
Fundo Cons titucional de Fi nanciamento do Nordeste
– FNE e do Fun do Cons titucional de Fi nanciamento
do Cen tro-Oeste – FCO, res pectivamente.
....................................................................................

§ 2º Obe decida a trans ferência pre vista no pa rá-
grafo an terior, os re cursos do Fun do Cons titucional
de Fi nanciamento do Cen tro-Oeste – FCO po derão, a 
critério do Ban co de De senvolvimento do Cen-
tro–Oeste, ser re passados a ban cos ofi ciais fe derais
que aten dam aos re quisitos do art. 9º des ta lei.
....................................................................................

CONSTITUIÇAO FEDERAL

....................................................................................
Art. 159. A União en tregará:
I – do pro duto da ar recadação dos im postos so -

bre ren da e pro ventos de qual quer na tureza e so bre
produtos in dustrializados, quarenta e sete por cen to
na se guinte for ma:
....................................................................................

c)  três por cen to, para apli cação em pro gramas
de fi nanciamento ao se tor produtivo das Re giões Nor-
te, Nor deste e Cen tro-Oeste, atra vés de suas ins titui-
ções fi nanceiras de ca ráter re gional, de acor do com
os pla nos re gionais de de senvolvimento, fi cando as -
segurada ao semi-ári do do Nor deste a me tade dos
recursos des tinados à re gião, na for ma que a lei es ta-
belecer;
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos Eco nômicos
– de cisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 147, DE 2003

Obriga as com panhias de transpor-
tes aé reo, ferroviário e ro doviário de pas -
sageiros a dis ponibilizar más caras ci rúr-
gicas des cartáveis a seus pas sageiros.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 6.259, de 30 de ou tubro

de 1975, pas sa a vi gorar acres cido do se guinte:

“Parágrafo úni co. As companhias de
transportes aé reo, fer roviário, ro doviário e
aquaviário de pas sageiros são obri gadas a
disponibilizar a seus usuá rios e tra balhado-
res en carregados de re cepcionar, aten der e
servir pas sageiros más caras ci rúrgicas
acompanhadas de fo lhetos ex plicativos so-
bre seu uso e sua fun ção, sem pre que a
medida for in dicada pela au toridade sa nitá-
ria. (NR)”

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

Justificação

A dis seminação mun dial da Sín drome Res pira-
tória Aguda Gra ve (Sars, da de nominação em in glês),
também cha mada, em nosso meio, de pne umonia
asiática, tor nou evidente o que os es pecialistas em
controle de do enças já sa biam e pre viam: o im portan-
te pa pel que os me ios de transpor te po dem de sempe-
nhar na trans missão de do enças, em es pecial os
aviões.

Apesar dos avi sos e re comendações das autori-
dades sa nitárias, pessoas com sin tomas de do enças
entram di ariamente em ôni bus, trens, bar cos e aviões.
Por me lhor que seja pre parado o pes soal que os re ce-
be e aten de em ter minais e nos pró prios me ios de
transportes, é pra ticamente im possível iden tificar to -
dos os ca sos e im pedi-los de vi ajar. Em si tuações de
epidemia de clarada, isso é ain da mais di fícil.

Um nú mero mu ito ma ior de pes soas, sem sin to-
mas e des conhecendo sua con dição de por tador, vi a-
ja lon gas dis tâncias dis seminando agen tes in feccio-
sos para pon tos distantes do Pla neta. Um ho mem in -
fectado com o ví rus da Sars voou de Hong Kong para
Munique, Bar celona, Frankfurt e Londres, an tes de
voltar a Hong Kong e ter sua con dição de do ente re co-
nhecida e ser in ternado.

Apesar das ale gações das com panhias de
transporte aé reo de que os fil tros com que são equi -
pados os aviões mo dernos são efe tivos para im pedir
a trans missão de agen tes in fecciosos, fi cou pro vado
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que pelo me nos treze pes soas fo ram in fectadas pelo
vírus da Sars por te rem com partilhado um vôo en tre
Hong Kong e Be ijing, no iní cio da epi demia de pne u-
monia asiá tica, com um pas sageiro ido so que, por
sua vez, foi in fectado ao vi sitar seu ir mão, do ente de
Sars, in ternado em Hong Kong.

Como o prin cipal meio de trans missão de agen -
tes de do enças res piratórias são os ae rossóis pro du-
zidos pela res piração, tos se e es pirros de uma pes-
soa por tadora ou do ente e as pirados pe las pes soas
sadias, o uso de más caras ci rúrgicas tem sido re co-
mendado como meio de di minuir a dis seminação de
algumas des sas do enças.

Para re duzir o risco de trans missão da Sars, as
autoridades sa nitárias do nos so País e de or ganis-
mos in ternacionais – Orga nização Mun dial da Sa úde
e Cen tro de Con trole de Do enças dos Esta dos Uni -
dos – es tão re comendando o uso de más caras por to -
das aque las pessoas en carregadas de prestar aten -
dimento e as sistência a do entes e pes soas sus peitas
de se rem por tadoras do ví rus da pneumonia asiá tica.
Essa pro vidência é – como bem sa bem os re sidentes
nas re giões mais du ramente afe tadas pela do ença,
na Ásia – um meio de pro teção da po pulação em ge -
ral e dos usuá rios de trans portes co letivos, em es pe-
cial.

Essa é a ra zão que nos move a apre sentar este
projeto de lei, cer tos de contar com o apo io de nos sos
pares para o seu apri moramento.

Sala das Ses sões, 24 de abril de 2003. – Se na-
dor Sergio Zam biasi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975

Dispõe so bre a or ganização das
ações de Vi gilância Epi demiológica, so-
bre o Pro grama Na cional de Imu nizações,
estabelece normas re lativas à no tificação
compulsóría de do enças, e dá ou tras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 13. As pes soas fí sicas e as en tidades pú bli-

cas ou pri va das, abrangidas pe las me didas re feridas
no ar tigo 12, fi cam su jeitas ao controle de terminado
pela au toridade sa nitária.
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos So ciais –
decisão ter minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 148, DE 2003

Proíbe a co mercialização de be bi-
das al coólicas em con dições de con su-
mo ime diato em pos tos de ga solina.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica pro ibida a co mercialização de be bi-

das al coólicas em con dições de consumo imediato
em pos tos de ga solina, in clusive em lo jas de conve-
niência instaladas dentro do pe rímetro dos mesmos.

Art. 2º O des cumprimento do dis posto nes ta Lei
sujeita o pro prietário do es tabelecimento ao pa ga-
mento de mul ta no va lor de vin te sa lários mí nimos.

§ 2º Em caso de re incidência, a mul ta terá seu
valor du plicado.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu blicação.

Justificação

A en trada em vi gor do Có digo de Trânsito Bra si-
leiro trouxe, de imediato, significativa re dução do nú -
mero de aci dentes de trân sito, so bretudo no que se
refere às ocor rências fa tais. Deve-se tal re sultado, em
grande me dida, ao ma ior ri gor im primido às san ções
aplicáveis aos con dutores de ve ículos en volvidos
com o con sumo ex cessivo de be bidas al coólicas.

De fato, o novo Có digo prevê pu nições drásticas
para mo toristas que di rigem em briagados, as sim con -
siderados aque les que re gistrem mais de seis de ci-
gramas de ál cool por li tro de sangue. Esse ri gor, à
época da pro mulgação do Có digo, che gou a cri ar um
clima de conscientização en tre os do nos de al guns
bares e res taurantes, os qua is che garam a ofe recer
serviços de táxi para fre qüentadores que exa geras-
sem no con sumo da be bida.

Cinco anos após, no en tanto, há sé rios in dícios
de que a fis calização está mais re laxada, e essa lei já
não mais ate moriza os mo toristas ir responsáveis. O
problema, da mais alta gra vidade, re quer ação mais
contundente, que di ficulte a co mercialização e evi te o
consumo de be bidas al coólicas es pecialmente em lo -
cais para onde se di rige gran de nú mero de mo toris-
tas, como o caso dos pos tos de abastecimento.

É bem ver dade que es ses postos – dado que
oferecem fá cil aces so mo torizado e fun cionam, não
raro, 24 ho ras por dia – ope ram fre qüentemente as so-
ciados a lo jas de con veniência, as qua is ven dem in -
clusive be bidas. Embo ra re conhecendo que essa prá -
tica re presenta um item de con for to já in corporado ao
cotidiano dos nos sos ci dadãos, en tendemos, que tal
comodidade não deve des cuidar dos re flexos do al co-
olismo so bre a se gurança no trân sito, sen do in com-
patível a to lerância hoje ex perimentada, com os es-
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forços e gas tos que vêm sen do des pendidos em cam-
panhas para de sestimular o con sumo de be bidas al -
coólicas por mo toristas em trânsito.

Em vis ta do ex posto e vi sando a hu manização
do trân sito no nosso País, to mamos a ini ciativa de ela -
borar pro posição pro ibindo que be bidas al coólicas
em con dições de con sumo ime diato se jam ser vidas
ou co mercializadas em pos tos de ga solina.

Nesse sen tido, apre sentamos este pro jeto de
lei, para cuja apro vação contamos com a co laboração
dos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 24 de abril de 2003. – Se na-
dor Marcelo Cri vella.

(À Co missão de Cosn tituição, Justiça e 
Cidadania – de cisão terminativa)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  12, DE 2003

Altera a De nominação da  Ala Fi linto
Muller para Ala Nel son Car neiro.

Art. 1º Fica al terada a de nominação da Ala Fi lin-
to Mü lier no pré dio do Se nado Fe deral para Ala Nel -
son Car neiro.

Art. 2º Esta Re solução en tra em vi gor na data da 
sua pu blicação.

Justificação

O Se nado Fe deral, que cons titui uma das ca sas
do Con gresso Na cional, é o tem plo da de mocracia e
das li berdades pú blicas. Como ór gão má ximo do
exercício da de mocracia, não pode ter uma das suas
mais im portantes Alas de nominada “Ala Fi linto Mül -
ler”, um ini migo histórico das práticas de mocráticas.

Filinto Mül ler par ti cipou do mo vimento te nentis-
ta na dé cada de 20 do sé culo pas sado, ten do sido ex -
cluído das for ças re beldes pelo Bo letim Re volucioná-
rio nº 5, de 25 de abril de 1925. Pos teriormente, no
período Var gas, foi no meado che fe de po lícia do Dis -
trito Fe deral, onde exer ceu dura re pressão con tra o
Partido Co munista Brasileiro, a ex pulsão de to dos
elementos ex tremistas da ad ministração pú blica, a re -
forma da lei de ex pulsão de es trangeiro, to mando o
seu pro cesso mais rá pido e fá cil, a re forma da lei de
imprensa, com o ex purgo do meio jor nalístico de to -
dos os ele mentos ex tremistas. De clarou em uma en -
trevista à re vista Veja que “sobretudo de pois de 1935. 
voltei a achar que era ne cessária uma di tadura”. Foi
acusado de or denar pri sões ar bitrárias e utilizar tortu-
ras, além de con ferir um ca ráter anti-se mita às de por-
tações de es trangeiros, sen do a mais fa mosa a de
Olga Be nário Pres tes, mes mo grá vida de um bra silei-

ro, que veio a mor rer em um cam po de con centração
nazista. Par ticipou tam bém ati vamente da di tadura
militar na dé cada de 60.

Nélson Car neiro, ao con trário, foi um dos mais
importantes de fensores da de mocracia e atu ante se -
nador da Re pública. Jor nalista e ad vogado apo iou a
Revolução Constitucionalista, mo vimento de opo si-
ção ao Go verno Pro visório chefiado por Getúlio Var-
gas, ra zão pela qual foi pre so e de portado da Ba hia
para o Rio de Ja neiro. Foi de putado pela UDN. Foi o
maior de fensor bra sileiro da le galização das fa mílias,
com a ins tituição do di vórcio. Au tor do projeto que pre -
via a equi paração da mu lher ca sada ao ma rido e do
que as segurava pen são e mon tepio aos fi lhos de
qualquer con dição. Foi o res ponsável pela apre senta-
ção da emen da par lamentarista em 1961. Após o gol -
pe de 1964 fi liou-se ao MDB. Em no vembro de 1970
elegeu-se se nador pelo Esta do da Gu anabara, ten do
lutado con tra a di tadura mi litar. No seu ter ceiro man -
dato como se nador, par ticipou da Cons tituinte de
1988. Pre sidiu o Con gresso Na cional em 1989/1990,
tendo exercido a Pre sidência da Re pública por dias
no Go verno José Sar ney. Veio a fa lecer em 6 de fe ve-
reiro de 1996, com 85 anos de ida de.

Sala das Ses sões, 24  de abril de 2003 . –  Se na-
dor Sérgio Ca bral.

(Às Co missões de Educação, Di reto-
ra.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro-
jetos que aca bam de ser li dos se rão pu blicados e
remetidos às Co missões competentes.

Sobre a mesa, re querimentos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes

REQUERIMENTO Nº 260, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe -
deral, e dos arts. 215 e 216 do Re gimento Inter no do
Senado Fe deral, e em face de in formações di vulga-
das, por in termédio da mí dia, acer ca de cor tes ex-
pressivos dos re cursos do Fundo de Ampa ro ao Tra-
balhador (FAT), des tinados à qua lificação profissional
e in termediação do tra balhador, em re lação aos mon -
tantes or çados para 2003, em fun ção do ajuste na
programação or çamentária es tabelecido pelo De cre-
to nº 4.591, de 10 de fe vereiro de 2003, re queiro se -
jam pres tadas, pelo Exmo. Sr. Mi nistro de Esta do do
Trabalho e do Empre go, as se guintes in formações:
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a) Qu ais fo ram os cortes no or çamento
de 2003 do FAT para cus teio de programas
de qua lificação profissional e de re coloca-
ção de tra balhadores de sempregados? Dis -
criminar os cor tes de despesas por pro gra-
ma es pecífico fi nanciado com re cursos do
FAT.

b) Con firmada a in formação re lativa a
cortes da or dem de 50% nos pro gramas vin-
culados a qua lificação profissional e in terme-
diação de em prego, ex plicar a ra zão de não
ter sido con ferida pri oridade na ma nutenção
desses gastos, ten do em vis ta a res pectiva
importância so cial para o tra balhador.

Sala das Ses sões, 24 de abril de 2003. – Se na-
dor Garibaldi Alves Fi lho.

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 261, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons tituição Fe -
deral e nos do art. 216 do Re gimento Inter no des ta
Casa, re queiro se jam so licitadas ao Exmº Sr. Mi nistro
da De fesa, Dr. José Vi egas Fi lho, in formações respei-
tantes às pro moções fun cionais de vidas aos in tegran-
tes do Qu adro de Ta ifeiros do Mi nistério da Ae ronáuti-
ca, am paradas que são pela Lei nº 3.953, de 2 de se -
tembro de 1961, pelo De creto nº 205, de 23 de no-
vembro de 1961, pelo De creto nº 363, de 15 de de-
zembro de 1961, pelo De creto nº 60.433, de 13 de
março de 1967, pela Lei nº 6.680/80 e pelo Prin cipio
da Iso nomia, ín sito no ar tigo 50, da Cons tituição da
República Fe derativa do Bra sil.

Pugna-se, pois, por es clarecimentos da quele ti -
tular aos se guintes que sitos:

– O Mi nistério da De fesa vem ze lando
pelo cum primento das de terminações le gais
supradeclinadas, de forma a ga rantir que se
promova e re gulamente, de for ma jus ta, em
observância ri gorosa aos in terstícios nor ma-
tivos, a gra duação dos mi litares que o in te-
gram, isto é, nas se aras do Exér cito, Ma ri-
nha e Ae ronáutica?

– Se as sim se ve rifica, em se con side-
rando que há pun gentes cla mores, já mu ito
antigos, in clusive disseminados em âm bito
nacional, quan to a de fasagem nas pro mo-
ções dos Ta ifeiros da Ae ronáutica, quais se -

riam os fa tores a obstar a re gulamentação
legal da quele Qu adro Fun cional, no caso
específico da Ae ro náutica?

– Qu ais se riam as ra zões apon tadas
pelo Mi nistério da De fesa para o ale gado e
noticiado des cumprimento pelo Mi nistério
da Ae ronáutica às Pro moções de vidas aos
Taifeiros dos seus Qu adros – nos in terstíci-
os le gais – a Terceiro, Se gundo e Pri meiro
Sargentos e a Su boficial?

– Dado o fato de que a Ma rinha do
Brasil, em ob servância exem plar à le gisla-
ção res pectiva, con cede o be nefício le gal da 
promoção aos seus ta ifeiros até a pos to de
suboficial, qua is se riam os fun damentos a
impedir, in clusive em respeito cons titucional
ao prin cípio iso nômico, que assim tam bém
proceda o Mi nistério da Ae ronáutica?

– Por fim, em se con siderando pro fu-
são de de cisões do Ju diciário em fa vor de
taifeiros pe ticionantes àque le Po der, de ter-
minando-lhes as pro moções a que fa zem
jus, por que o Mi nistério da Ae ronáutica li mi-
ta-se a cum prir a lei so mente ins tada pela
Justiça, pro crastinando a re gulamentação
promocional em ca usa, a que está obri gado
por for ça de far ta le gislação pertinente?
Qual o po sicionamento ofi cial do Mi nistério
da De fesa a esse res peito, ain da se con si-
derando que tal re gulamentação tam bém
implicaria be nefício ge neralizado ati nente ao 
soldo mi litar?

Senhor Pre sidente,

Venho acompanhando, com ine vitável pre o-
cupação, o no ticiário e as queixas, que da tam de
vários anos, dos in tegrantes da Clas se dos Ta ifei-
ros da Ae ronáutica so bre a ocor rência de um pos -
sível des cumprimento à le gislação em epígrafe, o
que afas ta de tais ser vidores as pro moções a que
têm di reito, tan to à luz da lei, como sob a égi de do
bom-senso.

Sendo as sim, pre ponderante se faz que as in for-
mações ora so licitadas ao Mi nistério da De fesa Ci vil,
na pes soa do seu ti tular, se jam prestadas ao Se nado
Federal. Não se tra ta de ca sos isolados e, sim, de re i-
vindicações de pro porções na cionais.
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Mister se afi guram pertinentes es clarecimen-
tos a que, ante tais cla mores por re conhecimento a
direitos e dig nidade fun cional, não pode e não deve,
em ra zão das suas pró prias e le gítimas prer rogati-
vas, pos tar-se si lente no que toca ao avo camento
de in formações so bre as ques tões re trodeclinadas.

Respeitosamente, ante o ex posto, aguar do o
deferimento da Mesa ao que se re quer.

Sala das Ses sões,  24 de abril de 2003. – Se na-
dor Du ciomar Cos ta.

(À Mesa para de cisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re queri-
mentos li dos se rão des pachados à Mesa para de cisão.

Sobre a mesa, re querimentos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes

REQUERIMENTO Nº 262, de 2003

Requeiro, nos ter mos re gimentais, que o Pro jeto
de Lei do Se nado nº 120, de 2003, que “Dis põe so bre
a co brança de ta xas de ins crições em vestibulares”,
seja en caminhado à Co missão de Edu cação para
que esta se pro nuncie so bre o mes mo.

Sala das Ses sões , 24 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias.

REQUERIMENTO Nº 263, de 2003

Requeiro, nos ter mos re gimentais, que o Pro jeto
de Lei do Se nado nº 558, de 1999, que “Des tina re -
cursos provenientes das Lo terias ad ministradas pela
Caixa Econômica Fe deral para apli cação em pro gra-
mas de bol sas de es tudos.”, seja en caminhado à Co -
missão de Educação para que esta se pro nuncie so -
bre o mes mo.

Sala das Ses sões ,de abril de 2002. –Osmar
Dias.

REQUERIMENTO Nº 264, DE 2003

Requeiro, nos ter mos do art. 258 do Re gimento
Interno do Se nado Fe deral, a tra mitação con junta dos 
PLS nos 455, de 1999; 027, de 2002; 140, de 2002; e
213, de 2002 que al teram dis positivos da Lei nº 9.250, 
de 26 de de zembro de 1995, que dis põem so bre o
Imposto de Ren da das Pes soas Ju rídicas e Fí sicas
respectivamente.

Sala das Ses sões,24 de abril de 2003. – Delcí-
dio Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re-
querimentos li dos se rão in cluídos em Ordem do Dia
oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Nada
mais ha vendo a tra tar, a Pre sidência vai en cerrar os
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -
cerrada a ses são.

(Levanta-se a ses são às 19 ho ras e 20 
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

23-4-2003
quarta-feira

10:30 – De putado Sa raiva Fe lipe/Presidente do
PMDB/MG

Presidência do Se nado Fe deral
12:30 – Se nhor Mar tus Ta vares, Di retor Exe cutivo
do BID, Ban co Inte ramericano de De senvolvimento

Presidência do Se nado Fe deral
15:30 – Ordem do Dia
Plenário do Se nado Fe deral

24-4-2003
quinta-feira

11:30 – Emba ixador Anto nio Fran co, Embaixador de 
Portugal no Bra sil

Presidência do Se nado Fe deral
12:00 – De putado Wil lian Jefferson e o De putado
Phil English dos Esta dos Uni dos da Amé rica

Presidência do Se nado Fe deral
14:15 – Mi nistro Márcio Tho maz Bas tos, Mi nistro de
Estado da Jus tiça, acom panhado do Se nador Alo í-
zio Mer cadante

Presidência do Se nado Fe deral
14:30 – Ses são com a pre sença do Mi nistro de
Estado da Jus tiça, Már cio Tho maz Bas tos

Plenário do Se nado Fe deral
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Ata da 3ª Reunião, em 25 de abril de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. João Ca piberibe

(Inicia-se a re união às 9 ho ras e 27 mi -
nutos.)

O SR. PRESIDENTE (João Ca piberibe) – Não
há nú mero re gimental para a aber tura da ses são, não 
podendo esta ser re alizada.

Nos ter mos do § 2º do art. 155 do Re gimento
Interno, o Expe diente que se en contra so bre a mesa
será des pachado pela Pre sidência, in dependente-
mente de le itura.

É o se guinte o Expe diente des pacha-
do:

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 57, de 2003, de 16 do cor rente, da Mi nistra
de Esta do de Mi nas e Energia, en caminhando in for-
mações em res posta ao Re querimento nº 10, de
2003, do Se nador Arthur Vir gílio.

Nº 58, de 2003, de 16 do cor rente, da Mi nistra
de Esta do de Mi nas e Energia, en caminhando in for-
mações em res posta ao Re querimento nº 17, de
2003, do Se nador Du ciomar Cos ta.

Nº 59, de 2003, de 16 do cor rente, da Mi nistra
de Esta do de Mi nas e Energia, en caminhando in for-
mações em res posta ao Re querimento nº 31, de
2003, do Se nador Arthur Vir gílio.

Nº 60, de 2003, de 16 do cor rente, da Mi nistra
de Esta do de Mi nas e Energia, en caminhando in for-
mações em res posta ao Re querimento nº 66, de
2003, da Se nadora Ana Jú lia Ca repa.

Nº 138, de 2003, de 22 do cor rente, do Mi nistro
de Esta do da Pre vidência e Assis tência So cial, en ca-
minhando in formações em res posta ao Re querimen-
to nº 57, de 2003, do Se nador Arthur Vir gílio.

Nº 474, de 2003, de 15 do cor rente, do Mi nistro
de Esta do da Jus tiça, en caminhando in formações em 
resposta ao Re querimento nº 687, de 2002, do Se na-
dor Mo zarildo Ca valcanti.

As in formações fo ram en caminhadas,
em có pia, aos Re querentes.

Os Re querimentos vão ao Arqui vo.

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 230, de 2003, de 22 do cor rente, do Mi nistro
de Esta do da Ciên cia e Tec nologia, en caminhando in -
formações em res posta ao Re querimento nº 13, de
2003, do Se nador Arthur Vir gílio.

Nº 363, de 2003, de 16 do cor rente, do Mi nistro
Chefe da Se cretaria de Co municação de Go verno e
Gestão Estra tégica da Pre sidência da Re pública, en -
caminhando in formações em res posta ao Re queri-
mento nº 47, de 2003, do Se nador Alme ida Lima.

As in formações fo ram en caminhadas,
em có pia, aos Re querentes.

Os re querimentos vão ao Arqui vo.

OFÍCIO
DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Nº 390, de 2003, de 14 do cor rente, en cami-
nhando in for mações em resposta ao Re querimento
nº 79, de 2003, do Se nador João Alber to Sou za.

As in formações fo ram en caminhadas,
em có pia, aos Re querentes.

Os re querimentos vão ao Arqui vo.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 234, DE 2003

(Nº 2.256/2002, na Câ mara dos Deputados)

Aprova o ato que ou torga per missão
à Fun dação Rá dio FM Edu cadora Ita-
guary Nos sa Se nhora da Con ceição, para 
executar ser viço de ra diodifusão so nora
em fre qüência mo dulada na ci dade de
São Se bastião da Boa Vis ta, Estado do
Pará.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 696, de 21 de no vem bro de 2001, que ou torga
permissão à Fun dação Rá dio FM Edu cadora Itaguary
Nossa Se nhora da Con ceição, para exe cutar, por dez
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anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodi-
fusão so nora em fre qüência mo dulada, com fins ex-
clusivamente edu cativos, na ci dade de São Se bastião
da Boa Vis ta, Esta do do Pará.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 32, DE 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência o Pro cesso nº

53720.000192/2000, de in teresse da Fun dação Rá-
dio FM Edu cadora Ita guary Nos sa Se nhora da Con -
ceição, ob jeto de per missão para exe cutar serviço de
radiodifusão so nora em fre qüência mo dulada, com
fins ex clusivamente edu cativos, na ci dade de São Se -
bastião da Boa Vis ta Esta do do Pará.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gulamen-
to dos Ser viços de Ra diodifusão, apro vado pelo De -
creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a re -
dação que lhe foi dada pelo De creto nº 2.108, de 24
de de zembro de 1996, não de penderá de edi tal a ou -
torga para exe cução de serviço de ra diodifusão com
fins ex clusivamente edu cativos.

3. Cum pre res saltar que o pe dido se en contra
devidamente instruído, de acor do com a le gislação
aplicável, de monstrando pos suir a en tidade as qua lifi-
cações exigidas para a exe cução do serviço, o que
me le vou a ou torgar a per missão, nos ter mos da in clu-
sa Por taria.

Esclareço que, nos ter mos do § 3º do art. 223 da 
Constituição, o ato de ou torga so mente pro duzirá efe -
itos le gais após de liberação do Con gresso Na cional,
para onde so licito seja en caminhado o re ferido ato,
acompanhado do pro cesso que lhe deu ori gem.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações.

MC Nº 821 EM

Brasília, 13 de de zembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência o Pro cesso nº

53720.000192/2000, de in teresse da Fun dação Rá-
dio FM Edu cadora Ita guary Nos sa Se nhora da Con -
ceição, ob jeto de per missão para exe cutar serviço de
radiodifusão so nora em fre qüência mo dulada, com
fins ex clusivamente edu cativos, na ci dade de São Se -
bastião da Boa Vis ta, Esta do do Pará.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gulamen-
to dos Ser viços de Ra diodifusão, apro vado pelo De -
creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a re -
dação que lhe foi dada pelo De creto nº 2.108, de 24

de de zembro de 1996, não de penderá de edi tal a ou -
torga para exe cução de serviço de ra diodifusão com
fins ex clusivamente edu cativos.

3. Cum pre res saltar que o pe dido se en contra
devidamente ins truído, de acor do com a le gislação
aplicável, de monstrando possuir a en tidade as qua lifi-
cações exigidas para a exe cução do serviço, o que
me le vou a ou torgar a per missão, nos tur nos da in clu-
sa Po4. rta ria.

Esclareço que, nos ter mos do § 3º do art. 223 da 
Constituição, o ato de ou torga so mente pro duzirá efe -
itos le gais após de liberação do Con gresso Na cional,
para onde so licito seja en caminhado o re ferido ato,
acompanhado do pro cesso que lhe deu ori gem.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 696, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto no
art. 13, § 1º, do Re gulamento dos Ser viços de Ra dio-
difusão, apro vado pelo De creto nº 52.795,de 31 de
outubro de 1963, com a re dação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de de zembro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro cesso nº
53720.000192/2000, re solve:

Art. 1º Ou torgar per missão à Fun dação Rá dio
FM Edu cadora Itaguary Nos sa Se nhora da Concei-
ção para exe cutar, pelo pra zo de dez anos, sem di rei-
to de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão so nora
em fre qüência mo dulada, com fins ex clusivamente
educativos, na ci dade de São Se bastião da Boa Vis ta,
Estado do Pará.

Art. 2º A per missão ora ou torgada re ger-se-á
pelo Có digo Brasileiro de Te le comunicações, leis
subseqüentes, re gulamentos e obri gações as sumi-
das pela ou torgada.

Art. 3º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 4º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.  Pimenta da Ve iga.

PARECER Nº 224/2001

Referência: Processo nº 53720.000192/00

Interessada: Fundação Rá dio FM Edu cadora Ita-
guary Nos sa da Con ceição

Assunto: Outorga de ser viço de ra diodifusão.
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Ementa: – Inde pende de edi tal a ou torga para ser vi-
ço de ra diodifusão com fins ex clusivamente edu cati-
vos.

– Aten dimento das exi gências es tabelecidas no
Regulamento dos Ser viços de Ra diodifusão e na Por-
taria Interministerial nº 651/99.

Conclusão Pelo de ferimento

I – Os Fa tos

A Fun dação Rá dio FM Edu cadora Ita guary Nos-
sa Se nhora da Con ceição, com sede na ci dade de
Ponta de Pe dras, Esta do do Pará, re quer lhe seja ou -
torgada per missão para exe cutar o serviço de ra diodi-
fusão so nora em fre qüência mo dulada, com fins ex-
clusivamente edu cativos, na ci dade São Se bastião da 
Boa Vis ta, Pará, me diante a uti lização do ca nal 263 E, 
previsto no Pla no Bá sico de Dis tribuição de Ca nais do 
referido ser viço.

2. Tra ta-se de fundação de di reito pri vado, sem
fins lu crativos, com au tonomia pa trimonial, ad minis-
trativa e fi nanceira, cujo ob jetivo principal é pro mover,
mediante con cessão ou per missão, pro gramas in for-
mativos, cul turais e re creativos por te levisão, rá dio e
outros me ios de co municação.

3. Para aten der aos re quisitos es tabelecidos
pela le gislação de ra diodifusão, a en tidade apre sen-
tou toda a do cumentação pertinente.

4. A es critura pú blica com o es tatuto so cial da
entidade en contra-se de vidamente ma triculada no
Registro Ci vil de Pes soas Ju rídicas, Li vro “A-1”, sob
nº 34, em 24 de ju lho de 1995, na ci dade de Ponta de
Pedras, Pará, aten dendo a to dos os re quisitos dis pos-
tos no Có digo Ci vil Bra sileiro e na le gislação es pecífi-
ca de ra diodifusão.

5. O car go de Di retor Pre sidente, que terá man -
dato de três anos, con forme ar tigo 16 do Estatuto,
está ocu pado pelo Sr. Ânge lo Ma ria Ri vato, ca bendo
a ele re presentação ati va e pas siva da Fundação, nos 
atos de sua ad ministração.

6. Estão pre vistos tam bém os car gos de Di retor
Financeiro, ocupado pela Sra. Ester Ma ria la vares de
Alencar e de Di retor Se cretário, ocu pado pelo Sr. Ma -
noel Geni Pe laes Monteiro.

II – Do Mé rito

7. A ou torga de per missão, con cessão e au tori-
zação para executar ser viços de ra diodifusão so nora
e de sons e ima gens está Fe deral (art. 21, in ciso XII,
alínea a).

8. Ë tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao po der Exe cutivo com petência para ou -

torgar con cessão, permissão re ferido ser viço, ao tem-
po em que con diciona a efi cácia do de liberação do
Congresso Na cional.

9. O Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifu-
são, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re dação que lhe foi 
dada pelo De creto nº 2.108, de 24 de de zembro de
1996, pu blicado no DOU, de 26 sub seqüente, dispen-
sa a pu blicação de edi tal para a ou torga de ser viço de
radiodifusão com fins ex clusivamente educativos.

“Art. 13. .................................................
(..)
§ 1º É dis pensável a li citação para ou-

torga para exe cução de Ser viços de Ra diodi-
fusão com fins ex clusivamente edu cativos”.

10. A do cumentação instrutória concernente à
entidade e aos seus di retores está em or dem. A en -
tidade en caminhou a de claração pre vista na Por taria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
cada no DOU, de 19 de abril de 1999.

11. O de ferimento da ou torga pre tendida não
implicará des cumprimento dos li mites fi xados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quan to aos di retores, con forme
declaração firmada por eles e jun tada à fl. 32 dos pre -
sentes au tos.

III – Con clusão

Estando o pro cesso de vidamente ins truído, em
conformidade com os dis positivos le gais que re gem
os ser viços de ra diodifusão, con cluo pelo de ferimento
do pe dido, su gerindo que os au tos se jam en caminha-
dos ao Di retor do De partamento de Ou torga de Ser vi-
ços de Ra diodifusão para pros seguimento.

Posteriormente à de cisão da ou torga, o pro ces-
so de verá ser en caminhado ao Con gresso Na cional,
onde o ato de ou torga será apre ciado, conforme dis -
põe a Cons tituição Fe deral (art. 223).

É o pa recer “sub-censura”.
Brasília,19 de ou tubro de 2001. – Fernando

Sampaio Net to, Asses sor Ju rídico.
De acor do. À con sideração do Sr. Di retor do De -

partamento de Ou torga de Ser viços de Ra diodifusão.
Brasília, 19 de ou tubro de 2001. – Napoleão Va -

ladares, Co ordenador-Geral de Ou torga.
À Con sideração do Sr. Se cretário de Ser viços

de Ra diodifusão..
Brasília, 22 de ou tubro de 2001. – Antonio Car -

los Tar delli, Di retor do De partamento de Ou torga de
Serviços de Ra diodifusão..
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Encaminhem-se os au tos à dou ta Con sultoria
Jurídica, para pros seguimento.

 Bra sília, 22 de ou tubro de 2001. – Antonio Car-
los Tar deli, Secretário de Ser viços de Ra diodifusão
Interino.

(À De cisão Ter minativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 235, DE 2003

(Nº 2.267/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Associ-
ação Be neficente e Cul tural Co munitária
de Me ruoca (ABCCM) a exe cutar ser viço
de ra diodifusão co munitária na ci dade de 
Meruoca, Esta do do Ce ará.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 105, de 31 de ja neiro de 2002, que au toriza a
Associação Be neficente e Cul tural Co munitária de
Meruoca (ABCCM) a exe cutar, por três anos, sem di -
reito de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão co mu-
nitária, na ci dade de Me ruoca, Esta do do Ce ará.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 240, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 100, de 31 de ja neiro de 2002 –
Associação Be neficente e Cul tural Co munitária Li ber-
dade – ABECCOL, na ci dade de Pa trocínio – MG,

2 – Por taria nº 101, de 31 de ja neiro de 2002 –
Associação Cul tural de Enge nheiro Cal das, na ci dade
de Enge nheiro Cal das – MG;

3 – Por taria nº 102, de 31 de ja neiro de 2002 –
Associação de Apo io à Co munidade de Lu nardelli, na
cidade de Lu nardelli – PR;

4 – Por taria nº 103, de 31 de ja neiro de 2002 –
Associação Co munitária de De senvolvimento Cul tu-
ral e Artís tico de Ci dade Ga úcha, na Ci dade Ga úcha
– PR;

5 – Por taria nº 104, de 31 de ja neiro de 2002 –
Fundação José Qu irino Fi lho, na ci dade de Bar ra de
São Mi guel – PB;

6 – Por taria nº 105, de 31 de ja neiro de 2002 –
Associação Be neficente e Cul tural Co munitária de
Meruoca (ABCCM), na ci dade de Me ruoca – CE;

7 – Por taria nº 106, de 31 de ja neiro de 2002 –
Associação Co munitária de Ca raguatatuba, na ci da-
de de Ca raguatatuba – SP;

8 – Por taria nº 107, de 31 de ja neiro de 2002 –
Associação de Co municação RADCOM Cris tal de
Marilândia do Sul – PR, na ci dade de Ma rilândia do
Sul – PR; e

9 – Por taria nº 110, de 31 de ja neiro de 2002 –
Associação Go ianapolina de De senvolvimento Artís -
tico/Cultural-FM (AGDA-FM), na ci dade de Go ianápo-
lis – GO.

Brasília, 9 de abril de 2002.  – Fernando Hen ri-
que Car doso.

MC Nº 162 EM

Brasília, 25 de fe vereiro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Asso ciação Be neficente e Cul tural
Comunitária de Me ruoca (ABCCM), na Ci dade de
Meruoca Esta do do Ce ará, ex plore o serviço de ra dio-
difusão co munitária, em con formidade com o caput
do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612. de 19 de
fevereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades pos tu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciati-
va co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações per -
mitem que as en tidades trabalhem em con junto com a
comunidade, au xiliando não só no pro cesso edu cacio-
nal, so cial e cul tural mais, tam bém, ser vem de elo â in -
tegração de in formações be néficas em to dos os se gui-
mentos, e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei análises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos autos do Pro cesso Administrativo
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nº 53650.002604/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de subsidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente processo, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do arr. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 105, DE 31 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53650.002604/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Be neficente e
Cultural Co munitária de Me ruoca (ABCCM), com
sede na Ave nida John Stan ford s/nº Cen tro, na ci dade
de Me ruoca, Esta do do Ce ará, a exe cutar serviço de
radiodifusão co munitária, pelo pra zo de três anos,
sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica autorizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 03º32’14”S e lon gi tude em
40º27’35”W, uti lizando a fre qüência de 105,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a execução do serviço no pra zo de seis me ses a
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 39/2002-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo n º 53.650.002.604/99 de 13
de no vembro de 1998.

Objeto: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.

Interessado: Asso ciação Be neficente e Cul tural Co -
munitária de Me ruoca, na lo calidade de Me ruoca –
CE.

I – Intro dução

1. Asso ciação Be neficente e Cul tural Co munitá-
ria de Me ruoca, ins crita no CGC sob o nú mero

2.079.345/0001-08, no Esta do do Ce ará, com sede
na Av. Jonh Stan ford, s/nº, Ci dade de Me ruoca – CE,
dirigiu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta do das Co muni-
cações, por meio de re querimento da tado de 25 de
setembro de 1999, subscrito por re presentante le gal,
demonstrando in teresse na ex ploração do Serviço de
Radiodifusão Co munitária, na lo calidade que indica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU,
de 18 de Mar ço de 1999, Se ção 3, que con templa o
logradouro onde Pre tende ins talar o seu trans missor,
assim como o sis tema ir radiante e respectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Serviço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Serviços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998, e a
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di rigentes;
– de clarações e com provantes re lativos a res-

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
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vinculados à en tidade, face aos di tames le gais perti-
nentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e res pectivas co or-
denadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como declaração de re sidência e de clara-
ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 1 a 95, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• informações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam instalados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Av Monsenhor José Furtado
Cavalcante, 431, ci dade de Me ruoca, Esta do do Ce a-
rá, de co ordenadas ge ográficas em 03º32’22”S de la -
titude e 40º27’16,8”W de lon gitude, con forme consta
na Aná lise Téc nica, fls 32, con soante os da dos cons -
tantes no avi so no DOU, de 18-3-1999, Se ção 03.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 32 de nominado de “Roteiro de
Análise Téc nica de RadCom”. Pos teriormente fo ram
indicadas as no vas co ordenadas e o real en dereço
que fo ram ace itas e ana lisadas por Enge nheiro res -
ponsável.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, instruções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le vantamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
– si tuação da es tação em fa ixa de fronteira, en -

dereço pro posto para ins talação da an tena;
– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 

sistema ir radiante;
– ou tros da dos e con clusão.
12. Se guiram-se di ligências para apre sentação

de al teração es tatutária e do su bitem 6.7, I, III e su bi-

tem 6.11, (Pro jeto Técnico), da Nor ma 02/98, (fls. 35,
65 e 76).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, fls. 84, firma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo -

calização do transmissor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de campo no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências inscritas
em seu item 6.11, fo lhas 93 e 94.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acordo com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Associação Be neficente e Cul tural Co munitária

de Me ruoca

– qua dro di retivo
Presidente: Ma noel So lon Dias
Vice Pre sidente: Ednar do Oquen do Sam paio
1º Se cretário: Antô nio Ce lestino Lo pes
1º Te soureiro: Car los André de Sou sa

– localização do transmissor, sistema ir radiante
e es túdio

Av. Jonh San ford, s/nº, Ci dade de Me ruoca,
Estado do Ce ará.

– coordenadas ge ográficas
03º 32’ 14” S de la titude e 40º 27’ 35” W de lon gi-

tude, cor respondentes aos da dos cons tantes no “For -
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mulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 84, e “Ro teiro
de Aná lise de Insta lação da Esta ção de Rad Com”, fls.
93 e 94, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido formulado pela Associação Be nefi-
cente e Cul tural Co munitária de Me ruoca, no sen ti-
do de con ceder-lhe a Ou torga de Au torização para a
exploração do serviço de ra diodifusão co munitária,
na lo calidade pre tendida, den tro das con dições cir-
cunscritas no Pro cesso Admi nistrativo nº
53.650.002.604/99, de 13 de No vembro de 1998.

Brasília, 21 de Ja neiro de 2002. – Luciana Co e-
lho, Che fe de ser viço/SSF – Re lator da con clusão Ju -
rídica, Neide Apa recida da Sil va, Che fe de di vi-
são/SSR – Re lator da con clusão Téc nica.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 22 de ja neiro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador Ge ral.

(À Co missão de Edu cação De cisão
Ter minativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 236, DE 2003

(Nº 2.294/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Associ-
ação Be neficente Jose Ednir Maia de Li-
moeiro do Norte – CE a exe cutar ser viço
de ra diodifusão co munitária na ci dade de 
Limoeiro do Norte, Esta do do Ce ará.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 209, de 25 de fe vereiro de 2002. que au toriza
a Asso ciação Be neficente José Ednir Maia de Li moei-
ro do Nor te – CE a exe cutar, por três anos, sem di reito
de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão co munitária
na ci dade de Li moeiro do Nor te, Estado do Ce ará.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 302, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações au torizações para exe -

cutar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex clusi-
vidade, ser viços de ra diodifusão co munitária, confor-
me os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 203, de 25 de fe vereiro de 2002 –
Associação de Co municação So cial de Barra de São
Francisco, na ci dade de Barra de São Fran cisco – ES;

2 – Por taria nº 209, de 25 de fe vereiro de 2002 –
Associação Be neficente José Ednir Maia de Li moeiro
do Nor te, na ci dade de Li moeiro do Nor te – CE;

3 – Por taria nº 219, de 25 de fe vereiro de 2002 –
Associação Co munitária Independente Pró-Me lhora-
mento de Nova Fá tima, na ci dade de Hi drolândia –
GO;

4 – Por taria nº 220, de 25 de fe vereiro de 2002 –
Associação Co munitária de Ra diodifusão de Gon çal-
ves, na ci dade de Gon çalves – MG;

5 – Por taria nº 221, de 25 de fe vereiro de 2002 –
Associação Co munitária dos Moradores da Ci dade
de Oli veira dos Bre jinhos, na ci dade de Oli veira dos
Brejinhos – BA;

6 – Por taria nº 222, de 25 de fe vereiro de 2002 –
Associação Co munitária Do ianopolina de Ra diodifu-
são, na ci dade de Di anópolis – TO;

7 – Por taria nº 226, de 25 de fe vereiro de 2002 –
Associação Cul tural Co munitária dos Pi oneiros de
Campos de Jú lio, na ci dade de Cam pos de Jú lio – MT;

8 – Por taria nº 228, de 25 de fe vereiro de 2002 –
Associação Co munitária Pró Desenvolvimento de Si -
molândia – ADS, na ci dade de Si molândia – GO;

9 – Por taria nº 230, de 25 de fe vereiro de 2002 –
Associação Co munitária Cul tural de Mon tes Claros,
na ci dade de Montes Cla ros – MG; e

10 – Por taria nº 235, de 25 de fe vereiro de 2002
– Asso ciação Co munitária para o De senvolvimento
de Pos se – ADEPE, na ci dade de Posse – GO.

Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando Henri-
que Car doso.

MC Nº 322 EM

Brasília, 21 de março de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Asso ciação Be neficente José Ednir
Maia de Li moeiro do Nor te – CE, na ci dade de Li moei-
ro do Nor te, Estado do Ce ará, ex plore o serviço de ra -
diodifusão co munitária, em con formidade com o ca-
put do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de 19 
de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida re quereu ao Mi nistério das Co muni-
cações sua ins crição para pres tar o ser viço, cuja do -

08732 Sá bado 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL88    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL88 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL88     



cumentação in clui ma nifestação de apoio da co muni-
dade, numa de monstração de re ceptividade da fi loso-
fia de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de ma nei-
ra a in centivar o de senvolvimento e a se dimentação
da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os se guimentos e a to dos es ses nú cleos po pula-
cionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos autos do Pro cesso Administrativo
nº 53650.002069/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de subsidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente processo, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamen te, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 209, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju lho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53650.002069/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Associação Be neficente José
Ednir Maia de Li moeiro do Nor te  CE, com sede na
av. Dom Au reliano Ma tos, nº 500  Centro, na ci dade
de Li moeiro do Nor te, Esta do do Ce ará, a exe cutar
serviço de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de
três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar o sis -
tema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge ográfi-
cas com la titude 03º09’08”S e lon gitude em
38º06’14”W, uti lizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4º este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade

iniciar a execução do ser viço no prazo de seis me ses
a con tar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 61/2002-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro cesso nº 53.650.002.069/98 de 15
de Se tembro de 1998.

Objeto: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do  Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.

Interessado: Asso ciação Be neficente José Ednir
Maia de Li moeiro do Nor te, na lo calidade de Li moei-
ros do Nor te/CE

I – Intro dução

1. Asso ciação Be neficente José Ednir Maia de
Limoeiro do Nor te, ins crito no CCC sob o nú mero
01.897.609/0001-78, no Esta do do Ce ará, com sede
na Av. Dom Au reliano Ma tos, 1500, Cen tro, Ci dade de 
Limoeiro do Nor te  CE, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, por meio de re queri-
mento da tado de 15 de Se tembro de 1998, subs crito
por re presentante le gal, de monstrando in teresse na
exploração do Serviço de Ra diodifusão Co munitária,
na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra ta-
da como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos
do Avi so pu blicado no Diário Ofi cial da União –
DOU, de 18 de Mar ço de 1999, Se ção 3, que con -
templa o lo gradouro onde pre tende ins talar o seu
transmissor, as sim como o sis tema ir radiante e res -
pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Serviço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto n~ 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apresentando ao Mi nistério a
documentação cons tante dos pre sentes au tos

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Serviços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro-
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
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ção, es pecialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do serviço, aten den-
do os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plemen-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne -
cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 02/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e ele ição de di rigentes;
– de clarações e com provantes re lativos a res -

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, face aos di tames le gais perti-
nentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e res pectivas co or-
denadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como declaração de re sidência e de clara-
ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 1 a 113, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumen tos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Relatório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam instalados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1km,
com cen tro lo calizado na Rua Pa dre Vi cente, 570,
Centro, ci dade de Li moeiro do Nor te, Estado do Ce a-
rá, de co ordenadas ge ográficas em 03º09’08”S de la -
titude e 38º06’14’W de lon gitude, con forme cons ta na
Análise Téc nica, fls 78. consoante os da dos constan-
tes no avi so no DOU de 18-3-1999 Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 78 de nominado de “Roteiro de
Análise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, ins truções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le van tamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -

dereço proposto para ins talação da an tena;
– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 

sistema ir radiante;
– ou tros da dos e conclusão.
12. Se guiram-se di ligências para apre sentação

do su bitem 6.7, I, IV, VIII e su bitem 6.11, (Pro jeto Téc-
nico), da Nor ma 02/98, (fls. 81 e 97).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, fls. 102, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo -

calização do transmissor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de campo no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Nor ma 02/98, em es pecial as exi gências inscritas
em seu item 6.11, fo lhas 111 e 112.

15. É o re latório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acordo com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
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atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Associação Be neficente José Ednir Maia de Li -

moeiro do Nor te

– quadro di retivo
Presidente: José Eras mo Maia
Vice-Presidente: Ma ria do Car mo de Andra de
Secretário: Ro sângela Ma ria de Fre itas
Vice-Secretário: Jo silene Ba tista Ri beiro
Tesoureiro: Eliziano Luz da Cos ta
Vice Te soureiro: Ve ridiano Luz da Cos ta

– lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio

Rua Pa dre Vi cente, 570, Ci dade de Li moeiro do
Norte, Esta do do Ce ará.

– co ordenadas ge ográficas
03º 09’ 08” S de la titude e 38º 06’ 14” W de lon -

gitude, cor respondentes aos da dos cons tantes no
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 102, e
“Roteiro de Análise de Insta lação da Esta ção de
RADCOM”, fls. 111 e 112, que se re fere à lo caliza-
ção da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido formulado pela Asso ciação Be nefi-
cente José Ednir Maia de Li moeiro do Nor te, no sen ti-
do de con ceder-lhe a Ou torga de Au torização para a
exploração do serviço de ra diodifusão co munitária,
na lo calidade pre tendida, den tro das con dições cir-
cunscritas no Pro cesso Admi nistrativo nº
53.650.002.069/98, de 15 de Se tembro de 1998.

Brasília, 28 de Ja neiro de 2002. – Adriana Re -
sende Avelar Ra belo, Che fe de Ser viço/SSR – Re la-
tor da con clusão Téc nica.

Luciana Co elho, Re lator da con clusão Ju rídica.
Adriana Re sende Ave lar Ra belo, re lator da

conclusão Téc nica.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 30 de ja neiro de 2002 – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador-Geral.

(À Co missão de Edu cação – de cisão
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 237, DE 2003

(Nº 2.327/2002, na Câ mara dos Deputados)

Aprova o ato que au toriza a Associ-
ação  Co munitária de Co municações (Rá -
dio Prin cesa do Atlân tico FM) a exe cutar
serviço de ra diodifusão co munitária na
cidade de Ma racanã, Esta do do Pará.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 115, de 6 de mar ço de 2001 que au toriza a
Associação Co munitária de Co municações Ra dio
Princesa cio Atlân tico FM, a exe cutar, por três anos,
sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão
comunitária na ci dade de Ma racanã, Esta do do Pará.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 970, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Excelências, de
Exposições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro de Esta do
das Co municações, au torizações para exe cutar servi-
ços de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de três
anos, sem di reito de ex clusividade, con forme os se-
guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 808, de 28 de de zembro de 2000
– Asso ciação Cul tural, Edu cacional e Rá dio Co muni-
tária de Pi ra beiraba, na ci dade de Jo inville-SC;

2 – Por taria nº 41, de 22 de fe vereiro de 2001 –
Associação Co munitária de Co municação e Cul tura
Amigos do Ce cap, na ci dade de Pi racicaba-SP;

3 – Por taria nº 42, de 22 de fe vereiro de 2001 –
Associação Co munitária de De senvolvimento Cul tu-
ral e Artís tico de Flor da Ser ra do Sul, na ci dade de
Flor da Ser ra do Sul – PR.

4 – Por taria nº 44, de 22 de fe vereiro de 2001 –
Associação Co munitária Se nhora San tana da Co mu-
nidade de Jati, na ci dade de Jati – CE.

5 – Por taria nº 66, de 22 de fe vereiro de 2001 –
Associação Rá dio Co munitária Artísti

ca e Cul tural de Boca do Acre, na ci dade de
Boca do Acre – AM.

6 – Por taria nº 70, de 22 de fe vereiro de 2001 –
Associação Co munitária de Ra diodifusão Cul tural e
Educativa, na ci dade de Va zante –MG.

7 – Por taria nº 80, de 22 de fe vereiro de 2001 –
ACIRCI – Asso ciação Cultural, Infor mativa, de Ra dio-
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difusão Co munitária de Ito roró – Ba hia, na ci dade de
Itororó – BA.

8 – Por taria nº 96, de 22 de fe ve reiro de 2001 –
Associação Co munitária, Artís tica e Cultural Ca tan-
duvense, na ci dade de Ca tanduvas –PR.

9 – Por taria nº 101, de 6 de mar ço de 2001 –
Associação Co munitária de Co lares (Rá dio Co muni-
tária Ro sário FM Sté reo), na ci dade de Co lares – PA.

10 – Por taria nº 112, de 6 de mar ço de 2001 –
Associação Cul tural das Entidades Man tenedoras de
Radiodifusão Co munitária, na ci dade de Be lém – PA.

11 – Por taria nº 115, de 6 de mar ço de 2001 –
Associação Co munitária Co municações (Rá dio Prin -
cesa do Atlân tico FM), na ci dade de Ma racanã – PA.

Brasília, 12 de se tembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

PORTARIA Nº 115, DE 6 DE MARÇO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
arts. 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53720.000399/99, re solve:

Art. 1º Au toriza a Associação Co munitária de
Comunicações (Rá dio Prin cesa do Atlântico FM),
com sede na Ave nida Ma galhães Ba rata, s/nº, Centro,
na ci dade de Ma racanã, Estado do Pará, a exe cutar
serviço de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de
três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re gar-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica autorizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em O0º35’42”S e lon gi tude em
47º34’55”W, uti lizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le -
gais após de liberação do Con gresso Na cional, nos
termos do § 3º do art 223 da Cons tituição, de vendo
a en tidade iniciar a exe cução do ser viço no pra zo do 
seis me ses e con tar da date de pu blicação do ato de
deliberação.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

MC Nº 149 EM

Brasília, 26 de mar ço de 2001
Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 

que a en tidade de nominada Asso ciação Co munitária
de Co municações (Rá dio Prin cesa do Atlân tico FM),
com sede na ci dade de Ma racanã, Esta do do Pará,
explore o ser viço de ra diodifusão co munitária, em
conformidade, com o caput do art. 223, da Cons titui-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. Re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da co -
munidade, numa de monstração de re ceptividade da fi -
losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de ma -
neira a in centivar o de senvolvimento e a se dimentação
da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades tra balhem em con junto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os seg mentos, e a to dos es ses nú cleos po pulaci-
onais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei análises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53720.000399/99, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de subsidiar os trabalhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos cons tituci-
onais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do
presente pro cesso, passará a pro duzir efe itos le gais
somente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

RELATÓRIO Nº 63/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro cesso nº 53720000399/99, de
17-5-99.

Objeto: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.

Interessado: Asso ciação Co munitária de Co muni-
cações – Rá dio Prin cesa do Atlântico FM, lo calidade
Maracanã, Estado do Pará.

I – Intro dução

1. A Asso ciação Co munitária de Co municações – 
Rádio Prin cesa do Atlântico FM, ins crita no CGC/MF
ou CNPJ sob o nú mero 03.019.456/0001-91, no Esta -
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do do Pará, com sede na Av. Ma galhães Ba rata s/nº –
Centro, ci dade de Ma racanã – PA, di rigiu-se ao Se-
nhor Mi nistro de Esta do das Co municações, por meio
de re querimento da tado de 11 de maio de 1999, subs -
crito por re presentante le gal, de monstrando in teresse
na ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos termos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
9 de se tembro de 1999, Se ção 3, que con templa a lo -
calidade onde pretende ins talar o seu trans missor,
assim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do ser viço, nos ter mos do
art. 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra di odifusão
Comunitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998.”, apre sentando ao Mi nistério a do cu-
mentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Serviços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item I), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do serviço, aten den-
do os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plemen-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne -
cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e ele ição de di rigentes;
– de clarações e com provantes re lativos a res -

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto

vinculados à en tidade, em face dos di tames le gais
pertinentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e respectivas co -
ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como de claração de re sidência e de clara-
ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 7 a 88, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou conformidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam instalados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1km,
com cen tro lo calizado na Av. Ma galhães Ba rata s/nº –
Centro, na ci dade de Ma racanã, Esta do do Pará, de
coordenadas ge ográficas em 00°35’42”S de la titude e 
47°34’55”W de lon gitude, consoante aos da dos cons -
tantes do Aviso pu blicado no DOU, de 9-9-1999, Se -
ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 49, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, ins truções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le van tamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
– si tuação da es tação em fa ixa de fronteira, en -

dereço proposto para ins talação da an tena;
– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 

sistema ir radiante;
– ou tros da dos e conclusão.
12. Se guiram-se di ligências para a apre senta-

ção de do cumentos dis postos no su bitem 6.7, in cisos
I, II, III e V da Nor ma nº 2/98, com provante de vá lida
existência das en tidades que ma nifestaram apoio à
iniciativa da re querente, apre sentação do Pro jeto
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Técnico e pos terior adequação do mes mo à Nor ma nº 
2/98, (fls. 52 a 88).

13. Ao cum prir as exi gências, foi en caminhado o 
“Formulário de Infor mações Téc nicas” – fls 79, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde estão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo -

calização do trans missor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial)
com in dicação da po tência.

– efe tiva ir radiada e in tensidade de cam po no li -
mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o ro teiro de ve rificação de ins tala-
ção da es tação, cons tatando-se con formidade com a
Norma 2/98, em es pecial as exi gências inscritas em
seu item 6.11. Fo lhas 83 e 84. Na oca sião da so licita-
ção do li cenciamento da es tação, a Enti dade de verá
indicar o nome do fa bricante e o mo delo do trans mis-
sor cer tificado para o Ser viço de Ra diodifusão Co mu-
nitária de 25,0 W.

15. É re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e normativos ao seu ple -
ito, se guindo-se in formações bá sicas so bre a en ti-
dade:

– nome
Associação Co munitária de Co municações –

Rádio Prin cesa do Atlântico FM

– qua dro di retivo
Presidente: Rosa Ma ria Reis de Alcân tara
Vice-Presidente: Jaci Car neiro Car dos
1º Se cretário: Antô nio Car los Sil va dos San tos
2ª Se cretária: Ne uza de Alme ida Cos ta Mar ques
1º Te soureiro: Elson Pi res de Oli veira

2º Te soureiro: Alci des Ra imundo Fer reira
Diretor de Ope rações: Edil son Bra ga Ro drigues
Diretor Cul tural, de Co mércio: Be nedito de Souza
Guedes
Diretor de Co municação: Nil son Con ceição Go mes
Diretor de Pa trimônio: Ra imundo Cos me Pou sada
dos Reis

– lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio

–  Av. Ma galhães Ba rata s/nº – Cen tro, ci dade de 
Maracanã, Estado do Pará;

– co ordenadas ge ográficas

00º35’42” de la titude e 47º34’55” de lon gitude,
correspondentes aos da dos dis postos no “Ro teiro de
Análise de Insta lação da Esta ção” – fls. 83 e 84, bem
como “For mulário de Infor mações Técnicas” – fls 79 e 
que se re ferem à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido formulado pela Asso ciação Co muni-
tária de Co municação – Rá dio Prin cesa do Atlân tico
FM, no sen tido de con ceder-lhe a Ou torga de Au tori-
zação para a ex ploração do ser viço de ra diodifusão
comunitária, na lo calidade pretendida, dentro das
condições cir cunscritas no Pro cesso Admi nistrativo
nº 53720000399/99, de 17 de maio de 1999.

Brasília, 24 de ja neiro de 2001. – Re lator da con -
clusão Ju rídica – Re lator da conclusão Téc nica

(À Co missão de Edu cação (De cisão
Terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 238, DE 2003

(Nº 2.345/2002, na Câ mara dos Deputados)

Aprova o ato que au toriza a Associ-
ação Co munitária de Ara quari a executar
serviço de ra diodifusão co munitária na
cidade de Ara quari, Esta do de San ta Ca -
tarina.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 593, de 11 de ou tubro de 2001, que au toriza a
Associação Co munitária de Ara quari a executar, por
três anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra -
diodifusão co munitária na ci dade de Ara quari, Esta do
de San ta Ca tarina.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.
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MENSAGEM Nº 1.356, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi -
nistro de Esta do das Co municações, au torizações
para exe cutar ser viços de ra diodifusão co munitária,
pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex clusividade,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 297, de 16 de maio de 2001 –
Associação de Rá dio e Di fusão Co munitária Inte rati-
va Ja ruense, na ci dade de Jarú – RO;

2 – Por taria nº 551, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação dos Fi lhos e Ami gos de Ro sário Oes te – 
AFARO, na ci dade de Ro sário Oes te – MT:

3 – Por taria nº 552, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação de De senvolvimento Co munitário de
Araripe, na ci dade de Ara ripe – CE;

4 – Por taria nº 554, de 13 de se tembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Ra diodifusão de Ipuiu-
na, para o De senvolvimento Artís tico e Cultural, na ci -
dade de Ipuiuna – MG;

5 – Por taria nº 555, de 13 de se tembro de 2001
– Cen tro So cial Pre sidente Tan credo Ne ves, na ci da-
de de São Mi guel – RN;

6 – Por taria nº 556, de 13 de se tembro de 2001
– Fun dação Santa Rita de Cás sia dos Impos síveis –
FSRCDI, na ci dade de Te ixeira – PB;

7 – Por taria nº 557, de 13 de se tembro de 2001
– Asso ciação Rá dio Co munitária Mon te Ale gre – Um
Bem da Co munidade 88,1Mhz, na ci dade de Monte
Alegre – RN;

8 – Por taria nº 558, de 13 de se tembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de De senvolvimento Cul -
tural e Artístico de Ma ximiliano de Alme ida, na ci dade
de Ma ximiliano de Alme ida – RS;

9 – Por taria nº 568, de 24 de se tembro de 2001
– Rá dio Co munitária Alagados FM, na ci dade de
Mangueirinha – PR;

10 – Por taria nº 569, de 24 de se tembro de 2001 
– ABEMCE – Asso ciação do Bem Estar do Me nor de
Cha val – CE, na ci dade de Chaval – CE;

11 – Por taria nº 570, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação de Pro moção Edu cacional, Cul tural,
Artística, Espor tiva e Co municação So cial de Ri beira
do Pom bal. na ci dade de Ri beira do Pom bal – BA;

12 – Por taria nº 571, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação Co munitária 29 de De zembro – ACVD,
na ci dade de Santa Cruz do Ca pibaribe – PE;

13 – Por taria nº 572, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação de Mo radores e Ami gos da Co munida-
de Inte grada das Mer cês – AMACIM, na ci dade de
São João del-Rei – MG;

14 – Por taria nº 573, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação Ra diodifusão Uti lidades de Inte gração
Comunitária, na ci dade de Ju atuba – MG;

15 – Por taria nº 574, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação de Ami gos e Co laboradores Cor gui-
nhenses, na ci dade de Cor guinho – MS;

16 – Por taria nº 575, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação Assis tencial Ca maçariense, na ci dade
de Ca maçari – BA;

17 – Por taria nº 578, de 26 de se tembro de 2001 
– União das Asso ciações de Mo radores dos Ba irros
de La jeado – UAMBLA, na ci dade de La jeado – RS;

18 – Por taria nº 593, de 11 de ou tubro de 2001 – 
Associação Co munitária de Ara quari, na ci dade de
Araquari – SC; e

19 – Por taria nº 594, de 11 de ou tubro de 2001 – 
Associação Rá dio Co munitária Pi oneira de Lon drina,
na ci dade de Londrina – PR.

Brasília, 10 de de zembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 700 EM

Brasília, 29 de ou tubro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Asso ciação Co munitária de Ara quari,
na ci dade de Araquari, Esta do de San ta Ca tarina. ex -
plore o ser viço de ra diodifusão co munitária, em con -
formidade com o caput do art. 223, da Cons tituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. Re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da co -
munidade, numa de monstração de re ceptividade da fi -
losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de ma -
neira a in centivar o de senvolvimento e a se dimentação
da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ci-
ativa co mandada por Vos sa Exce lência, es sas
ações per mitem que as en tidades tra balhem em
conjunto com a co munidade, au xiliando não só no
processo edu cacional, so cial e cul tural, mas, tam-
bém, ser vem de elo à in tegração de in formações be -
néficas em to dos os segmentos. e a to dos es ses nú -
cleos po pulacionais.
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4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos autos do Pro cesso Administrativo
nº 53740.002030/99, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de subsidiar os tra balhos fi nais.

Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente processo, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente.  Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 593, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53740.002030/99, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária de
Araquari, com sede na Rua Bom Je sus, nº 13 – Cen -
tro, na ci dade de Araquari, Esta do de San ta Ca tarina,
a exe cutar ser viço de ra diodifusão co munitária, pelo
prazo de três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica autorizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 26º22’10”S e lon gi tude em
48º43’23”W, uti lizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tida-
de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu blicação do ato de de libera-
ção.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 321/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro cesso nº 53.740.002.030/99 de
5-3-1999.

Objeto: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.

Interessado: Asso ciação Co munitária de Ara guari,
localidade de Ara guari, Esta do de San ta Ca tarina.

I – Intro dução

1. A Asso ciação Co munitária de Ara guari, ins cri-
ta no CNPJ sob o nú mero 03.008.295/0001-30, Esta -
do de San ta Ca tarina, com sede na Rua Bom Je sus,
nº 13, Cen tro, Ci dade de Araguari, di rigiu-se ao Se -
nhor Mi nistro de Esta do das Co municações, por meio
de re querimento da tado de 2-3-1999, subs crito por
representante le gal, de monstrando in teresse na ex-
ploração do Serviço de Ra diodifusão Co munitária, na
localidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU.,
de 9-9-1999, Se ção 3, que con templa a lo calidade
onde pre tende instalar o seu trans missor, as sim como 
o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Serviço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apresentando ao Mi nistério a
documentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Serviços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item I), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do serviço, aten den-
do os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plemen-
tar nº 02/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne -
cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma 02/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial;
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– ata de cons tituição e ele ição de di rigentes;
– de clarações e com provantes re lativos a res -

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, face aos di tames le gais perti-
nentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e res pectivas co or-
denadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como declaração de re sidência e de clara-
ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 5 a 339 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam instalados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Rua Bom Je sus, nº 13 , Cen -
tro, Ci dade de Ara guari, Esta do de San ta Ca tarina, de
coordenadas ge ográficas em 26º22’10”S de la titude e
48º43’23”W de lon gitude, con soantes aos da dos cons -
tantes no aviso no DOU de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lha 277, de nominado de Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, instruções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le vantamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
– si tuação da es tação em fa ixa de fronteira, en -

dereço pro posto para ins talação da an tena;
– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 

sistema ir radiante;
– ou tros da dos e con clusão.
12. Se guiram-se di ligências para apre sentação

de al teração es tatutária, re gistro da Ata de Fun dação
e da Ata de Ele ição dos atu ais di rigentes da Enti dade,

declaração do en dereço da sede da re querente, bem
como do su bitem 6.11, (Pro jeto Téc nico) e adequa-
ção do mes mo à Nor ma 02/98 (fls. 284 a 339).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, fl. 321, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo -

calização do transmissor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de campo no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Nor ma 02/98, em es pecial as exi gências inscritas
em seu item 6.11, fo lhas 340 e 341.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acordo com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Associação Co munitária de Ara quari.

– qua dro di retivo
Presidente: Ail ton Da vid Dal mora
Vice-Presidente: Nil son Pe reira
1º Se cretário: Osnil do Ta vares de Sou za
2ª Se cretária: Cla ra Ira cema Be wiahn
1ª Te soureira: Car mem Ma ria de Mou ra Mira
2º Te soureiro: Cris tiano Ber telli
Dir. de Pro grama: Ale xandre Jasper

– lo calização do trans missor, sistema ir radiante
e es túdio

Rua Bom Je sus, nº 13, Cen tro, Ci dade de Ara -
quari, Esta do de San ta Ca tarina;
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– co ordenadas ge ográficas

26° 22’ 10”, S de la titude e 48° 43’ 23” W de lon -
gitude, cor respondentes aos da dos cons tantes no
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fl. 321 e “Ro -
teiro de Análise de Insta lação da Esta ção de
RADCOM”, fls. 340 e 341, que se re fere à lo calização
da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co mu-
nitária de Ara quari, no sen tido de con ceder-lhe a
Outorga de Au torização para a ex ploração do ser vi-
ço de ra diodifusão co munitária, na lo calidade pre-
tendida, den tro das con dições cir cunscritas no Pro -
cesso Admi nistrativo nº 53.740.002.030/99, de
5-3-1999.

Brasília, 25 de se tembro de 2001. – Adriana G.
Costa, Re latora da con clusão Ju rídica – Neide Apare-
cida da Sil va, Re latora da con clusão Téc nica

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 26 de se tembro de 2001. – Hamilton
de Ma galhães Mes quita, Co ordenador-Geral.

(À Co missão de Edu cação – de cisão
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 239, DE 2003

(Nº 2.358/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga per missão
à Fun dação Educativa Pa dre Eze quiel
Ramim para executar ser viço de ra diodi-
fusão so nora em fre qüência mo dulada na 
cidade de Ro lim de Mou ra, Estado de
Rondônia.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-
taria nº 743, de 6 de de zembro de 2001, que ou torga
permissão à Fun dação Edu cativa Pa dre Ezequiel Ra -
mim para exe cutar, por dez anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viço de ra diodifusão so nora em fre-
qüência mo dulada, com fins ex clusivamente edu cati-
vos, na ci dade de Ro lim de Mou ra, Esta do de Ron dô-
nia.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 92, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, per missões para exe -
cutar, pelo pra zo de dez anos, sem di reito de ex clusi-
vidade, ser viços de ra diodifusão so nora em fre qüên-
cia mo dulada, com fins ex clusivamente educativos,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 698, de 21 de no vembro de 2001
– Fun dação Uni versidade do Con testado, na ci dade
de Ca noinhas-SC; e

2 – Por taria nº 743, de 6 de de zembro de 2001 –
Fundação Edu cativa Pa dre Eze quiel Ra mim, na ci da-
de de Ro lim de Mou ra-RO.

Brasília, 14 de fe vereiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 50 EM

Brasília, 24 de ja neiro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência o Pro cesso nº

53630.000153/2000, de in teresse da Fun dação Edu -
cativa Pa dre Ezequiel Ra mim, ob jeto de permissão
para exe cutar ser viço de ra diodifusão so nora em fre -
qüência mo dulada, com fins ex clusivamente edu cati-
vos, na ci dade de Ro lim de Mou ra, Estado de Ron dô-
nia.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gulamen-
to dos Ser viços de Ra diodifusão, apro vado pelo De -
creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a re -
dação que lhe foi dada pelo De creto nº 2.108, de 24
de de zembro de 1996, não de penderá de edi tal a ou -
torga para exe cução de serviço de ra diodifusão com
fins ex clusivamente edu cativos.

3. Cum pre res saltar que o pe dido se en contra
devidamente ins truído, de acor do com a le gislação
aplicável, de monstrando possuir a en tidade as qua lifi-
cações exigidas para a exe cução do serviço, o que
me le vou a ou torgar a per missão, nos ter mos da in clu-
sa Por taria.

4. Escla reço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons tituição, o ato de ou torga so mente produzirá
efeitos le gais após de liberação do Con gresso Na cio-
nal, para onde so licito seja en caminhado o re ferido
ato, acom panhado do pro cesso que lhe deu ori gem.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.
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PORTARIA Nº 743, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto no
art. 13, § 1º, do Re gulamento dos Ser viços de Ra dio-
difusão, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a re dação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de de zembro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro cesso nº
53630.000153/2000, re solve:

Art. 1º Ou torgar per missão à Fun dação Edu cati-
va Pa dre Eze quiel Ra mim para exe cutar, pelo pra zo
de dez anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de
radiodifusão so nora em fre qüência mo dulada, com
fins ex clusivamente edu cativos, na ci dade de Ro lim
de Mou ra, Esta do de Ron dônia.

Art. 2º A per missão ora ou torgada re ger-se-á
pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunicações, leis
subseqüentes, re gulamentos e obri gações as sumi-
das pela ou torgada.

Art. 32. Este ato so mente produzirá efeitos le ga-
is após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 4º  Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Pimenta da Ve iga.

PARECER Nº 249/2001

Referência: Processo nº 53630.000153/00

Interessada: Fun dação Edu cativa Pa dre Eze quiel
Ramim

Assunto: Outorga de ser viço de ra diodifusão.

Ementa: Inde pende de edi tal a ou torga para ser viço
de ra diodifusão com fins ex clusivamente edu cativos.

– Aten dimento das exi gências es tabelecidas no
Regulamento dos Ser viços de Ra diodifusão e na Por-
taria Interministerial nº 651/99.

Conclusão: Pelo de ferimento

I – Os Fa tos

A Fun dação Edu cativa Pa dre Eze quiel Ra mim,
com sede na ci dade de Ro lim de Mou ra, Esta do de
Rondônia, re quer lhe seja ou torgada per missão para
executar o ser viço de ra diodifusão so nora em fre-
qüência mo dulada, com fins ex clusivamente edu cati-
vos, na quela ci dade, me diante a uti lização do ca nal
233 E, pre visto no Pla no Bá sico de Distribuição de
Canais do re ferido serviço.

2. Tra ta-se de fundação de di reito pri vado, sem
fins lu crativos, com au tonomia pa trimonial, ad minis-

trativa e fi nanceira, cujo ob jetivo principal é pro mover,
mediante con cessão ou permissão, pro gramas in for-
mativos, cul turais e re creativos por te levisão, rá dio e
outros me ios de co municação.

3. Para aten der aos re quisitos es tabelecidos
pela le gislação ra diodifusão, a en tidade apresentou
toda a do cumentação per tinente.

4. A es critura pú blica com o es tatuto so cial da
entidade en contra-se de vidamente ma triculada no
Registro Ci vil de Pessoas Ju rídicas, Li vro “A – 8” , sob
o nº 883, em 21 de de zembro de 2000, na ci dade de
Rolim de Mou ra, Ron dônia, aten dendo a to dos os re -
quisitos dis postos no Có digo Ci vil Bra sileiro e na le -
gislação es pecífica de ra diodifusão.

5. O car go de Di retor Pre sidente, está ocu pado
pelo Sr. Lou rival Antô nio Ven turoso, ca bendo a ele re -
presentação ati va e pas siva da Fundação, nos atos
de sua ad ministração.

6. Está pre visto tam bém o car go de Di retor
Vice-Presidente, ocupado pelo Sr. Fran celino Carlos
Cortez.

I – Do Mé rito

7. A ou torga de permissão, con cessão e au tori-
zação para exe cutar ser viços de ra diodifusão so nora
e de sons e ima gens está ad mitida na Cons tituição
Federal (art. 21, in ciso XII, alínea a).

8. É tam bém a Carta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Executivo com petência para ou -
torgar con cessão, permissão e au torização para o re -
ferido ser viço, ao tempo em que con diciona a efi cácia
do cor respondente ato à de liberação do Con gresso
Nacional.

9. O Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifu-
são, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou -
tubro de 1963, em seu art. 13, com a re dação que
lhe foi dada pelo De creto nº 2.108, de 24 de de zem-
bro de 1996, pu blicado no DOU, de 26 sub seqüen-
te, dis pensa a pu blicação de edi tal para a ou torga
de ser viço de ra diodifusão com fins ex clusivamente
educativos.

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º É dis pensável a li citação para ou-

torga para exe cução de Serviços de Ra diodi-
fusão com fins ex clusivamente edu cativos”.

10. A do cumentação ins trutória concernente à
entidade e aos seus di retores está em or dem. A en ti-
dade en caminhou a de claração pre vista na Por taria
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Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
cada no DOU, de 19 de abril de 1999.

11. O de ferimento da ou torga pretendida não
implicará des cumprimento dos li mites fi xados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quan to aos di retores, con forme
declarações firmadas por eles e jun tadas às fls. 21 e
27 dos pre sentes au tos.

III – Con clusão

Estando o pro cesso de vidamente ins tru ído, em
conformidade com os dis positivos le gais que re gem
os ser viços de ra diodifusão, con cluo pelo de ferimento
do pe dido, su gerindo que os au tos se jam en caminha-
dos ao Di retor do De partamento de Ou torga de Ser vi-
ços de Ra diodifusão para pros seguimento.

Posteriormente à de cisão da ou torga, o pro ces-
so de verá ser en caminhado ao Con gresso Na cional,
onde o ato de ou torga será apre ciado, conforme dis -
põe a Cons tituição Fe deral (art. 223, §1º).

É o pa recer “sub-censura”.

Brasília, 23 de no vembro de 2001. – Fernando
Sampaio Net to, Asses sor Ju rídico.

De acor do. À con sideração do Sr. Di retor do De -
partamento de Ou torga de Ser viços de Ra diodifusão.

Brasília, 23 de no vembro de 2001. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Ou torga.

À Con sideração do Sr. Se cretário de Ser viços
de Ra diodifusão.

Brasília, 23 de no vembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do De partamento de Ou torga
de Ser viços de Ra diodifusão.

Encaminhem-se os au tos à dou ta Con sultoria
Jurídica, para pros seguimento.

Brasília, 23 de no vembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli,  Se cretário de Ser viços de Ra diodifu-
são Inte rino.

(À Co missão de Edu cação – de cisão
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 240, DE 2003

(Nº 2.211/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Associ-
ação Cul tural Co munitária Rio Gran de da
Serra a executar serviço de ra diodifusão
comunitária na ci dade de Rio Gran de da
Serra, Esta do de São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a

Portaria nº 170, de 19 de fe vereiro de 2002, que au -
toriza a Associação Cultural Co munitária Rio Gran -
de da Ser ra a exe cutar, por três anos, sem di reito de
exclusividade, ser viço de ra diodifusão co munitária
na ci dade de Rio Gran de da Ser ra, Esta do de São
Paulo.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 301, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,

Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado
com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 139, de 19 de fe vereiro de 2002 –
Associação Co munitária de San ta Lu zia do Paruá, na
cidade de Santa Lu zia do Pa ruá – MA;

2 – Por taria nº 146, de 19 de fe vereiro de 2002 –
Centro Cul tural Nos sa Se nhora da Assunção, na ci -
dade de Cabo Frio – RJ;

3 – Por taria nº 148, de 19 de fe vereiro de 2002 –
Associação Be neficente e Co munitária de Dona Eu-
zébia – MG, na ci dade de Dona Eu zébia – MG;

4 – Por taria nº 152, de 19 de fe vereiro de 2002 –
Associação San to Antô nio de Qu atá, na ci dade de
Quatá – SP;

5 – Por taria nº 156, de 19 de fe vereiro de 2002 –
Associação Rá dio Co munitária Integração, na ci dade
de Foz do Jor dão – PR;

6 – Por taria nº 157, de 19 de fe vereiro de 2002 –
Associação Co munitária Cul tural de Ava nhandava,
na ci dade de Avanhandava – SP;

7 – Por taria nº 164, de 19 de fe vereiro de 2002 –
Associação Co munitária Pi oneira de Água Doce do
Norte de Ra diodifusão, para a Pro moção da Cul tura,
Artes e Edu cação, na ci dade de Água Doce do Nor te
– ES;

8 – Por taria nº 170, de 19 de fe vereiro de 2002 –
Associação Cultural Co munitária Rio Gran de da Ser -
ra, na ci dade de Rio Gran de da Ser ra – SP;

9 – Por taria nº 171, de 19 de fe vereiro de 2002 –
Associação Co munitária, Edu cativa, Cul tural e Artís ti-
ca, na ci dade de La ranjal Pa ulista – SP;
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10 – Por taria nº 173, de 19 de fe vereiro de 2002
– Asso ciação do De senvolvimento Co munitário, na ci -
dade de Te nente Portela – RS; e

11 – Por taria nº 178, de 19 de fe vereiro de 2002
– Ser viço de Ra diodifusão Co munitária do Bar reiro
Mundial FM (SRCB MUNDIAl FM), na ci dade de Ala -
goinhas – BA.

Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando Henri-
que Car doso.

MC Nº 291 EM

Brasília, 19 de mar ço de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva  do cumentação
para que en tidade Asso ciação Cul tural Co munitária
Rio Gran de da Ser ra, na ci dade de Rio Gran de da
Serra, Esta do de São Pa ulo, ex plore o serviço de ra di-
odifusão co munitária, em con formidade com o caput
do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.

2. A re ferida en ti dade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apoio
da co munidade; numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades postu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os se guimentos, e a to dos es ses nú cleos po pula-
cionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos autos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53830.001716/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de subsidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente processo, pas sara a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 170, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53830.001716/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Cul tural Co muni-
tária Rio Grande da Ser ra, com sede na Ave nida Dom
Pedro , nº 128, con junto 23 – Centro, na ci dade de Rio 
Grande da Ser ra, Estado de São Pa ulo, a exe cutar
serviço de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de
três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica autorizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 23º44’55”S e lon gitude em
46º23’49”W, utilizando a fre qüência de 92,5 MHz.

Art. 4º Este ato so mente produzirá efe itos le ga-
is após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a
entidade iniciar a exe cução do serviço no prazo de
seis me ses a contar da data de pu blicação do ato de
deliberação.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 54/2002-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.830.001.716/98, de
19-8-98.

Objeto: Requerimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.

Interessado: Associação Cul tural Co munitária de
Rio Gran de da Ser ra, lo calidade de Rio Gran de da
Serra, Esta do de São Pa ulo.

I – Intro dução

1. Asso ciação Cul tural Co munitária de Rio
Grande da Ser ra, inscrito no CGC sob o nú mero
01.728.671/0001-36, no Esta do de São Pa ulo, com
sede na Av.Dom Pe dro I, 128, Conj. 23, Cen tro, Ci da-
de de Rio Gran de da Ser ra, SP, di rigiu-se ao Se nhor
Ministro de Esta do das Co municações, por meio de
requerimento da tado de 19 de agosto de 1998, subs -
crito por representante le gal, de monstrando in teresse
na ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, na lo calidade que in dica.
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2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos termos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
17 de de zembro de 1999, Se ção 3, que con templa o
logradouro onde pre tende ins talar o seu trans missor,
assim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do ser viço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Serviço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apresentando ao Mi nistério a
documentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Serviços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 01, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e co -
ordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signação de 
canal para a pres tação do serviço, atendendo os re qui-
sitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº 02198 e,
ainda, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma 2/98), está con tida nos au tos, correspondendo ao
seguinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e ele ição de di rigentes;
– de clarações e com provantes re lativos a res -

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, face aos di tames le gais perti-
nentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e respectivas co -
ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como declaração de re sidência e de clara-

ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 1 a 380, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam instalados
em área abran gida pelo cir culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Av, Dom Pe dro I, 128, Conj.
23, Cen tro, Ci dade de Rio Gran de da Ser ra, Estado
de São Pa ulo, de co ordenadas ge ográficas em
23º44’40”S de la titude e 46º22’45”W de lon gitude,
consoante aos da dos cons tantes do Avi so pu blicado
no DOU, de 17-12-99, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 322, de nominado de “Roteiro de 
Análise Téc nica de RadCom”. Pos teriormente foi in di-
cado o real en dereço e as no vas co ordenadas que fo -
ram ace itas e ana lisadas por en genheiro responsá-
vel.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, ins truções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le van tamentos do IBGE;

–  com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
–  si tuação da es tação em fa ixa de fronteira, en -

dereço proposto para ins talação da an tena;
– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 

sistema ir radiante;
– ou tros da dos e conclusão.
12. Se guiram-se di ligências para apre sentação

da al teração es tatutária, acor do, re presentatividade e
do su bitem 6,7, in ciso II da Nor ma 2/98. Di ante da re -
gularidade técnico ju rídico dos pro cessos re ferentes
as in teressadas na lo calidade e em ob servância ao
disposto no su bitem 6.10.1 da Nor ma 2/98, foi en ca-
minhado oficio para que se es tabelecesse uma as so-
ciação en tre as re querentes. Ocor re que não hou ve
acordo en tre as en tidades, uti lizou-se, en tão, o cri té-
rio de se leção apon toada no su bitem 6.10.2 da Nor -
ma 2/98, do qual cons tatou-se que a re querente con -
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ta com um ma ior nu mero de ma nifestações em apoio
que a sua con corrente. Em de corrência de tal fato, a
Entidade foi se lecionada. Sendo ofi ciada para en ca-
minhar o su bitem 6.11, (Pro jeto Técnico) da Nor ma
2/98, (fls. 329, 354, 356).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 360 e 361,
firmado pelo en genheiro responsável onde es tão re -
sumidas as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo ca-

lização do trans missor, sis tema ir radiante e es túdio;
– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos

(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de campo no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Esta ção, constatando-se con formidade com
a Nor ma 2/98, em es pecial as exi gências inscritas em 
seu item 6.11, fo lhas 378 e 379.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e normativos ao seu ple -
ito, se guindo-se in formações bá sicas so bre a en ti-
dade:

– nome
Associação Cul tural Co munitária de Rio Gran de

da Ser ra.

– qua dro di retivo
Presidente: José Mi guel Tar tuci
Vice-Presidente: Ne usa Celi Tar tuci
D. Admi nistrativo: Cas sio Reys Fi lho
D. Fi nanceira: Hil trud Prygo da
D.Comunicação so cial: Ânge lo Car los Pi res

– lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio

Largo da Inde pendência, 7, Cen tro, ci dade de
Rio Gran de da Ser ra, Esta do de São Pa ulo,

– co ordenadas ge ográficas
23º 44’ 55” S de la titude e 46º 23’ 49” W de lon gi-

tude, cor respondentes aos da dos cons tantes no “For -
mulário de Infor mações Téc nicas”, fls.360 e 361 e no
“Roteiro de Análise de Instalação da Esta ção de Rad-
Com”, fls. 378 e 379, que se re fere à lo calização da
estação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido formulado pela Asso ciação Cultual
Comunitária de Rio Gran de da Ser ra, no sentido de
conceder-lhe a Ou torga de Au torização para a ex plo-
ração do ser viço de ra diodifusão co munitária, na lo -
calidade pre tendida, den tro das con dições cir cunscri-
tas no Pro cesso Admi nistrativo nº 5830.001.716/98,
de 19 de Agos to de 1998.

Brasília, 17 de Ja neiro de 2002.
Processo nº 53.830.001.716/98
Luciana Co elho, Che fe de Ser viço/SSR – Re-

lator da Conclusão Ju rídica
Adriana Re sende Ave lar Ra belo – Che fe de

Serviço/SSR, Re lator da Con clusão Téc nica
De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do De parta-

mento de Ou torga de Serviços de Ra diodifusão.
Brasília, 22 de ja neiro de 2002. – Hamilton de

Magalhães Mesquita, Co ordenador-Geral
De acor do.
À con sideração do Se nhor Se cretário de Ser vi-

ços de Ra diodifusão.
Brasília, 23 de ja neiro de 2002. – Anto nio Car -

los Tar deli, Di retor do De partamento de Ou torga de
Serviços de Ra diodifusão.

Aprovo o Re latório nº 54/2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Con sultoria Ju rídica para exa -

me e pa recer.
Brasília, 23 de ja neiro de 2002. – Antonio Car -

los Tar deli, Se cretário de Ser viços de Ra diodifusão
Interino.

(A Co missão de Edu cação. De cisão
Terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 241, DE 2003

(Nº 1.583/2001, na Câ mara dos Deputados)

Aprova o ato que ou torga con ces-
são ao Sis tema Na tiva de Co municações
Ltda. para ex plorar ser viço de ra diodifu-
são de sons e ima gens na ci dade de Pe -
lotas, Esta do do Rio Gran de do Sul.
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O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o

Decreto s/nº, de 26 de mar ço de 2001, que ou torga
concessão ao Sis tema Na tiva de Co municações
Ltda., para ex plorar, por quin ze anos, sem di reito de 
exclusividade, ser viço de ra diodifusão de sons e
imagens na ci dade de Pe lotas, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 304, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhado de Expo sição de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, o ato cons tante do De -
creto de 26 de mar ço de 2001, que “Ou torga con ces-
são às en tidades que men ciona, para ex plorar servi-
ços de ra diodifusão de sons e ima gens, e dá ou tras
providências”. As en tidades men cionadas são as se -
guintes:

1 – Rá dio e Te levisão Ro tioner Ltda., na ci dade
de Cu ritiba – PR;

2 – Sis tema Na tiva de Co municações Ltda., na
cidade de Pe lotas – RS.

Brasília, 2 de abril de 2001.  Fernando Hen ri-
que Car doso.

MC Nº 12 EM

Brasília, 13 de fe vereiro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Em con formidade com as atri buições le gais e

regulamentares co metidas a este Mi nis tério, de termi-
nou-se a ins tauração de pro cedimento li citatório, na
modalidade Concorrência, com vis tas à ou torga de
concessão para ex plorar serviço de ra diodifusão, nas
localidades e Uni dades da Fe deração abaixo in dica-
das.

2. A Co missão Espe cial de Âmbi to Na cional,
criada pela Por taria nº 63, de 5 de fe vereiro de
1997, al terada pela Por taria nº 795, de 17 de de-
zembro de 1997, após ana lisar a do cumentação de
habilitação e as pro postas téc nica e de pre ço das
entidades pro ponentes, com ob servância da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gislação es -
pecífica de ra diodifusão, con cluiu que ob tiveram a
maior pon tuação do va lor pon derado, nos ter mos
estabelecidos pe los respectivos Edi tais, to man-
do-se as sim ven cedoras das Con corrências, con-

forme atos da mes ma Co missão, que ho mologuei, as
seguintes en tidades:

Rádio e Te levisão Ro tioner Ltda., ser viço de ra dio-
difusão de sons e ima gens na ci dade de Cu ritiba, Esta -
do do Pa raná (Pro cesso Admi nistrativo nº
53740.000630/97 – Con corrência nº 110/97-SFO/MC);

Sistema Na tiva de Co municações Ltda., ser viço
de ra diodifusão de sons e ima gens na ci dade de Pe lo-
tas, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro cesso Adminis-
trativo nº 53790.000828/97 – Con corrência nº
111/97-SFO/MC).

3. Nes sa con formidade, e em ob servância do
que dis põe o art. 29 do Re gulamento dos Ser viços de
Radiodifusão, apro vado pelo De creto nº 52.795, de
31 de ou tubro de 1963, com a re dação que lhe foi
dada pelo De creto nº 1.720, de 28 de no vembro de
1995, sub meto à ele vada con sideração de Vossa
Excelência projeto de de creto que trata da ou torga de
concessão às re feridas en tidades para ex plorar o ser -
viço de ra diodifusão mencionado.

4. Escla reço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons tituição, o ato de ou torga so mente pro -
duzirá efe itos le gais após de liberação do Con gres-
so Na cional, para onde so licito seja en caminhado o
referido ato.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações.

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 2001

Outorga con cessão às en tidades
que men ciona, para ex plorar ser viços de
radiodifusão de sons e ima gens, e dá ou -
tras pro vidências.

O Pre sidente da Re pública, no uso das atri bui-
ções que lhe con ferem os arts. 84, in ciso IV, e 223, ca -
put, da Cons tituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e ten do em vis ta o dis posto no art. 29
do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão, apro va-
do pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963.

Decreta:
Art. 1º Fica ou torgada concessão às en tidades

abaixo men cionadas, para ex plorar, pelo pra zo de
quinze anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de
radiodifusão de sons e ima gens:

I – Rá dio e Te levisão Ro tioner Ltda., na ci dade
de Cu ritiba, Esta do do Pa raná (Pro cesso nº
53740.000630/97);

II – Sis tema Na tiva de Co municações Ltda., na
cidade de Pe lotas, Estado do Rio Gran de do Sul (Pro -
cesso nº 53790.000828/97).

08748 Sá bado 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL104    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL104 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL104     



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá bado 26 08749

Art. 2º As con cessões ora ou torgadas re-
ger-se-ão pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes, re gulamentos e obri gações
assumidas pe las ou torgadas.

Art. 3º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 4º Os con tratos de correntes des tas conces-
sões de verão ser as sinados den tro de sessenta dias,

a con tar da data de pu blicação da de liberação de que
trata o ar tigo an terior, sob pena de tor narem-se nu los,
de ple no di reito, os atos de ou torga.

Art. 5º Este De creto en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Brasília, 26 de mar ço de 2001; 180º da Inde pen-
dência e 113º da Re pública. – Fernando Hen rique
Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 242, DE 2003

(Nº 1.708/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que re nova a conces-
são da Nas sau – Edi tora, Rá dio e Te levi-
são Ltda. para ex plorar ser viço de ra dio-
difusão de sons e ima gens na ci dade de
Vitória, Esta do do Espí rito San to.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -

creto s/nº, de 7 de ou tubro de 1997, que re nova por
quinze anos, a par tir de 24 de ou tubro de 1995, a con -
cessão da Nassau – Edi tora, Rá dio e Te levisão Ltda.,
para ex plorar, sem di reito de ex clusividade, ser viço
de ra diodifusão de sons e ima gens na ci dade de Vi tó-
ria, Esta do do Espí rito San to.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.182, DE 1997

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional.
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhado de Expo sição de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, o ato cons tante do De -
creto de 7 de ou tubro de 1997 que “Re nova a con ces-
são da Nas sau – Editora, Rá dio e Te levisão Ltda.,
para ex plorar serviço de ra diodifusão de sons e ima -
gens (TV), na ci dade de Vi tória, Esta do do Espí rito
Santo.

Brasília, 14 de ou tubro de 1997. – Fernando
Henrique Car doso.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 240/MC, DE 26 DE
SETEMBRO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Submeto à con sideração de Vossa Exce lência o 

incluso Pro cesso Admi nistrativo nº 53660.000281/95. 
em que a Nas sau – Edi tora, Rá dio e Te levisão Ltda.
solicita re novação da concessão para ex plorar servi-
ço de ra diodifusão de sons e ima gens (TV), na ci dade
de Vi tória, Esta do do Espí rito San to, ou torgada con -
forme De creto nº 85.213, de 29 de se tembro de 1980,
cujo con trato de concessão foi pu blicado no Diário
Oficial da União de 24 de ou tubro de 1980.

2. Obser vo que o ato de ou torga ori ginal está
amparado ju ridicamente, con siderando as disposi-
ções con tidas na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de

1972, e no De creto nº 88.066, de 26 de ja neiro de
1983, que a re gulamentou, que con sideram como de -
feridos os pe didoS de re novação re queridos na for ma
devida e não de cididos ao tér mino do pra zo de vi gên-
cia da con cessão ou permissão, sendo, por isso, ad -
mitido o fun cionamento em ca ráter precário das esta-
ções, mes mo quan do ex piradas as res pectivas ou tor-
gas.

3. Com es tas ob servações, li cito é se con cluir
que a ter minação do pra zo da Ou torga ou a pendên-
cia de sua re novação, a cur to ou a lon go pra zo, não
determina, ne cessariamente, a ex tinção do ser viço
prestado, po dendo o processo da re novação ser ul ti-
mado.

4 Em sen do re novada a ou torga em apre ço o ato 
correspondente de verá as sinalar que a re novação
ocorrerá a partir de 24 de ou tubro de 1995.

5. Nes sa con formidade, e em ob servância ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gula-
mento, De creto nº 88.066, de 1983, sub meto o as sun-
to à su perior con sideração de Vossa Exce lência para
decisão e sub missão da ma téria ao Con gresso Na cio-
nal, em cumprimento ao § 3º do ar tigo 223 da Cons ti-
tuição.

Respeitosamente. – Sérgio Mot ta, Mi nistro de
Estado das Co municações.

DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997

Renova a concessão da Nas sau-Edi-
tora, Rá dio e Te levisão Ltda., para ex plo-
rar ser viço de ra diodifusão de sons e
imagens (TV), na ci dade de Vi tória, Esta-
do do Espí rito San to.

O Pre sidente da Re pública, no uso das atri bui-
ções que lhe con ferem os arts. 84, in ciso IV, e 223 da
Constituição, e nos ter mos ao art. 6º, in ciso I, do De -
creto nº 88.066, de 26 de ja neiro de 1983, e ten do em
vista o que cons ta do Pro cesso Admi nistrativo nº
53660.000281/95-19

Decreta:

Art. 1º Fica re novada, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por quin -
ze anos, a par tir de 24 de ou tubro de 1995, a con ces-
são da Nas sau-Editora, Rá dio e Te levisão Ltda., ou -
torgada pelo De creto nº 85.213, de 29 de se tembro
de 1980, cujo con trato de con cessão foi pu blicado no
Diário Ofi cial da União de 24 de ou tubro de 1980,
sendo o prazo re sidual da ou torga man tido pelo De -
creto de 10 de maio de 1991, para ex plorar, sem di rei-
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to de ex clusividade, serviço de ra diodifusão de sons e 
imagens (TV), na ci dade de Vi tória, Esta do do Espí ri-
to San to.

Parágrafo úni co. A ex ploração do ser viço de
radiodifusão, cuja ou torga é re novada por este De -
creto, re ger-se-á pelo Có digo Bra sileiro de Te leco-
municações, leis sub seqüentes e seus re gulamen-
tos.

Art. 2º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 3º Este De creto en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Brasília, 7 de ou tubro de 1997; 176º da Inde pen-
dência e 109º da Re pública.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 243, DE 2003

(Nº 2.032/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga con ces-
são à Sis tema La geado de Co municação
Ltda., Para ex plorar ser viço de ra diodifu-
são de sons e ima gens na ci dade de Go -
iânia, Esta do de Go iás.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -

creto s/nº, de 28 de agos to de 2001, que ou torga con -
cessão à Sis tema La geado de Co municação Ltda.,
para ex plorar, por quin ze anos, sem di reito de ex clusi-
vidade, serviço de ra diodifusão de sons e ima gens,
na ci dade de Go iânia, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.335, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

como § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto ê apre ciação de Vossas Exce lências, de Expo si-
ção de Mo tivos do Se nhor Mi nistro de Esta do das Co -
municações, o ato cons tante do De creto de 23 de
agosto de 2001, que “Ou torga concessão às en tida-
des que men ciona, para ex plorar serviços de ra diodi-
fusão, e dá ou tras pro videncias”. As en tidades são
as se guintes:

1 – Gru po Inte gração de Co municaç6es Ltda.,
na ci dade de Xi que-Xique-BA (onda mé dia); e

2 – Sis tema La geado de Co municação Ltda., na 
cidade de Go iânia-GO (sons e ima gens).

Brasília, 6 de de zembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.
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MC Nº 369 EM

Brasília, 5 de ju lho de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública.

Em con formidade com as atri buições le gais e
regulamentares co metidas a este Mi nis tério, de termi-
nou-se a ins tauração de pro cedimento li citatório, na
modalidade Concorr6neia, tom vas tas à ou torga de
concessão para ex plorar serviço de ra diodifusão, nas
localidades e Uni dades da Fe deração abaixo in dica-
das.

2. A Co missão Espe cial de Âmbi to Na cionaL
criada pela Por taria nº 63, de 5 de fe vereiro de
1997, al terada pela Por taria nº 795, de 17 de de-
zembro de 1997, após ana lisar a do cumentação de
habilitação e as pro postas téc nica e de pre ço das
entidades pro ponentes, com ob servância da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993. e da le gislação es -
pecífica de ra diodifusão, con cluiu que ob tiveram a
inalar pon tuação do va lor pon derado, nos ter mos
estabelecidos pe los res pectivos Edi tais, tor nan-
do-se as sim ven cedoras das Con corrências, con-
forme usos da mes ma Co missão, que ho mologuei,
as se guintes en tidades:

Grupo Inte gração de Co municações Ltda., ser viço
de ra diodifusão so nora em onda mé dia na ci dade de Xi -
que-Xique, Esta do da Ba hia (Pro cesso nº
53640.000222193 e Con corrência nº 00319S-SSR/MC);

Rádio Sel va gem FM Ltda.., ser viço de ra diodifu-
são so nora em onda mé dia na ci dade do Garra, Dis tri-
to Fe deral (Pro cesso nº 53000.001389/98 e Con cor-
rência nº 006/98-SSR/MC);

Sistema La geado de Co municação Ltda., ser viço
de ra diodifusão de sons e ima gens na ci dade de Go iâ-
nia. Esta do de Go iás (Pro cesso nº 53670.000089/98 e
Concorrência nº 132197-SSR/MC);

3. Nes sa con formidade, e em ob servância ao
que dis põe o art. 29 do Re gulamento dos Ser viços de
Radiodifusão, apro vado pelo De creto nº 52.795, de
31 de ou tubro de 1963, com a re dação que lhe foi
dada pelo De creto nº 1.720, da 28 de no vembro de
1995, sub meto à ele vada con sideração de Vossa
Excelência pro jeto de de creto que tra ta da amar ga de
concessão às re feridas en tidades para explorar os
serviços de ra diodifusão men cionados.

4. Escla reço que, nos ru mos do § 3º do art. 223
da Cons tituição, o ato de ou torga so mente pro duzirá.
efeitos le gais após de liberação do Con gresso Na cio-

nal, para onde so licito seja en caminhado o re ferido
ato.

Pimenta da Ve iga, Mi nistro das Co municações.

DECRETO DE 28 DE AGOSTO, DE 2001

Outorga con cessão às en tidades
que men ciona, para ex plorar ser viços de
radiodifusão, e dá ou tras providências.

O Pre sidente da Re pública, no uso das atri bui-
ções que lhe con ferem os arts. 84, in ciso IV, e 223, ca -
put, da Cons tituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis posto no art.
29 do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão,
aprovado pelo De creto nº 52.795, de 31 do ou tubro de 
1963,

Decreta:
Art. 1º Fica ou torgada concessão às en tidades

abaixo men cionadas, para ex plorar. pelo pra zo de dez 
anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodi-
fusão so nora em onda mé dia:

I – Gru po Inte gração de Co municações Ltda.,
na ci dade de Xi que-Xique, Esta do da Ba hia (Pro ces-
so nº 53640.000222/98 e Con corrência nº
003/98-SSR/MC);

II – Rá dio Sel vagem FM Ltda., na ci dade do
Gama, Dis trito Fe deral (Pro cesso nº 53000.001389/98
e Con corrência nº 006/98-SSR/MC);

Art. 2º Fica ou torgada concessão ao Sis tema
Lageado de Co municação Ltda., na ci dade de Go iâ-
nia, Esta do de Go iás (Pro cesso nº 53670.000089198
e Con corrência nº 132/97-SSR/, para ex plorar, pelo
prazo de quin ze anos, sem di reito de ex clusividade,
serviço de ra diodifusão de sons e ima gens:

Art. 3º As con cessões ora ou torgadas re-
ger-se-ão pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes, re gulamentos e obri gações
assumidas pe las ou torgadas.

Art. 4º Este ato so mente produzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 5º Os con tratos de correntes destas con ces-
sões de verão ser as sinados dentro de sessenta dias,
a con tar da data de pu blicação da de liberação de que
trata o art. 4º, sob pena de to mar-se nula, de ple no di -
reito, a ou torga con cedida.

Art. 6º Este De creto en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Brasília, 28 de agos to de 2001; 180º da Inde-
pendência e 113º da Re pública. – Fernando Hen ri-
que Car doso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 244, DE 2003

(Nº 2.163, de 2002, na Câ mara dos Deputados)

Aprova o ato que ou torga per missão
à Ibi apina Ra diodifusão Ltda., para ex plo-
rar ser viço de ra diodifusão so nora em
freqüência mo dulada, na ci dade de Aral
Moreira, Esta do do Mato Gros so do Sul.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por ta-

ria nº 284, de 19 de mar ço de 2002, que ou torga per -
missão à Ibi apina Ra diodifusão Ltda., para ex plorar, por
dez anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra di-
odifusão so nora em fre qüência mo dulada, na ci dade de
Aral Mo reira, Esta do do Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 272, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art 49, in ciso XII, com binado com 

o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub meto à
apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas
de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro de
Estado das Co municações, permissões para ex plo-
rar, pelo pra zo de dez anos, sem di reito de ex clusivi-
dade, serviços de ra diodifusão so nora, conforme os
seguintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 277, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema Maia de Co municação Ltda., na ci dade de
Itapagipe – MG;

2 – Por taria nº 284, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibiapina Ra diodifusão Ltda., na ci dade de Aral Mo rei-
ra – MS;

3 – Por taria nº 308, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio Bom Su cesso Ltda., na ci dade de Cen tralina–
MG;

4 – Por taria nº 313, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema Maia de Co municação Ltda., na ci dade de
Itapagipe – MG;

5 – Por taria nº 314, de 19 de mar ço de 2002 –
Sociedade de Co municação Aza léia Ltda., na ci dade
de Bo caiúva – MG;

6 – Por taria nº 321, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio FM Ca mocim Ltda., na ci dade de Ca mocim de
São Fé lix – PE;

7 – Por taria nº 322, de 19 de mar ço de 2002 –
Magui – Co municação e Mar keting Ltda., na ci dade
de Belo Ori ente – MG;

8 – Por taria nº 323, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio São Ju das Ta deu FM Ltda., na ci dade de Co -
queiral – MG;

9 – Por taria nº 324, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio Mi raí FM Sté reo Ltda., na ci dade de Mi rai-MG; e

10 – Por taria nº 326, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio FM Be ira Rio Ltda., na ci dade de Mo rada Nova
– CE.

Brasília, 16 de abril de 2002. – Fernando Henri-
que Car dodo.

MC Nº 363 EM

Brasília, 27 de março de 2002

Excelentíssimo Se nhor Presidente da Re pública,
De con formidade com as atri buições le gais e re -

gulamentares co metidas a este Mi nistério, de termi-
nou-se a pu blicação da Con corrência nº
074/2000-SSR/MC, com vis tas à im plantação de uma 
estação de ra diodifusão so nora em fre qüência mo du-
lada, na ci dade de Aral Mo reira, Esta do de Mato
Grosso do Sul.

2. A Co missão Espe cial de Âmbito Na cional, cri-
ada pela Por taria nº 63, de 5 de fe vereiro de 1997, al -
terada pela Por taria nº 795, de 17 de de zembro de
1997, de pois de ana lisar a do cumentação de ha bilita-
ção e as pro postas téc nicas e de pre ço pela ou torga
das en tidades pro ponentes, com ob servância da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gislação es -
pecífica de ra diodifusão, concluiu que a Ibi apina Ra di-
odifusão Ltda., ob teve a ma ior pon tuação do va lor
ponderado, nos ter mos es tabelecidos pelo Edi tal, tor-
nando-se as sim a ven cedora da Concorrência, con-
forme ato da mes ma Co missão, que ho mologuei, ha -
vendo por bem ou torgar a per missão, na forma da
Portaria in clusa.

3. Escla reço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons tituição, o ato de ou torga so mente pro duzirá
efeitos le gais após de liberação do Con gresso Na cional,
para onde so licito seja en caminhado o re ferido ato.

Respeitosamente, Pimenta da Ve iga – Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 284, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, em conformidade com o art.
32 do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão,
aprovado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 
1963, com a re dação que lhe foi dada pelo De creto nº
1.720, de 28 de no vembro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro cesso nº 53670.001288/2000, Con -
corrência nº 074/2000-SSR/MC, re solve:
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Art. 1º Ou torgar per missão à Ibi apina Ra diodifu-
são Ltda., para ex plorar, pelo pra zo de dez anos, sem
direito de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão so-
nora em fre qüência mo dulada, na ci dade de Aral Mo -
reira, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Parágrafo úni co. A permissão ora ou torgada
reger-se-á pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes, re gulamentos e obri ga-
ções as sumidas pela ou torgada em suas pro pos-
tas.

Art. 2º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do ar tigo 223, § 3º, da Cons tituição.

Art. 3º O con trato de ade são de corrente desta
permissão de verá ser as sinado den tro de ses senta
dias, a con tar da data de pu blicação da de liberação
de que tra ta o ar tigo an terior, sb pena de tor nar-se
nulo, de ple no di reito, o ato de ou torga.

Art. 4º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.
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PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 245, DE 2003

(Nº 2.187/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga per missão
à Ra dio FM M.M. Ltda., para ex plorar ser -
viço de ra diodifusão so nora em fre qüên-
cia mo dulada, na ci dade de Eldo rado,
Estado do Mato Gros so do Sul.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 301, de 19 de mar ço de 2002, que ou torga
permissão à Rá dio FM M.M. Ltda., para ex plorar, por
dez anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra -
diodifusão so nora em fre qüência mo dulada, na ci da-
de de Eldo rado, Esta do do Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 234, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cionaL
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado com

o § 3º do art. 223 da Cons tituição Fe deraL sub meto á
apreciação de Vossas Exce lências. acom panhadas de
Exposições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro de Estado
das Co municações, per missões para ex plorar. pelo pra -
zo de dez anos, sem di reito de ex clusividade, ser viços
de ra diodifusão so nora em fre qüência mo dulada con for-
me os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 300, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibiapina Ra diodifusão Ltda., na ci dade de Co ronel
Sapucaía – MS:

2 – Por taria nº 301, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio FM M.M. Ltda., na ci dade de Eldo rado – MS.

3 – Por taria nº 306, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio e TV Su cesso Ltda,. na ci dade de Ca tende – PE;

4 – Por taria nº 315, de 19 de mar ço de 2002 – RGJ
– Co municações Ltda., na ci dade de Ca sinhas – PE;

5 – Por taria nº 316, de 19 de mar ço de 2002 – Fun -
dação Ter ceiro Mi lênio, na ci dade de Ita porã – MS:

6 – Por taria nº 325, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio Ma rabá Ltda, na ci dade de Ma racaju – MS.

7 – Por taria nº 350, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema de Ra diodifusão Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci dade de Ro chedo – MS;

8 – Por taria nº 351, de 19 de mar ço de 2002 –
Prisma Enge nharia em Te lecomunicações Ltda., na
cidade de Rio Bri lhante – MS;

9 – Por taria nº 356, de 19 de mar ço de 2002 –
Paraíba TV/FM Ltda., na ci dade de Pa udalho – PE:

10 – Por taria nº 357, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema de Ra diodifusão Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci dade de Sel viria – MS;

11 – Por taria nº36l, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema de Ra diodifusão Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci dade de Pe dro Go mes – MS;

12 – Por taria nº 371, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibiapina Ra diodifusão Ltda., na ci dade de Inocência –
MS; e

13 – Por taria nº 375, de 19 de mar co de 2002 –
Fundação Artística e Cultural Ima culada Con ceição,
na ci dade de Iguatemi – MS.

Brasília, de abril de 2002. – Fernando Henrique
Cardoso.

MC Nº 433 EM

Brasília, 27 de março de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública.
De con formidade com as atri buições le gais e re gu-

lamentares co metidas a este Mi nistério, de terminou-se a
publicação da Con corrência nº 075/2000-SSR/MC, com
vistas à im plantação de uma es tação de ra diodifusão so -
nora em fre qüência mo dulada, na ci dade de Eldo rado,
Estado de Mato Gros so do Sul.

2. A Co missão Espe cial de Âmbito Na cional, cri a-
da pela Por taria nº 63, de 5 de fe vereiro de 1997, al tera-
da pela Por taria nº 795, de 17 de de zembro de 1997,
depois de ana lisar a do cumentação de ha bilitação e as
propostas téc nica e de pre ço pela ou torga das entida-
des pro ponentes, com ob servância da Lei nº 8.666, de
21 de ju nho de 1993, e da le gislação es pecifica de ra di-
odifusão, con cluiu que a Rá dio FM M.M. Ltda. ob teve a
maior pon tuação do va lor pon derado, nos ter mos es ta-
belecidos pelo EditaL tornando-se as sim a ven cedora
da Con corrência. con forme ato da mes ma Co missão,
que ho mologuei. ha vendo por bem ou torgar a per mis-
são, na for ma da Por taria in clusa.

3. Escla reço que de acor do cor ri o § 3º do art. 223
da Cons tituição, o ato de ou torga so mente pro duzira
efeitos le gais após de liberação do Con gresso Na cional,
para onde so licito seja en caminhado o re ferido ato.

Respeitosamente. – Pimenta da Ve iga. – Minis-
tro de Esta do das Co municações

PORTARIA Nº 301, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, em conformidade com o art.
32 do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão,
aprovado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 
1963. com a re dação que lhe foi dada pelo De creto nº
1.720, de 28 de no vembro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro cesso nº 53670.001356/2000. Con -
corrência nº 075i2000-SSR/MC, re solve:

Art. 1º Ou torgar per missão à Rá dio FM M.M.
Ltda., para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem di -
reito de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão so nora
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em fre qüência mo dulada. na ci dade de Eldo rado.
Estado de Mato Gros so do Sul.

Parágrafo úni co, A permissão ora ou torgada re -
ger-se-á pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes. re gulamentos e obri gações
assumidas nela ou torgada em suas pro postas.

Art. 2º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do ar tigo 223, § 3º, da Cons tituição.

Art. 3º O con trato de ade são de corrente desta
permissão de verá ser as sinado den tro de ses senta
dias, a con tar da data de pu blicação da de liberação
de que tra ta o ar tigo an terior, sob pena de to mar-se
nulo, de ple no di reito, o ato de ou torga.

Art. 4º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua Pu blicação.

Pimenta da Ve iga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 246, DE 2003

(Nº 2.224/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga per missão
à Rá dio FM da Bar ra Ltda., para ex plorar
serviço de ra diodifusão so nora em fre-
quência mo dulada, na ci dade de Barra
Velha, Estado de Santa Ca tarina.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 370, de 19 de mar ço de 2002, que ou torga
permissão à Rá dio FM da Bar ra Ltda., para ex plorar,
por dez anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de 
radiodifusão so nora em fre qüência mo dulada, na ci -
dade de Barra Ve lha, Esta do de San ta Ca tarina.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 303, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado com

o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub meto à
apreciação de Vossas Exce lências, acom panhadas de 
Exposições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro de Estado
das Co municações, per missões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem di reito de ex clusividade, ser vi-
ços de ra diodifusão so nora em fre qüência mo dulada,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 285, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema Itam bacuriense de Co municação Ltda., na
cidade de Itambacuri-MG;

2 – Por taria nº 293, de 19 de mar ço de 2002 –
DRT – Du agreste Rá dio e Te levisão Ltda., na ci dade
de Ara piraca-AL;

3 – Por taria nº 303, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema Cos ta Dou rada de Ra diodifusão Ltda., na ci -
dade de Co queiro Seco-AL;

4 – Por taria nº 307, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema Cab de Co municação Ltda., na ci dade de Te-
resina-PI;

5 – Por taria nº 318, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema Sul-Mi neiro de Ra diodifusão Ltda., na ci dade
de Ca manducaia-MG;

6 – Por taria nº 336, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio FM Eldorado Ltda., na ci dade de Corrente-PI;

7 – Por taria nº 339, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio Pri mavera FM de Gu ariba Ltda., na ci dade de
Guariba-SP;

8 – Por taria nº 340, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio e TV Cen tauro Ltda., na ci dade de Campina
Verde-MG;

9 – Por taria nº 342, de 19 de mar ço de 2002 –
KMR – Te lecomunicações Ltda., na ci dade de Itaí-SP;

10 – Por taria nº 349, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema Inde pendente de Ra diodifusão Ltda., na ci -
dade de Conceição de Ipanema-MG;

11 – Por taria nº 369, de 19 de mar ço de 2002 –
Empreendimentos Cen tro Sul Ltda., na ci dade de Flo-
riano-PI;

12 – Por taria nº 370, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio FM da Bar ra Ltda., na ci dade, de Barra Ve-
lha-SC; e

13 – Por taria nº 373, de 19 de mar ço de 2002 –
Oliveira & Vi eira Ra diodifusão e Pro dução Ltda., na
cidade de Bra sília de Mi nas-MG.

Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando Henri-
que Car doso

MC Nº 386 EM

Brasília, 27 de março de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
De con formidade com as atri buições le gais e re gu-

lamentares co metidas a este Mi nis tério, de ter minou-se a 
publica ção da Concorrência nº 81/97-SFO/MC, com
vistas à im plantação de uma es tação de ra diodifusão
sonora em fre qüência mo dulada, na ci dade de Barra
Velha, Estado de Santa Ca tarina.

2. A Co missão Espe cial de Âmbito Na cional, cri-
ada pela Por taria nº 63, de 5 de fe vereiro de 1997, al -
terada pela Por taria nº 795, de 17 de de zembro de
1997, de pois de ana lisar a do cumentação de ha bilita-
ção e as pro postas téc nica e de pre ço pela ou torga
das en tidades pro ponentes, com ob servância da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gislação es -
pecífica de ra diodifusão, concluiu que a Rá dio FM da
Barra Ltda., obteve a ma ior pon tuação do va lor pon -
derado, nos ter mos es tabelecidos pelo Edi tal, tornan-
do-se as sim a ven cedora da Concorrência, con forme
ato da mes ma Co missão, que ho mologuei, ha vendo
por bem ou torgar a per missão, na for ma da Por taria
inclusa.

3. Escla reço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons tituição, o ato de ou torga so mente produ-
zirá efe itos le gais após de liberação do Con gresso Na -
cional, para onde so licito seja en caminhado o re ferido
ato.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 370, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, em conformidade com o art.
32 do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão,
aprovado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 
1963, com a re dação que lhe foi dada pelo De creto nº
1.720, de 28 de no vembro de 1995, e ten do em vis ta o 
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que cons ta do Pro cesso nº 53820.000358/97, Con-
corrência nº 81/97-SFO/MC, re solve:

Art. 1º Ou torgar per missão à Rá dio FM da Bar ra
Ltda., para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem di -
reito de ex clusividade, serviço de ra diodifusão so nora
em fre qüência mo dulada, na ci dade de Bar ra Ve lha,
Estado de Santa Ca tarina.

Parágrafo úni co. A permissão ora ou torgada re -
ger-se-á pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes, re gulamentos e obri gações
assumidas pela ou torgada em suas pro postas.

Art. 2º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do ar tigo 223, § 3º, da Cons tituição.

Art. 3º O con trato de ade são de corrente desta
permissão de verá ser as sinado den tro de ses senta
dias, a con tar da data de pu blicação da de liberação
de que tra ta o ar tigo an terior, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di reito, o ato de ou torga.

Art. 4º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 247, DE 2003

(Nº 2.397/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga con ces-
são à Fre qüência Bra sileira de Co muni-
cações Ltda., para ex plorar ser viço de ra -
diodifusão so nora em onda mé dia na ci-
dade de Ga ropaba, Esta do de San ta Ca ta-
rina.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -
creto s/nº, de 15 de abril de 2002, que ou torga con -
cessão à Fre qüência Bra sileira de Co municações
Ltda., para ex plorar, por dez anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viço de ra diodifusão so nora em onda
média na ci dade de Ga ropaba, Esta do de San ta Ca -
tarina.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 295, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,

Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado
com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhado de Exposição de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, o ato cons tante do De -
creto de 15 de abril de 2002, que “Ou torga con cessão
às en tidades que men ciona, para ex plorar ser viços
de ra diodifusão, e dá ou tras pro vidências”. As en tida-
des men cionadas são as se guintes:

1 – Kyno Fil mes Pro duções Ci nematográficas
Ltda., na ci dade de Ara guatins – TO (onda mé dia);

2 – Fre qüência Bra sileira de Co municações
Ltda., na ci dade de Ga ropaba – SC (onda mé dia);

3 – Elo Co municação Ltda., na ci dade de Ma ce-
ió – AL (sons e ima gens);

4 – Mel lo e Bru no Co municação e Par ticipações
Ltda., na ci dade de La ges – SC (sons e ima gens); e

5 – Meio e Bru no Co municação e Participações
Ltda., na ci dade de Campo Mou rão – PR (sons e ima -
gens).

Brasília, 23 de abril de 2002. – Fernando Henri-
que Car doso.

MC Nº 359 EM

Brasília, 26 de março de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,

Em con formidade com as atri buições le gais e
regulamentares co metidas a este Mi nistério, de termi-
nou-se a ins tauração de pro cedimento li citatório, na
modalidade Concorrência, com vis tas à ou torga de
concessão para ex plorar serviços de ra diodifusão,
nas lo calidades e Uni dades da Fe deração aba ixo in -
dicadas.

2. A Co missão Espe cial de Âmbito Na cional,
criada pela Por taria nº 63, de 5 de fe vereiro de
1997, al terada pela Por taria nº 795, de 17 de de-
zembro de 1997, após ana lisar a do cu mentação de
habilitação e as propostas téc nica e de preço das
entidades proponentes, com ob servância da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gislação es -
pecífica de ra diodifusão, con cluiu que ob tiveram a
maior pontuação do va lor pon derado, nos ter mos
estabelecidos pe los respectivos Edi tais, tornan-
do-se as sim ven cedoras das Con corrências, con-
forme atos da mes ma Co missão, que ho mologuei,
as se guintes en tidades:

Kyno Fil mes Pro duções Ci nematográficas
Ltda., ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé dia
na ci dade de Araguatins, Esta do do To cantins (Pro-
cesso nº 53665.000013/98 e Con corrência nº
164/97-SSR/MC);

Freqüência Brasileira de Co municações Ltda.,
serviço de ra diodifusão so nora em onda mé dia na ci -
dade de Ga ropaba, Esta do de San ta Ca tarina (Pro -
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cesso nº 53740.000630/2000 e Con corrência nº
114/2000-SSR/MC);

Elo Co municação Ltda., ser viço de ra diodifusão
de sons e ima gens na ci dade de Ma ceió, Esta do de
Alagoas (Pro cesso nº 53610.000055/98 e Con corrên-
cia nº 119/97-SSR/MC);

Mello e Bru no Co municação e Par ticipações
Ltda., ser viço de ra diodifusão de sons e ima gens na
cidade de La ges, Esta do de San ta Ca tarina (Pro ces-
so nº 53740.000637/2000 e Con corrência nº
115/2000-SSR/MC);

Mello e Bru no Co municação e Par ticipações
Ltda., ser viço de ra diodifusão de sons e ima gens na
cidade de Campo Mou rão, Esta do do Pa raná (Pro-
cesso nº 53740.000650/2000 e Con corrência nº
118/2000-SSR/MC);

3. Nes sa con formidade, e em ob servância ao
que dis põe o art. 29 do Re gulamento dos Ser viços
de Ra diodifusão, apro vado pelo De creto nº
52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a re dação
que lhe foi dada pelo De creto nº 1.720, de 28 de
novembro de 1995, sub meto à elevada con sidera-
ção de Vos sa Exce lência pro jeto de de creto que
trata da ou torga de concessão às re feridas en tida-
des para ex plorar os ser viços de ra di odifusão men -
cionados.

4. Escla reço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons tituição, os atos de ou torga so mente pro duzi-
rão efe itos le gais após de liberação do Congresso Na -
cional, para onde so licito se jam en caminhados os re -
feridos atos.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Minis-
tro de Esta do das Co municações.

DECRETO DE 15 DE ABRIL, DE 2002

Outorga concessão às en tidades
que men ciona, para ex plorar ser viços
de ra diodifusão, e dá ou tras pro vidên-
cias.

O Pre sidente da Re pública, no uso das atri bui-
ções que lhe con ferem os arts. 84, in ciso IV, e 223,
caput, da Cons tituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 
27 de agos to de 1962. e ten do em vis ta o dis posto no 
art. 29 do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifu-
são, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou -
tubro de 1963,

Decreta:

Art. 1º Fica ou torgada concessão às en tidades
abaixo mencionadas para ex plorar, pelo prazo de dez
anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodi-
fusão so nora em onda mé dia:

I – Kyno Fil mes Pro duções Ci nematográficas
Ltda., na ci dade de Araguatins, Estado do To cantins
(Processo nº 53665.000013/98 e Con corrência nº
164/97-SSR-MC); e

II – Fre qüência Bra sileira de Co municações
Ltda., na ci dade de Ga ropaba, Esta do de San ta Ca ta-
rina (Pro cesso nº 5 3740.000630/2000 e Con corrên-
cia nº 1 14/2000-SSR-MC).

Art. 2º Fica ou torgada concessão às en tidades
abaixo men cionadas para ex plorar, pelo pra zo de
quinze anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de
radiodifusão de sons e ima gens:

I – Elo Co municação Ltda., na ci dade de Ma ce-
ió, Esta do de Ala goas (Pro cesso nº 53610.000055/98 
e Con corrência nº 119/97-SSR-MC);

II – Mel lo e Bru no Co municação e Participações
Ltda., na ci dade de La ges, Esta do de San ta Ca tarina
(Processo nº 53740.000637/2000 e Con corrência nº
115/2000-SSR-MC); e

III – Mel lo e Bru no Co municação e Participa-
ções Ltda., na ci dade de Cam po Mou rão, Esta do do
Paraná (Pro cesso nº 53740.000650/2000 e Con cor-
rência nº 118/2000-SSR-MC).

Art. 3º As con cessões ob jeto deste De creto re -
ger-se-ão pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes, re gulamentos e obri gações
assumidas pe las ou torgadas.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional. nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 5º Os con tratos de correntes destas con ces-
sões de verão ser as sinados dentro de sessenta dias,
a con tar da data de pu blicação da de liberação de que
trata o art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
reito, a ou torga con cedida.

Art. 6º Este De creto en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Brasília, 15 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dência e 114º da Re pública. – Fernando Henrique
Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 248, DE 2003

(Nº 1.819/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga con cessão
à Rá dio CV AM Ltda., para ex plorar ser viço
de ra diodifusão so nora em onda mé dia na
cidade do Gama, Distrito Fe deral.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -

creto s/nº, de 16 de ja neiro de 2002, que ou torga con -
cessão à Rá dio CV AM Ltda., para ex plorar, por dez
anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodi-
fusão so nora em onda mé dia na ci dade do Gama,
Distrito Fe deral.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 46

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhada de Exposição de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, o ato cons tante do De -
creto de 16 de ja neiro de 2002, que “Ou torga con ces-
são à en tidade que men ciona, para ex plorar serviço
de ra diodifusão, e dá ou tras pro vidências”.

Brasília, 30 de ja neiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 837 EM

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Em con formidade com as atri buições le gais e

regulamentares co metidas a este Mi nis tério, de termi-
nou-se a ins tauração de pro cedimento li citatório, na
modalidade Concorrência, com vis tas à ou torga de
concessão para ex plorar serviço de ra diodifusão, na
localidade e uni dade da Fe deração aba ixo in dicada.

2. A Co missão Espe cial de Âmbito Na cional, cri -
ada pela Por taria nº 63, de 5 de fe vereiro de 1997, al -
terada pela Por taria nº 795, de 17 de de zembro de
1997, após ana lisar a do cumentação de ha bi litação e
as pro postas técnica e de pre ço das en tidades pro po-
nentes, com ob servância da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gislação es pecífica de ra diodifu-
são, con cluiu que ob teve a ma ior pon tuação do va lor
ponderado, nos ter mos es tabelecidos pelo Edi tal, tor -
nando-se as sim ven cedora da Concorrência, con for-
me atos da mes ma Co missão, que ho mologuei, a se -
guinte en tidade:

3. Nes sa con formidade, e em ob servância ao
que dis põe o art. 29 do Re gulamento dos Ser viços de
Radiodifusão, apro vado pelo De creto nº 52.795, de
31 de ou tubro de 1963, com a re dação que lhe foi
dada pelo De creto nº 1.720, de 28 de no vembro de
1995, sub meto à ele vada con sideração de Vossa
Excelência projeto de de creto que trata da ou torga de
concessão à re ferida en tidade para ex plorar o ser viço
de ra diodifusão men cionado.

4. Escla reço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons tituição, o ato de ou torga so mente pro duzirá
efeitos le gais após de liberação do Con gresso Na cional,
para onde so licito seja en caminhado o re ferido ato.

Respeitosamente. – Pimenta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

DECRETO DE 16 DE JANEIRO, DE 2002

Outorga con cessão à en tidade que
menciona, para ex plorar ser viço de ra dio-
difusão, e dá ou tras providências.

O Vice-Pre sidente da Re pública, no exer cício do 
cargo de Pre sidente da Re pública, usan do das atri bu-
ições que lhe con ferem os arts. 84, in ciso IV, e 223,
caput, da Cons tituição. e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis posto no
art. 29 do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifu-
são, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963,

Decreta:
Art. 1º Fica ou torgada con cessão à Rá dio CV

AM Ltda., para ex plorar, pelo pra zo de dez anos, sem
direito de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão so-
nora em onda mé dia, na ci dade do Gama, Dis trito Fe -
deral (Processo nº 53000.001390/98 e Con corrência
nº 006/98-SSR/MC).

Art. 2º A con cessão ora ou torgada re ger-se-á
pelo Có digo Brasileiro de Te le comunicações, leis
subseqüentes, re gulamentos e obri gações as sumi-
das pela ou torgada.

Art. 3º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 4º O con trato de corrente des ta con cessão
deverá ser as sinado dentro de sessenta dias, a con tar
da data de pu blicação da de liberação de que tra ta o
art. 3º, sob pena de to mar-se nula, de ple no di reito, a
outorga concedida.

Art. 5º Este De creto en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Brasília, 16 de ja neiro de 2002; 181º da Inde-
pendência e 114º da Re púb1ica.

Marco Ma ciel..
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PARECERES

PARECER Nº 248, DE 2003

Da Co missão de Ser viços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sagem nº
79, de 2003 (nº 126/03, na ori gem), do
Presidente da Re pública, que “Sub mete
à apre ciação do Se nado Fe deral, o
nome do Se nhor Antô nio Mota Filho
para exer cer o cargo de Di retor de
Infra-Estrutura Terrestre do De parta-
mento Na cional de Infra-Estrutura de
Trans portes – DNIT.”

A Co missão de Serviços de Infra-Estru tura, em
votação se creta re alizada em 24 de abril de 2003,
apreciando o re latório apre sentado pelo Se nhor Se -
nador João Ba tista Motta, so bre a Men sagem nº 79,
de 2003, opi na pela apro vação da in dicação do Se-
nhor Antô nio Mota Fi lho, para exer cer o car go de Di re-
tor de Infra-Estru tura Ter restre do De partamento Na -
cional de Infra-Estru tura de Trans portes – DNIT, por
20 vo tos fa voráveis, 00 con trário(s) e 1 abs ten-
ção(ões).

Sala das Co missões, 24 de abril de 2003. Se na-
dor João Ba tista Mot ta, Re lator – Se nador José Jor -
ge, Pre sidente.

Relatório

O Se nhor Pre sidente da Re pública, por meio da
Mensagem nº 79, de 2003 (nº 126, de 8 de abril de
2003, na ori gem), submete ao exa me do Se nado Fe -
deral o nome do Se nhor Antô nio Mota Fi lho para exer -
cer o car go de Di retor de Infra-Estru tura Ter restre do
Departamento Na cional de Infra-Estru tura de Trans-
portes – DNIT.

O Se nhor Antô nio Mota Fi lho ocu pa, atu almente,
o car go de Asses sor Par lamentar na Câ mara de Ve re-
adores de Fortaleza e é membro efe tivo do Con selho
Municipal de Meio Ambi ente, de Fortaleza, Ce ará.

Nascido em Tamboril, Esta do do Ce ará, o can di-
dato graduou-se pela Fa culdade de Enge nharia da
Universidade de For taleza em 1978. Fez cur sos de
especialização em Enge nharia Sa nitária, na Uni versi-
dade Fe deral do Ce ará, de Planejamento e Gestão
Ambiental, na Uni versidade Esta dual do Ce ará, e de
Formação de Go vernantes, na Esco la de For mação
de Go vernantes, tam bém no Esta do do Ce ará. Seu
currículo con ta ain da com di versos cur sos de aper fei-

çoamento na área de ges tão e con trole am biental e
de en genharia sa nitária.

Suas ati vidades pro fissionais de senvolve-
ram-se, so bretudo, no âm bito da ad mi nistração pú -
blica. Atu ou es pecialmente no seu es tado na tal,
onde exer ceu, en tre ou tras, as funções de Se cretá-
rio de Obras jun to à Pre feitura Mu nicipal de Ica puí e
de Di retor do Ser viço Especial de Controle de Insta-
lações Hi dro-Sanitárias, da Pre feitura Mu nicipal de
Fortaleza, des tacando-se por tra balhos nas áre as
de sa neamento, meio am biente e obras ci vis. Atuou
também no Estado de Rondônia, como Se cretário
de Obras e Ser viços Pú blicos da Pre feitura Mu nici-
pal de Pi menta Bu eno, e como en genheiro da Co -
missão de Estra das de Ro dagem junto ao Go verno
de Ron dônia.

O art. 88 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de
2001, com a re dação que lhe deu a Me dida Pro visó-
ria nº 2.217-3, de 4-9-2001, im põe os se guintes re -
quisitos de ha bilitação para o car go de Di retor do
DNIT:

“Art. 88. Os Di retores de verão ser bra -
sileiros, ter ido neidade mo ral e re putação ili -
bada, for mação uni versitária, ex periência
profissional compatível com os ob jetivos,
atribuições e com petências do DNIT e ele-
vado con ceito no campo de suas es peciali-
dades, e se rão in dicados pelo Mi nistro de
Estado dos Trans portes e no meados pelo
Presidente da Re pública.

Parágrafo úni co. As no meações dos
Diretores do DNIT se rão pre cedidas, in divi-
dualmente, de apro vação pelo Se nado Fe-
deral, nos ter mos da alí nea f do in ciso III do
art. 52 da Cons tituição.” (NR)

A aná lise do curriculum vi tae que acom pa-
nha a men sagem presidencial in dica que o can dida-
to aten de ple namente às con dições exi gidas para
os ocu pantes do car go de Di retor de Infra-Estrutura
Ter restre do DNIT – para o qual foi in dicado pelo
Exmo. Se nhor Pre sidente da Re pública – tan to em
termos da sua for mação aca dêmica quan to no que
tange à ex periência pro fissional. A ocu pação de su -
cessivos pos tos no ser viço pú blico de monstra, ain-
da, que pos sui elevado conceito no campo de sua
especialidade.

Isso pos to, submetemos à apre ciação e jul ga-
mento desta dou ta Co missão a in dicação do Se nhor
Antônio Mota Fi lho, cons tante da re ferida men sagem
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presidencial, em cum primento às exigências cons titu-
cionais con tidas no art. 52, III, f, com binado com o pa -
rágrafo úni co do art. 88 da Lei nº 10.233, de 5 de ju -
nho de 2001, con signando que o can didato atende
aos re quisitos for mais para as sunção do car go de Di -
retor de Infra-Estru tura ter restre do DNIT.

Sala da Co missão, 24 de abril de 2003. – José
Jorge, Pre sidente – João Ba tista Mot ta, Re lator – Fáti-
ma Cle ide – Ge raldo Mes quita Jú nior – Mar co Ma ci-
el – Ro mero Jucá – Ger son Ca mata – Val dir Ra upp –
Mão San ta – Au gusto Bo telho –  Jo nas Pi nheiro –
Roberto Sa turnino – Te otonio Vi lela – Delcídio Ama -
ral – Le omar Qu intanilha – Du ciomar Cos ta – Mar ce-
lo Cri vella – Ro dolpho Tourinho – Val mir Ama ral –
Leonel Pa van – Gil berto Mes trinho.

PARECER Nº 249, DE 2003

Da Co missão de Ser viços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sagem nº 80,
de 2003 (nº 127/03, na ori gem), do Presi-
dente da Re pública, que “Sub mete à
apreciação do Se nado Fe deral, o nome
do Se nhor José Antô nio Sil va Cou tinho
para exer cer o car go de Di retor-Geral do
Departamento Na cional de Infra-Estru tu-
ra de Trans portes – DNIT”.

A Co missão de Serviços de Infra-Estru tura, em
votação se creta re alizada em 24 de abril de 2003,
apreciando o re latório apre sentado pelo Se nhor Se -
nador Gérson Ca mata so bre a Men sagem nº 80, de
2003, opi na pela apro vação da in dicação do Se nhor
José Antô nio Sil va Cou tinho, para exer cer o car go de
Diretor-Geral do De partamento Na cional de
Infra-Estrutura de Trans portes – DNIT, por 20 vo tos fa -
voráveis, 00 contrário e 01 abs tenção.

Sala das Co missões, 24 de abril de 2003. – Se-
nadores José Jor ge, Pre sidente – Gérson Ca mata,
Relator.

I – Re latório

O Se nhor Pre sidente da Re pública, por meio da
Mensagem Pre sidencial nº 80, de 2003 (nº 127, de 8
de abril de 2003, na ori gem), sub mete ao exa me do
Senado Fe deral o nome do Se nhor José Antô nio Sil va
Coutinho para exer cer o car go de Di retor-Geral do
Departamento Na cional de Infra-Estru tura de Trans-
portes (DNIT), do Mi nistério dos Transportes.

O Se nhor José Antô nio Sil va Cou tinho, nas cido
em Belo Ho rizonte, Esta do de Mi nas Ge rais, é en ge-
nheiro ci vil, for mado pela Esco la de Enge nharia da
Universidade Fe deral de Mi nas Ge rais, em 1962. Em
2000, pas sou a ocu par o car go de Di retor de Trans-
portes Ter restres da Se cretaria de Esta do de Trans-
portes e Obras Pú blicas, de Mi nas Ge rais, responsá-
vel, den tre ou tros pelo Pro jeto de Re integração da
Malha Fer roviária do Esta do, no âm bito do Pla no Mul -
timodal de Trans portes.

Sua vida pro fissional teve iní cio como en genhei-
ro efe tivo do serviço pú blico do Esta do de Mi nas Ge -
rais, lo tado na Se cretaria de Esta do de Trans portes e
Obras Pú blicas. De senvolveu ati vidades pro fissionais
tanto na ini ciativa pri vada quan to na ad ministração
pública, mas es teve sem pre vol tado para a área de
projetos e obras de cons trução ci vil.

Na ini ciativa pri vada, seu ex tenso currículo in -
clui a par ticipação, como téc nico responsável por pro -
jetos e ad ministração de obras, em em presas ou ins ti-
tuições tais como: So ciedade Pes talozzi de 1963 a
1965; Cam polar – Mi nas, Ma teriais e Ha bitação S.A,
de 1968 a 1970; Ser viço So cial da Indústria
(SESIMINAS), de 1988 a 1995; e, ain da, Cons trutora
Asteca Ltda., da qual foi só cio-diretor, en tre 1969 e
1978. Inclui tam bém a execução de inú meros projetos
de cons trução e a ad ministração téc nica de inú meras
obras, como pro fissional li beral au tônomo.

No se tor pú blico, en tre mu itos ou tros tra balhos,
destaca-se sua atu ação como:

• Vice-Pre sidente Exe cutivo da Co mis-
são Admi nistrativa do Pro grama de Expansão
e Me lhoria do Ensi no (PREMEN) (Con vênio
MEC-USAID), re presentando o Go verno Fe-
deral em Mi nas Ge rais, en tre 1970 e 1977;

• Asses sor Espe cial da Co missão de
Desenvolvimento do Vale do Je quitinhonha
(Codevale), em 1973;

• Asses sor-Chefe da Asses soria Téc ni-
ca da Co missão de Cons trução, Ampli ação
e Re construção dos Pré dios Esco lares do
Estado (CARPE/MG) de 1978 a 1987;

• Asses sor Téc nico da Pro curadoria
Geral de Jus tiça Mi nistério Pú blico de Mi nas
Gerais, de 1999 a 2001;

• Mem bro da equi pe de tran sição da
Diretoria do DNIT, do Mi nistério dos Trans-
portes, por in dicação do Mi nistro, res pon-
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dendo pela Di retoria de Planejamento e
Pesquisa, em 2003.

II – Voto

A aná lise do curriculum vi tae do can didato de -
monstra que ele aten de ple namente às dis posições
do art. 88 da Lei nº 10.233, de 2001, que de fine os
atributos re queridos para os di retores do DNIT.

Com efe ito, o Se nhor José Antô nio Sil va Cou ti-
nho é ci dadão bra sileiro, goza de ido neidade mo ral e
reputação ili bada, e con ta com for mação aca dêmica
apropriada, as sociada a inequívoca ex periência pro -
fissional. Des taque-se que tal ex periência se re vela,
sobretudo, no cam po da cons trução ci vil, de es pecial
importância no âm bito da atuação do DNIT.

O can didato re úne, pois, atri butos que o cre-
denciam ao ple no de sempenho do car go para o qual
foi in dicado pelo Exmo. Se nhor Pre sidente da Re pú-
blica.

Isso pos to, sub metemos à apre ciação e jul ga-
mento des ta dou ta Co missão a in dicação fa vorável
do Se nhor José Antô nio Sil va Cou ti nho, constante
da re ferida men sagem pre sidencial, em cumprimen-
to às exi gências cons titucionais contidas no art. 52,
III, f com binado com os arts. 85 e 88 da Lei nº
10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a re dação dada
pela Me dida Provisória nº 2.217-3, de 4 de se tembro
de 2001.

Sala da Co missão, 24 de abril de 2003. – José
Jorge, Pre sidente – Gerson Ca mata, Re lator - Val-
mir Ama ral - Te otônio Vi lela - Mar celo Cri vella -
Rodolpho Tourinho - Ro mero Jucá - Gil berto Mes -
trinho - Valdir Ra upp - Le omar Qu intanilha - Fá ti-
ma Cle ide - Jo nas Pi nheiro - João Ba tista Mot ta -
Leonel Pa van - Du ciomar Cos ta - Ge raldo Mes qui-
ta Jú nior - Au gusto Bo telho - Del cídio Ama ral -
Mão San ta - Mar co Ma ciel - Ro berto Sa turnino.

PARECER Nº 250, DE 2003

Da Co missão e Ser viços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sagem nº 81,
de 2003, (nº 128/03, na ori gem) do Presi-
dente da Re publica, que “Sub mete à
apreciação do Se nado Fe deral, o nome
do Se nhor Ri cardo José San ta Ce cília
Corrêa para exer cer o car go de Di retor de 
Planejamento e Pes quisa do De parta-
mento Na cional de Infra-Estrutura de
Trans portes - DNIT.”

A Co missão de Ser viços de Infra-Estru tura, em
votação se creta re alizada em 24 de abril de 2003,
apreciando o re latório apre sentado pelo Se nhor Se -
nador Jo nas Pi nheiro, so bre a Men sagem Nº 81, de
2003, opi na pela apro vação da in dicação do Se nhor
Ricardo José San ta Ce cília Cor rêa, para exer cer o
cargo de Di retor de Pla nejamento e Pes quisa do De -
partamento Na cional de Infra-Estru tura de Trans por-
tes - DNIT, por 20 vo tos fa voráveis, 00 contrário(os) e
01 abs tenção(ões).

Sala das Co missões, 24 de abril de 2003. –
José Jor ge, Pre sidente – Jonas Pi nheiro, Relator.

Relatório

O Se nhor Pre sidente da Re pública, por meio da
Mensagem nº 81, de 2003 (nº 00128, de 2003, na ori -
gem), sub mete ao exa me do Se nado Fe deral a in di-
cação do Se nhor Ri cardo José San ta Ce cília Cor rea
para exer cer o car go de Di retor de Pla nejamento e
Pesquisa do De partamento Na cional de Infra-Estru tu-
ra de Trans portes – DNIT.

A cri ação do DNIT, au tarquia vinculada ao Mi-
nistério dos Trans portes, de flui da Lei nº 10.233, de 5
de ju nho de 2001, que dis pÕe so bre a re estruturação
dos trans por tes aqüa viário e ter restre, cria o Con se-
lho Na cional de Inte gração de Po líticas de Trans porte,
a Agên cia Na cional de Trans portes Terrestres, a
Agência Na cional de Trans portes Aqüaviários e o De -
partamento Na cional de Infra-Estru tura de Trans por-
tes e dá ou tras pro vidências.

A men cionada lei, ao ins tituir um novo mo delo
para a po lítica na cional de transportes, de terminou a
extinção de emp Resas e ór gãos, en tre os quais o an -
tigo De partamento Na cional de Estradas de Ro da-
gem (DNER), cu jas atri buições fo ram ab sorvidas pelo
DNIT.

Em de corrência da Me dida Pro visória nº
2.217-3, de 4 de se tembro de 2001, que al terou a Lei
nº 10.233, de 2001, as no meações dos di retores do
DNIT pas saram a de pender da apro vação do Se nado
Federal.

A in dicação em apre ço obe dece, as sim, aos ter -
mos do art. 52 III, f da Cons tituição Fe deral, que atri -
bui com petência pri vativa a esta Casa le gislativa para
aprovar pre viamente, por voto se creto, após ar güição
pública, a es colha de ti tulares dos car gos enun ciados
na Lei Ma ior e de ou tros “que a lei de terminar Apen -
sado aos au tos, o cur rículo do Se nhor Ri cardo Jose
Santa Ce cília Cor rea, que acompanha a men sagem
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presidencial, de monstra a sa tisfação dos re quisitos
inscritos no art. 88 da Lei nº 10.233, de 2001, para os
ocupantes do cargo de Di retor do DNIT: ser bra sileiro,
ter ido neidade mo ral e re putação ili bada, for mação
universitária, ex periência pro fissional com patível com 
os ob jetivos, atribuições e competências do De parta-
mento e elevado con ceito no cam po de suas es pecia-
lidades.

Nascido no dia 7 de agos to de 1942, na ci dade
de Uber lândia, Mi nas Ge rais, o ba charel em Di reito
Ricardo Jose San ta Ce cília Cor rea, ao lado de uma
profícua ex periência em presarial nos ra mos imo biliá-
rio, co mercial e agro pecuário, tem de sempenhado
destacadas fun ções pú blicas, so bretudo no Estado
de Mato Gros so. Entre 1979 e 1986, exer ceu, por dois 
mandatos con secutivos, o car go de de putado es tadu-
al na Assem bléia Le gislativa da quele Esta do. Ao lon -
go do se gundo man dato, afastou-se para de sempe-
nhar, su cessivamente, os car gos de Se cretário de
Indústria, Co mércio e Tu rismo e de Se cretário de
Obras e Ser viços Pú blicos.

Entre 1987 e 1988, foi Di retor Admi nistrativo e
Financeiro da TELEMAT — Te lecomunicações de
Mato Gros so S/A. De 1988 a 1990, pres tou con sulto-
ria a di versos ór gãos e em presas pú blicas, ten do sido
eleito, nesse úl timo ano, pri meiro su plente de de puta-
do fe deral pelo Par tido Li beral (PL). Nos dois anos se -
guintes, che fiou o Escri tório de Re presentação do
Estado de Mato Gros so na ci dade de São Pa ulo, car -
go do qual se des ligou em 1993 para as sumir o man -
dado de de putado fe deral, que exer ceu até o fi nal da -
quela le gislatura.

Em 1995, re tornou às ati vidades em presariais,
condição que manteve até 2002, quan do, pela tercei-
ra vez, foi cha mado a exer cer o cargo de Se cretário
de Esta do, agora na Se cretaria de Indús tria e Co-
mércio e Mi neração do go verno do Esta do de Mato
Grosso.

O Dr. Ri cardo Cor rêa é pes soa de mu itos ami -
gos e fá cil re lacionamento. Por isso, du rante seu lon -
go pe ríodo em Mato Gros so, já por mais de 30 anos,
conseguiu atra vessar qua se to dos os go vernos, mes -
mo os ad versários, em virtude de sua com petência,
honestidade e fi dalguia nos vá rios cargos pú blicos
que ocu pou.

Por sua des tacada atu ação, tanto na iniciativa
privada quan to na vida pú blica, re cebeu inú meras ho -
menagens. Ao lado de de zenas de tí tulos de Ci dadão
Honorário ou torgados por Câ maras de Ve readores de 
municípios do in terior e da ca pital do Esta do, foi con -

decorado com a Co menda Fi linto Mül ler e com o tí tulo
de Ci dadão Mato-Gros sense, pela Assem bléia Le gis-
lativa, e com a Ordem do Mé rito do Mato Gros so, pelo
Governo do Esta do.

Como se nota, o cur rículo do Se nhor Ri cardo
José San ta Ce cília Cor rêa não ape nas pre enche
como ul trapassa os re quisitos le gais para a sua no-
meação. Des sa for ma, con siderando-o ple namente
credenciado para o exer cício do cargo para o qual foi
indicado pelo Exmo. Se nhor Pre sidente da Re pública,
submetemos sua es colha, constante da Mensagem
Presidencial nº 81, de 2003 (nº 128, de 2003, na ori -
gem), à apre ciação des ta Co missão.

Sala da Co missão, 24 de abril de 2003. – José
Jorge, Pre sidente – Jonas Pi nheiro, Re lator – Ro-
dolpho Tou rinho – Au gusto Bo telho – Mar co Ma -
ciel – Marcelo Cri vella – Mão San ta – Te otonio
Vilela – João Ba tista Mot ta – Del cídio Ama ral –
Geraldo Mes quita Jú nior – Fá tima Cleide – Le o-
mar Qu intanilha – Du ciomar Costa – Ger son Ca -
mata – Ro berto Sa turnino – Valdir Ra upp – Ro -
mero Jucá – Le onel Pa van – Val mir Ama ral – Gil -
berto Mes trinho.

PARECER Nº 251, DE 2003

Da Co missão de Ser viços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sagem nº 82,
de 2003, (nº 129/03, na ori gem), do Pre si-
dente da Re pública, que “Sub mete à
apreciação do Se nado Fe deral, o nome
do Se nhor Sérgio de Sou za Pi mentel
para exer cer o car go de Di retor de Admi -
nistração e Fi nanças do De partamento
Nacional de Infra-Estru tura de Trans por-
tes - DNIT.”

A Co missão de Ser viços de Infra-Estru tura, em
votação se creta re alizada em 24 de abril de 2003,
apreciando o re latório apre sentado pelo Se nhor Se -
nador Du ciomar Cos ta, so bre a Men sagem Nº 82, de
2003, opi na pela apro vação da in dicação do Se nhor
Sérgio de Souza Pi mentel, para exer cer o cargo de
Diretor de Admi nistração e Fi nanças do De partamen-
to Na cional de Infra-Estru tura de Trans portes - DNIT,
por 20 vo tos fa voráveis, 00 con trário(os) 01 absten-
ção(ões).

Sala das Co missões,  24 de abril de 2003. - 
José Jor ge , Pre sidente  – Duciomar Cos ta, Re la-
tor.
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I – Re latório

O Se nhor Pre sidente da Re pública, por meio da
Mensagem nº 82, de 2003 (nº 129, de 2003, na ori -
gem), sub mete ao exa me do Se nado Fe deral a in di-
cação do Se nhor SÉRGIO DE SOUZA PIMENTEL
para exer cer o car go de Di retor de Admi nistração e Fi -
nanças do De partamento Na cional de Infra-Estru tura
de Trans portes (DNIT).

O DNIT, au tarquia vin culada ao Mi nistério dos
Trans portes, foi cri ado pela Lei nº 10.233, de 5 de
junho de 2001, que dis põe so bre a re estruturação
dos trans portes aqua viário e ter restre, cria o Con-
selho Na cional de Integração de Po líticas de Trans-
porte, a Agên cia Na cional de Trans portes Terres-
tres, a Agên cia Na cional de Transportes Aqua viári-
os e o De partamento Na cional de Infra-Estru tura de 
Trans portes. Em virtude de al teração in troduzida na 
referida lei pela Me dida Pro visória nº 2.217-3, de 4
de se tembro de 2001, as no meações dos di retores
do ór gão passaram a de pender de apro vação do
Senado Fe deral.

O in dicado é ci dadão bra sileiro, nascido na ci da-
de de Re cife (PE), em 1954. Gra duou-se em Enge-
nharia Ope racional Ci vil pela Uni versidade Santa
Úrsula, no Rio de Ja neiro (RJ), em 1979. No ano se -
guinte, con cluiu o curso de Aná lise de Sis temas, ofe-
recido pela Empre sa de Pro cessamento de Da dos do
Amazonas (PRODAM).

A ad ministração por tuária é o des taque da ex -
periência profissional do in dicado. Suas ati vidades na
Empresa de Por tos do Bra sil S/A – PORTOBRAS -
estenderam-se de 1979, quan do in gressou na em pre-
sa como en genheiro, até o ano de 1991. Nes se pe río-
do, atu ou nas Admi nistrações do Por to de Ma naus e
do Por to de Ma ceió, in cluindo ex periências di versas à 
frente de se tores tais como o de de sempenho ope ra-
cional, de programação e controle, de in formática, e
de obras e me lhoramentos. Na Adminis tração das Hi -
drovias da Amazônia Oci dental exer ceu o car go de
superintendente.

A par tir de 1991, com a in terrupção do seu vín -
culo fun cional com a Por tobras, pas sou a atu ar como
consultor au tônomo, até ser re integrado aos qua dros
do Mi nistério dos Transportes em 1998. Des de 2001,
é o Su perintendente da Admi nistração da Hi drovia do
Paraná.

Uma gran de quan tidade de es tudos e pro jetos,
somada à par ticipação em di versas co missões, to das
de gran de in teresse para o de senvolvimento do siste-

ma por tuário na cional, evi dencia a es treita li gação
profissional que há mais de vin te anos — quan do, ain -
da jo vem en genheiro, in gres sou nos qua dros da Por -
tobras – o Sr. Sér gio de Sou za Pi mentel man tém com
o se tor de trans portes.

II – Voto

Capacidade técnica e ex periência ad ministrati-
va – atri butos cla ramente ma nifestos no curriculum
vitae  en caminhado em ane xo à Men sagem nº 129,
de 2003 – va lem ao in dicado o cre denciamento para o 
exercício das ati vidades ine rentes ao car go para o
qual foi es colhido pelo Exmo. Sr. Pre sidente da Re pú-
blica. Con sideram-se, de fato, ple namente aten didos
os re quisitos es tabelecidos no art. 88 da Lei nº
10.233, de 2001, se gundo o qual o ocu pante de cargo
de Di retor do DNIT deve ser bra sileiro, ter ido neidade
moral e re putação ilibada, for mação uni versitária, ex -
periência profissional com patível com os ob jetivos,
atribuições e com petências do De partamento, e ele-
vado conceito no campo de suas es pecialidades.

Diante dis so, submetemos à apre ciação e ao jul -
gamento des ta dou ta Co missão a in dicação do Se-
nhor Sér gio de Sou za Pi mentel, cons tante da Men sa-
gem Pre sidencial nº 82, de 2003 (nº 129, de 2003, na
origem), em cumpri mento ao dis posto no art. 52, III, f
da Cons tituição Fe deral, combinado com o art. 53 da
Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001.

Sala da Co missão, 24 de abril de 2003. – José
Jorge, Pre sidente  – Du ciomar Cos ta, Re lator –
Marcelo Cri vella – Val mir Ama ral – Ger son Ca ma-
ta –  Le onel Pa van – Ro berto Sa turnino – Le omar
Quintanilha – Ro dolpho Tourinho – Fá tima Cleide
– Ge raldo Mesquita Ju nior – João Ba tista Mot ta –
Jonas Pi nheiro – Te otônio Vi lela – Au gusto Bo te-
lho – Mão San ta – Del cídio Ama ral – Valdir Ra upp
– Mar co Ma ciel – Gil berto Mes trinho – Ro mero
Jucá.

PARECER Nº 252, DE 2003

Da Co missão de Ser viços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sagem nº 83,
de 2003 (Nº 130/2003, na ori gem), do Pre -
sidente da Re pública,  que “Sub mete à
apreciação do Se nado Fe deral, o nome
do Se nhor Was hington Lima de Car valho
para exer cer o cargo de Di retor de
Infra-Estrutura Aqua viária do De parta-
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mento Na cional de Infra-Estrutura de
Trans portes – DNIT.”

A Co missão de Serviços de Infra-Estru tura, em
votação se creta re alizada em 24 de abril de 2003,
apreciando o re latório apre sentado pelo Se nhor Se -
nador Re nan Ca lheiros, so bre a Mensagem Nº 83, de
2003, opi na pela apro vação da in dicação do Se nhor
Washington Lima de Car valho, para exer cer o car go
de Di retor de Infra-Estru tura Aqua viária do De parta-
mento Na cional de InfraEstrutura de Transportes -
DNIT, por 20 vo tos fa voráveis, 00 contrário(os) 01
abstenção(ões).

Sala das Co missões, 24 de abril de 2003. -
José Jor ge, Pre sidente – Renan Ca lheiros, Re la-
tor.

I – Re latório

O Exce lentíssimo Presidente da Re pública en -
caminhou a Men sagem nº 130, de 9-4-2003, que sub -
mete à apre ciação do Se nado Fe deral o nome do Se -
nhor Was hington Lima de Car valho para o exer cício
do car go de Di retor de Infra-Estru tura Aqua viária do
Departamento Na cional de Infra-Estru tura de Trans-
portes – DNIT.

Constam da re ferida Men sagem as in forma-
ções cur riculares do Sr. Washington Lima de Car va-
lho. Além da for mação su perior em en genharia elé -
trica pela Uni versidade Gama Fi lho, re gistramos a
sua ex periência pro fissional no cam po por tuário,
em di versos car gos de ges tão e as sessoramento
superior da Com panhia Do cas do Esta do do Rio de
Janeiro.

Complementando a sua for mação téc nica, são
apresentadas in formações so bre cursos técnicos em
órgãos in ternacionais como o World Bank Insti tute, a
Agence Pour La Pro motion Inter nationale des Tech-
nologies et des Enter prises Françaises e a Organiza-
ção dos Esta dos Ame ricanos – OEA.

II – Voto

Levando-se em conta as in formações pres tadas
pelo Po der Exe cutivo quan to ao per fil técnico e profis-
sional do nome sub metido à apre ciação e não ten do
chegado ao nos so co nhecimento, até o pre sente ins -
tante, da dos de sabonadores so bre sua pes soa, ma ni-
festamo-nos fa voravelmente so bre a in dicação do Se -
nhor Was hington Lima de Car valho para o exer cício
do car go de Di retor de Infra-Estru tura Aqua viária do

Departamento Na cional de Infra-Estru tura de Trans-
portes – DNIT.

Sala da Co missão, 24 de abril de 2003. – José
Jorge , Pre sidente – Renan Ca lheiros, Re lator – Val-
mir Ama ral – Le onel Pa van – Marcelo Cri villa – Fá -
tima Cle ide – Ger son Ca mata – Ge raldo M. Jú nior
– Te otônio Vi lela – Ro berto Sa turnino – Ro mero
Jucá – Del cídio Ama ral – João Ba tista Jú nior – Jo -
nas Pi nheiro – Mão San ta – Ro dolpho Tourinho –
Augusto Bo telho – Le omar Qu intanilha – Du cio-
mar Cos ta – Val dir Ra upp – Mar co Ma ciel – Gilber-
to Mes trinho.

AVISOS
DA PRESIDÊNCIA

Os Pro jetos de De creto Le gislativo nºs 234 a
248, de 2003, que aca bam de ser li dos, tramitarão
com pra zo de terminado de qua renta e cin co dias,
de acor do com o art. 223, § 1º, da Cons tituição Fe -
deral.

A Pre sidência co munica ao Ple nário que, nos
termos do Pa recer nº 34, de 2003, da Co missão de
Constituição, Jus tiça e Ci dadania, apro vado pelo Ple -
nário em 25 de mar ço úl timo, os Pro jetos li dos se rão
apreciados terminativamente pela Co missão de Edu -
cação, onde poderão re ceber emen das pelo pra zo
único de cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II, b,
combinado com o art. 375, I, am bos do Re gimento
Interno.

Encerrou-se on tem o pra zo para apre sentação
de emen das às se guintes ma térias:

– Pro jeto de Lei da Câ mara nº 53, de 1999 (nº
3.883/97, na Casa de ori gem), que dispõe so bre a
atuação de ad vogado du rante de poimento pe rante
Comissão Par lamentar de Inqué rito; e

– Pro jeto de Lei da Câ mara nº 91, de 2001 (nº
755/95, na Casa de ori gem), que in clui ferrovias na re -
lação descritiva do Pla no Na cional de Vi ação.

Aos Pro jetos, não fo ram oferecidas
emendas.

As ma térias se rão in cluídas em Ordem
do Dia opor tunamente.

O SR. PRESIDENTE (João Ca piberibe) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a re união às 9 ho ras e 28
minutos.)
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Ata da 45ª Sessão Deliberativa Ordinária, em 28 de abril de 2003

1ª Ses são Le gislativa Ordi nária da 52ª Le gislatura

Presidência dos Srs. Pa ulo Paim, Ro meu Tuma e da Sra. Serys Slhes sarenko

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

Almeida Lima – Alo izio Mer cadante – Alva ro
Dias – Ana Jú lia Ca repa – Anto nio Car los Ma galhães
– Arthur Vir gílio – Cé sar Bor ges – Del cidio Ama ral –
Demostenes Tor re’s – Du ciomar Cos ta – Edi son Lo -
bão – Edu ardo Aze redo – Edu ardo Su plicy – Eu rípe-
des Ca margo – Fer nando Be zerra – Flá vio Arns – Ga-
ribaldi Alves Fi lho – Gil berto Mes trinho – Hé lio Cos ta
– He ráclito Fortes – Ide li Sal vatti – Iris de Ara ujo –
João Alber to Sou za – João Ca piberibe – Jor ge Bor -
nhausen – José Agri pino – José Jor ge – José Sar ney
– Ju vêncio da Fon seca – Le onel Pa van – Luiz Ota vio
– Mão San ta – Mar celo Cri vella – Mar co Ma ciel – Mo-
zarildo Ca valcanti – Osmar Dias – Pa paléo Paes – Pa-
trícia Sa bo ya Go mes – Pa ulo Octá vio – Pa ulo Paim –
Pedro Si mon – Ra mez Te bet – Re ginaldo Du arte –
Renildo San tana – Ro berto Sa turnino – Ro dolpho
Tourinho – Ro mero Jucá – Ro meu Tuma – Ro seana
Sarney – Sér gio Zam biasi – Serys Slhes sarenko –
Tasso Je reissati – Tião Vi ana – Val dir Ra upp – Val mir
Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A lis ta de
presença acu sa o com parecimento de 55 Srs. Se na-
dores. Ha vendo nú mero re gimental, de claro aberta a
sessão.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos nos sos tra -
balhos.

A Sra. 1º Se cretário em exer cício, Se nadora Serys 
Slhessarenko, pro cederá à le itura do Expe diente.

É lido o se guinte:

EXPEDIENTE

AVISO DO MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

Nº 340/2003, de 23 do cor rente, en caminhando
informações em res posta ao Re querimento nº 56, de
2003, do Se nador Arthur Vir gílio.

As in formações fo ram en caminhadas,
em có pia, ao Re querente.

O Re querimento vai ao Arqui vo.

OFÍCIO

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 299/2003, de 24 do cor rente, en caminhando
autógrafos do Projeto de Lei do Se nado nº 82, de
2001 (nº 5.301/2001, na quela Casa), de au toria do
Senador Ma guito Vi lela, que ins creve o nome de Luís
Alves de Lima e Sil va, o Du que de Ca xias, no “Livro
dos He róis da Pá tria”, san cionado e trans formado na
Lei nº 10.641, de 28 de ja neiro de 2003.

PROJETOS RECEBIDOS 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2003
(Nº 4.732/98, na Casa de ori gem)

Regulamenta a pro dução e co mercia-
lização de in sumos, equi pamento, ma terial
ou ma quinaria des tinados à fa bricação,
acondicionamento, em balagem, con trole
de qua lidade ou em prego em qual quer ou -
tra fase da ca deia pro dutiva de me dica-
mentos para uso hu mano ou ve terinário e
de qual quer ma terial des tinado à uti lização
em odon tologia ou para fins di agnósticos.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º É obri gatório o li cenciamento, com pe rio-

dicidade anu al, pe rante a Se cretaria de Sa úde Esta -
dual correspondente a sua área de atu ação:

I – dos hos pitais, ca sas de sa úde ou quaisquer
outros ti pos de es tabelecimentos de sa úde pú blicos,
privados ou fi lantrópicos;

II – de toda e qual quer em presa ou es tabeleci-
mento que de senvolva ati vidades de pro dução, forne-
cimento, im portação, ex portação, dis tribuição, re pre-
sentação, dis pensação ou venda di reta ao con sumi-
dor de qual quer tipo ou es pécie de in sumos, equipa-
mento, ma terial ou ma quinaria des tinados à fa brica-
ção, acon dicionamento, em balagem, con trole de qua -
lidade ou em prego em qualquer ou tra fase da pro du-
ção de me dicamentos para uso hu mano ou ve teriná-
rio e de ma terial des tinado à utilização odon tológica
ou para fins di agnósticos.
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Parágrafo úni co. Os es tabelecimentos pú blicos
ou fi lantrópicos enumerados no in ciso I fi cam isentos
de qua isquer ta xas re ferentes ao li cenciamento a que
se re fere esta lei.

Art. 2º Fica ins tituído ca dastro na cional das li-
cenças a que se re fere esta lei, con trolado pelo ór gão
máximo do Sis tema Na cional de Vi gilância Sa nitária,
contemplando no mí nimo a iden tificação com pleta do
estabelecimento, sua área de atu ação e pe ríodo de li -
cenciamento.

§ 1º Os es tabelecimentos sub metidos à exi gên-
cia le gal de li cença es tadual de sa úde se rão re cadas-
trados, no exer cício fis cal ime diatamente se guinte ao
do ano de pro mulgação des ta lei.

§ 2º Fi cam as far mácias e dro garias, as sim
como todo e qual quer es tabelecimento de ven da de
medicamentos di retamente ao con sumidor, obri ga-
dos a in dicar, no ato de re cadastramento a que se re -
fere o § 1º, o far macêutico responsável téc nico le gal,
seu ho rário de tra balho, como tam bém o far macêutico
substituto e jor nada de trabalho.

§ 3º Fi cam as ins tâncias es taduais do Sis tema
Nacional de Vi gilância Sa nitária au torizadas a con ce-
der pra zo para os es tabelecimentos far macêuticos já
em fun cionamento an tes da pro mulgação des ta lei se
adequarem aos seus dis positivos.

§ 4º Será ado tado um mo delo unificado e sis te-
matizado de nu meração das li cenças es taduais, con -
trolado pelo ór gão má ximo do Sis tema Na cional de
Vigilância Sa nitária.

Art. 3º O fa bricante, for necedor dis tribuidor, co -
mercializador ou re presentante ci tados no art. 2º,
bem como to dos os es tabelecimentos abran gidos pe -
las Leis de nºs 5.991, de 19 de de zembro de 1973, e
6.360, de 24 de se tembro de 1976, ex cetuando-se os
estabelecimentos de ven da di reta ao con sumidor, so -
mente po derão efe tuar tran sações co merciais ou de
prestação de serviços com pes soas ju rídicas obri ga-
toriamente li cenciadas na Se cretaria Estadual de Sa -
úde cor respondente a sua área de atu ação.

§ 1º As ati vidades de im portar e ex portar es tão
excluídas da obri gatoriedade prevista no caput des te
artigo.

§ 2º As ati vidades de im portação e ex portação
deverão le var em con sideração as áre as es pecíficas
de atu ação de cada em presa, não po dendo, em hi pó-
tese al guma, ex trapolar o âm bito de sua com petência
de atu ação.

Art. 4º O nú mero das li cenças es taduais de sa ú-
de cons tará obrigatoriamente em to dos os do cumen-
tos fis cais cor respondentes às ope rações de pres ta-
ção de ser viços, com pra, ven da, lo cação mer cantil,
escambo ou tro ca mer cantil, em préstimo a tí tulo one -

roso ou co modato, de qual quer ma terial ou pro duto
referido no art. 1º des ta lei e to dos os pro dutos e ser -
viços abran gidos pe las Leis de nºs 5.991, de 19 de
dezembro de 1973, e 6.360, de 24 de se tembro de
1976, mes mo que para fins de tes te ou tre inamento,
descarte, inu tilização ou subs tituição.

Parágrafo úni co. Res salvadas as ope rações de
venda di retamente ao con sumidor, o nú mero de lote
de pro dução ou, no caso de equi pamentos, o nú mero
de sé rie cons tará obri gatoriamente dos do cumentos
fiscais a que se re fere o caput.

Art. 5º A aqui sição de me dicamentos por ór gãos
públicos fica con dicionada à prévia avaliação quanto
à qua lidade e se gurança re alizada, a ex pensas dos
fornecedores, por la boratórios ha bilitados pelo ór gão
máximo do Sis tema Na cional de Vi gilância Sa nitária.

Parágrafo úni co. Os testes de qualidade e se guran-
ça es tabelecidos no caput des te ar tigo de verão ser re ali-
zados nos mes mos lo tes que se rão en tregues ao ór gão
público que os te nha com prado ou ad quirido.

Art. 6º As em presas que ti verem seus produtos re -
provados nos tes tes de se gurança e qualidade es tabe-
lecidos no caput do art. 5º te rão seu pro cesso de com -
pra ou aqui sição cancelado, sen do cha mada a em presa
imediatamente pos terior clas sificada, e a em presa que
tenha sido des classificada por re provação dos pro dutos
por ela en tregues, que se jam de sua fa bricação, ou
mesmo de sua re presentação ou dis tribuição, es tará
impedida de par ticipar de qua isquer ou tras mo dalida-
des de com pras ou aqui sições de ór gãos pú blicos, por
um pe ríodo mí nimo de um ano.

Art. 7º Os es tabelecimentos de ven da di reta ao
consumidor só po derão ad quirir pro dutos far macêuti-
cos das en tidades dis postas no art. 1º des ta lei, obri -
gatoriamente li cenciados na Se cretaria Estadual de
Saúde cor respondente a sua área de atu ação.

Art. 8º A in fração des ta lei su jeitará o in frator:
I – à pena de sus pensão da li cença por trin ta

dias;
II – a cas sação de li cença e im pedimento le gal

em todo Terri tório Na cional, em caso de re incidência.
Parágrafo úni co. As sanções previstas nes ta lei

não ex cluem as pe nalidades sa nitárias previstas na
Lei nº 6.437, de 24 de agos to de 1977, e ou tras de na -
tureza cí vel ou cri minal.

Art. 9º As ins tâncias es taduais do Sis tema Na ci-
onal de Vi gilância Sa nitária, em con sonância com os
princípios es tabelecidos pela Lei nº 8.080, de 20 de
setembro de 1990, po dem de legar às ins tâncias mu -
nicipais ha bilitadas a res ponsabilidade de con cessão
de li cenças, as qua is es tarão su jeitas ao disposto
nesta lei.

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.732, DE 1998

Regulamenta a pro dução e co mercia-
lização de ma téria-prima, equi pamento,
material ou ma quinário des tinado a fa bri-
cação, acon dicionamento, em balagem,
controle de qua lidade ou a qual quer ou tra
fase vi sando à produção de me dicamentos
para uso hu mano ou ve terinário, bem
como qual quer ma terial des tinado à utili-
zação em odontologia ou, ain da, para fins
diagnósticos, e dá ou tras providências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º – Todo e qual quer fa bricante, for necedor,

distribuidor ou re presentante de qual quer tipo ou es -
pécie de ma téria-prima, equi pamento, ma terial ou
maquinário des tinado a fa bricação, acon dicionamen-
to, em balagem, controle de qua lidade ou a qual quer
outra fase vi sando à pro dução de me dicamentos para 
uso hu mano ou ve terinário, bem como qual quer ma -
terial des tinado à utilização em odon tologia ou, ain da
para fins di agnósticos, de verá, obri gatoriamente, es -
tar re gistrado na Se cretaria de Sa úde Estadual cor-
respondente a sua área de atu ação co mercial.

Art. 2º – O Fa bricante, for necedor ou re presen-
tante ci tado no ar tigo an terior, so mente po derá efe tu-
ar tran sações co merciais com pes soas ju rídicas, as
quais de verão obri gatoriamente, es tar re gistrados na
Secretaria Esta dual de Sa úde correspondente a sua
área de atu ação co mercial.

Art. 3º Nas no tas fis cais cor respondentes aos
atos ne gociais previstos no art. 2º, de verão contar,
obrigatoriamente os re gistros das pes soas ju rídicas
definidas nos arts. 1º e 2º, em to das as ori entações de 
compra, ven da, lo cação mer cantil, es cambo ou tro ca
mercantil, ou em préstimo a tí tulo one roso ou co moda-
to, de qual quer ma terial re ferido no art. 1º, mes mo
que para fins de tes to ou tre inamento.

Art. 4º – Toda e qual quer em presa que participa
de con corrência, li citação, con vite, ou que, de qual -
quer ou tra for ma, ha bilitar-se ao for necimento de me -
dicamentos para uso hu mano ou ve terinário des tina-
do a uni dades pú blicas ou con veniadas de sa úde nas
áreas fe deral, es tadual ou mu nicipal, de verá, obri ga-
toriamente, apre sentar jun to com sua pro posta de for -
necimento, la udo de con trole de qua lidade do me di-
camento a ser for necido.

Art. 5º O Mi nistério da Sa úde de verá mon tar um
cadastro na cional, bem como ana lizá-lo mensalmen-
te, com os la boratórios ofí ciais ca pacitados e au tori-
zados a pres tar o ser viço pro posto.

Parágrafo Úni co – O Mi nistério da Sa úde de verá
divulgar men salmente o ca dastro dis posto no caput
deste ar tigo para as três es feras de go verno, que
compõe o SUS, bem como de ixá-lo a dis posição para
consulta de quaisquer ci dadãos.

Art. 6º Cabe ao Mi nistério da Sa úde, ela borar
um ca dastro, bem como atu alizá-lo men salmente,
com qual quer fa bricante, for necedor, distribuidor ou
representante de qual quer tipo ou es pécie de ma té-
ria-prima, equi pamento, ma terial ou ma quinário des ti-
nado a fa bri cação, acon dicionamento, em balagem,
controle de qua lidade ou a qual quer ou tra fase vi san-
do à pro dução de me dicamentos para uso hu mano ou 
veterinário, bem como qual quer ma terial des tinado à
utilização em odon tologia, ou, ain da, para fins di ag-
nósticos, que te nham co metido ir regularidades.

Parágrafo Úni co – O Mi nistério da Sa úde de verá
divulgar men salmente o ca dastro dis posto no caput
deste ar tigo para as três es feras de go verno, que
compõe o SUS, bem como de ixá-lo a dis posição para
consulta de quaisquer ci dadãos.

Art. 7º O Mi nistério de Sa úde de verá pro mover,
no pra zo má ximo de 90 dias, o re cadastramento dos
estabelecimentos co merciais clas sificados como far -
mácias dro garias ou si milares, jun to às Se cretarias
Estaduais de Sa úde e Con selhos Re gionais de Far -
mácia das Unidades da Fe deração, obri gando a in di-
car o far macêutico de plan tão.

Parágrafo Úni co – Du rante o pe ríodo de re ca-
dastramento, não po derão ser aber tos no vos es tabe-
lecimentos co merciais clas sificados como far mácias,
drogarias ou si milares.

Art. 8º Os es tabelecimentos co merciais clas sifi-
cados como far mácias, dro garias ou si milares só po -
derão ad quirir pro dutos far macêuticos de fa bri cante,
fornecedor, distribuidor ou re presentantes, que se en -
quadrem nos cri térios es pecificados nos arts. 1º, 2º e
3º des ta lei.

Art. 9º A in fração a esta lei su jeitará o in frator,
sem pre juízo da res ponsabilidade ci vil e ações pe nais
cabíveis.

I – às pe nas de suspensão de li cença por 30 dias;
II – cas sação de li cença e im pedimento le gal em 

todo Ter ritório Na cional em caso de re incidência.
Art. 10. Esta lei de verá ser re gulamentada no

prazo de 60 dias.

Justificação

Nas com pras de me dicamentos destinadas às
unidades hos pitalares da União, dos es tados e dos mu -
nicípios, prevalece o critério do me nor pre ço, não sen do
considerado o mais im portante que é a qua lidade,
abrindo es paço para in trodução de me dicamentos falsi-
ficados ou sem os efe itos te rapêuticos es perados.

Atualmente, qual quer pes soa fí sica ou ju rídica
pode ad quirir car tuchos, im pressos, em balagens, bu las,
em fim qual quer ma terial para a pro dução de me dica-
mentos e usá-lo como bem en tender. Com ex ceção dos
fornecedores de ma térias primas, os de mais não po-
dem ser ras treados e fi salizados, pois os ór gãos de fis -
calização sa nitária não exigem o re gistro destas em pre-
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sas. Assim, abre-se o cam po para a fal sificação cada
vez mais so fisticada de me dicamentos.

A fis calização aos la boratórios farmacêuticos, far-
moquímicos, bem como às far mácias com ma nipulação
é qua se ine xistente, criando um cli ma de im punidade
que fa vorece as mais di versas ações de lituosas, in clusi-
ve as fal sificações de me dicamentos, ou o des vio de in -
sumos, de vido a um sis tema de des carte de ma terial,
cujo pro cessamento não é de vidamente acom panhado,
como acon teceu com o pro duto Mi crovilar.

Existem, no País, um cem nú meros de pe que-
nas dis tribuidoras atu ando à mar gem das normas le -
gais, pro vavelmente responsáveis pela co locação do
estoque dos me dicamentos fal sificados por meio das
pequenas far mácias e dro garias. Não cre mos que as
grandes re des de dro garias te nham in teresse em se
abastecer des ta for ma. Com prando grandes quanti-
dades de me dicamentos di retamente dos la boratóri-
os far macêuticos, tais re des be neficiam-se de des-
contos e pra zos que não po dem ser ofe recidos pe las
pequenas e suspeitas dis tribuidoras. Não de vemos
confundir as gran des re des va rejistas per tencentes a
uma só em presa como Dro garia São Pa ulo (SP), Dro -
ga Raia (SP), Drog. Pa checo (RJ), Drog. Ara újo (MG), 
Panvel (RG), com as far mácias e dro garias de pe que-
no por te que, em bora uni das sob fran quia, compram
seus pro dutos nas dis tribuidoras, in dividualmente,
(Dogão, Max, Pa drão, etc.)Note-se que, até ago ra,
medicamentos falsificados só fo ram en contrados em
estabelecimentos de pe queno por te.

Enfim, é fun damental re ver a po lítica de fis cali-
zação sa nitária, e para tan to, que ora apre sento o pre -
sente projeto de lei.

Sala das Ses sões, 13 de agos to de 1998. –
Jandira Feg hali, Dep. Fe deral - PC-do-B/RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe so bre o Con trole Sa nitário
do Co mér cio de Dro gras, Me dicamentos,
Insumos Farmacêuticos e Cor relatos, e
dá ou tras Providências.

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe so bre a Vi gilância Sa nitária
que fi cam su jeitos os Me dicamentos, as
Drogas, os Insu mos Far macêuticos e
Correlatos, Cos méticos, Sa neantes e Ou -
tros Pro dutos, e dá ou tras Pro vidências.

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Configura in frações à le gislação sa-
nitária fe deral, es tabelece as san ções
respectivas, e dá ou tras pro vidências.

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe so bre as con dições para a
promoção, pro teção e re cuperação da sa -
úde, a or ganização e o funcionamento
dos ser viços cor respondentes e dá ou-
tras pro vidências.

(Às Co missões de Constituição, Jus ti-
ça e Ci dadania e de Assun tos So ciais.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2003 
(Nº 7.261/2001, na Casa de ori gem)

(De ini ciativa do Pre sidente da Re pública)

Dispõe so bre a in timação dos re pre-
sentantes ju diciais dos Esta dos e do Dis -
trito Fe deral.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º A in timação dos re presentantes ju diciais

dos Esta dos e do Dis trito Fe deral será fe ita pes soal-
mente, em qual quer pro cesso e grau de ju risdição.

Parágrafo úni co. As in timações a se rem re aliza-
das fora da sede do ju ízo se rão fe itas por car ta re gis-
trada, com avi so de re cebimento.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu blicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.261, DE 2002

Dispõe so bre a in timação dos re pre-
sentantes ju diciais dos Esta dos e do Dis tri-
to Fe deral.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º A in timação dos re presentantes ju diciais

dos Esta dos e do Dis trito Fe deral será fe ita pes soal-
mente, em qual quer pro cesso e grau de ju risdição.

Parágrafo úni co. As in timações a se rem re aliza-
das fora da sede do ju ízo se rão fe itas por car ta re gis-
trada, com avi so de re cebimento.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu blicação.

Brasília,

MENSAGEM Nº 903, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 61 da Cons tituição Fe deral,

submeto à ele vada de liberação de Vos sas Exce lênci-
as, acom panhado de Expo sição de Mo tivos do Se-
nhor Mi nistro de Esta do da Jus tiça e do Se nhor Advo-
gado-Geral da União, o tex to do pro jeto de lei que
“Dispõe so bre a in timação dos re presentantes ju dicia-
is dos Esta dos e do Dis trito Fe deral”.

Brasília, 28 de ou tubro de 2002. – Fer nando
Henrique Car doso.
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EM CONJUNTA Nº 6 /MJ/AGU

Brasília, 9 de se tembro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Submetemos à con sideração de Vossa Exce-

lência o ane xo Pro jeto de Lei que dis põe so bre a in ti-
mação dos re presentantes ju diciais dos Esta dos e do
Distrito Fe deral.

2. O pro jeto es tabelece que a in timação dos re-
presentantes ju diciais dos Esta dos e do Dis trito Fe de-
ral será fe ita, em qualquer processo e grau de ju risdi-
ção, pes soalmente, salvo quan do re alizar-se fora da
sede do ju ízo, hi pótese em que far-se-á por car ta re -
gistrada, com avi so de re cebimento.

3. Con vém lem brar que a in timação pes soal en -
contra precedentes em di versos di plomas le gais.

4. A Lei nº 6.830, de 22 de se tembro de 1980,
em seu art. 25, já es tabelecia, que, na exe cução fis -
cal, qual quer in timação ao re presentante ju dicial da
Fazenda Pú blica será fe ita pes soalmente.

5. igual mente, a Lei Com plementar nº 80, de 12
de ja neiro de 1994, as segurou aos mem bros da De -
fensoria Pú blica da União, dos Esta dos e do Dis trito
Federal o re cebimento de in timação pes soal em qual-
quer pro cesso e grau de ju risdição, a teor de seus
arts. 44, 88 e 128. O mes mo acor re com os mem bros
do Mi nistério Pú blico da União, por for ça do art. 18. in -
ciso II, alí nea b, da Lei Com plementar nº 75, de 20 de
maio de 1993. Aliás, quan to ao Mi nistério Pú blico, a
intimação pes soal está pre vista, ain da, no § 2º do art.
236 do Có digo de Pro cesso Ci vil.

6. Como se pode ob servar, re gras idên ticas à
da pro posta já se en contram al bergadas em nos so
ordenamento ju rídico, eri gidas di ante da exis tência
de ra zões su ficientes para jus tificar o tra tamento
concedido em prol de pes soa ju rídica de di reito pú -
blico in terno ou de ins tituições que de sempenham
funções es senciais à Justiça. Essas ra zões, que es -
tão cal cadas no re conhecimento do ex cessivo vo lu-
me de de mandas nas qua is atua o Po der Pú blico e
no nú mero in suficiente de ser vidores para de sem-
penhar esse mis ter, tam bém se pres tam para re co-
mendar a me dida projetada.

7. Não se pode des conhecer as pe culiaridades do 
serviço pú blico, que se de para com cons tantes e na tu-
rais subs tituições de ser vidores que atu am nos fe itos
em trâ mite nos ór gãos do Po der Ju diciário. Embora
alheias ao pro cesso ju dicial, es sas ques tões me ramen-
te ad ministrativas aca bam por pre judicar a de fesa de di -
versos en tes da Fe deração, o que, evi dentemente, tem
reflexos ne gativos para toda a so ciedade.

8. Di ante dis so, va lendo-se da com petência pri -
vativa da União para le gislar so bre bus ca mi norar as

dificuldades que en frentam os Esta dos e o Dis trito Fe -
deral em sua atu ação em ju ízo, me diante o es tabele-
cimento de in timação pes soal a seus re presentantes,
para que pos sam pres tar de ma neira eficiente sua de -
fesa, cumprindo as sim o pa pel que lhes foi des tinado
pelo art. 132 da Car ta Po lítica.

9. Essas são, em sín tese, as ra zões que nos
conduzem a ofe recer à con sideração de Vossa Exce -
lência o pro jeto de lei ora em apre ço.

Respeitosamente, – Paulo de Tar so Ra mos Ri -
beiro, Ministro de Esta do da Jus tiça. – José Bo nifá-
cio Bor ges de Andrada, Advogado-Geral da União.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Dispõe so bre a co brança ju dicial da
Dívida Ativa da Fa zenda Pú blica e dá ou -
tras pro vidências.

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

Art. 25. Na exe cução fis cal, qual quer in timação
ao re presentante ju dicial da Fa zenda Pú blica será
feita pes soalmente.

Parágrafo úni co. A in timação de que tra ta este
artigo po derá ser fe ita me diante vista dos au tos, com
imediata re messa ao re presentante ju dicial da Fa zen-
da Pú blica, pelo car tório ou se cretaria.

Art. 26. Se, an tes da de cisão de pri meira instân-
cia, a ins crição de Dí vida Ativa for, a qual quer tí tulo,
cancelada, a exe cução fis cal será ex tinta, sem qual -
quer ônus para as par tes.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 80, 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1994

Organiza a De fensoria Pú blica da
União, do Dis trito Fe deral e dos territóri-
os e pres creve nor mas ge rais para sua
organização nos es tados, e dá ou tras
providências.

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

TÍTULO II
Da Orga nização da De fensoria Pú blica da União

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

CAPÍTULO IV
Dos Di reitos, das Ga rantias e das Prer rogativas
dos Mem bros da De fensoria Pú blica da União

....................................................................................
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PARECERES

PARECER Nº 253, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 718, 11 de de zembro
de 2002, de au toria do Se nador Ante ro
Paes de Bar ros, que re quer seja solicita-
do ao Mi nistro de Esta do da Fa zenda in -
formações junto à Se cretaria do Te souro
Nacional e ao Ban co do Bra sil so bre o
impacto da operação e sua ju ridicidade
frente à Lei de Res ponsabilidade Fis cal,
incluindo po sicionamento da Se cretaria
do Te souro Na cional, re ferente ao con tra-
to/convênio fir mado en tre o Ban co do
Brasil e o Esta do do Mato Gros so do Sul
e ope rações si milares com ou tros en tes
da Fe deração.

Relator: Se nador Alberto Silva

I – Re latório

Tendo em vista o dis posto no art. 332, in ciso II, do
Regimento Interno do Se nado Fe deral, re torna a esta
Mesa, para exa me e de cisão, o Re querimento nº 718,
11 de de zembro de 2002, de au toria do Se nador Ante ro
Paes de Bar ros, que “Re quer seja so licitado ao Mi nistro
de Esta do da Fa zenda in formações jun to à Se cretaria
do Te souro Na cional e ao Ban co do Bra sil so bre o im-
pacto da ope ração e sua ju ridicidade fren te à Lei de
Responsabilidade Fis cal, in cluindo po sicionamento da
Secretaria do Te souro Na cional, re ferente ao con tra-
to/convênio fir mado en tre o Ban co do Bra sil e o Esta do
do Mato Gros so do Sul e ope rações si milares com ou -
tros en tes da Fe deração”, re querimento este re digido
nos ter mos do art. 5º, § 2º, da Cons tituição Fe deral,
combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Re gi-
mento Inter no do Se nado Fe deral.

II – Voto

Tendo em vista o ex posto, e com base nas dis -
posições da Se ção I do Ato da Mesa nº 1, de 2001,
manifesto-me fa voravelmente à apro vação do Re que-
rimento nº 718, de 2002.

Sala de Re uniões,  24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente – Alberto Silva – Re lator – Pau-
lo Paim  – Ro meu Tuma – Sér gio Zam biasi – Edu -
ardo Si queira Cam pos – He ráclito For tes.

PARECER Nº 254, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento de Infor mações nº 81, de
2003.

Relator: Se nador Eduardo Si queira Cam pos

I – Re latório

Por meio do Re querimento nº 81, de 12 de mar ço
de 2003, o Se nador João Ca piberibe re quer que se jam
solicitadas ao Mi nistro de Esta do da Agri cultura, Pe cuá-
ria e Abas tecimento as se guintes in formações:

1. Que ações já fo ram em preendidas pelo Mi-
nistério da Agri cultura, Pe cuária e Abas tecimento no 
sentido de pro teger re cursos na turais e produtos
brasileiros, as sim como co nhecimentos tra dicionais
de nos sa po pulação e tecnologia de senvolvida no
Brasil, con tra a bi opirataria – ou bi ogrilagem, como
também vem sendo co nhecida – de em presas in ter-
nacionais?

2. Espe cificamente nos ca sos do cu puaçu e do 
açaí, ob jetos de atos de fla grante bi opirataria, quais
as pro vidências já to madas?

3. Já foi to mada al guma me dida no sentido de
impedir que se re gistrem no vos atos des se gê nero
contra os in teresses brasileiros?

4. Com re lação a di reitos re lativos a pro prieda-
de in telectual nas áre as de agri cultura, pe cuária e
agro in dústria, em es pecial com re ferência a tec nolo-
gia ge rada no País, qua is as ações que o Mi nistério
da Agri cultura, Pe cuária e Abas tecimento tem to ma-
do ou pode to mar em caso de vi olações ocorridas no
exterior?

5. O Mi nistério da Agri cultura, Pe cuária e
Abastecimento conta, em sua es trutura, com ór gãos
capazes de pro mover a pro teção de pro dutos agrí-
colas bra sileiros e da tec nologia agrí cola aqui ge ra-
da?

6. Enti dades vin culadas ao Mi nistério da Agri-
cultura, Pe cuária e Abas tecimento e vol tadas para a
produção de co nhecimentos em sua área, como a
Embrapa, contam com órgãos es pecializados nessa
atividade?

7. Exis te a pos sibilidade de se ado tarem me di-
das re taliatórias com re lação à bi opirataria?

8. É ex pressivo o nú mero de produtos agrí co-
las bra sileiros re gistrados em pa íses es trangeiros?
É ex pressivo o nú mero de marcas bra sileiras re gis-
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tradas em pa íses es trangeiros e efe tivamente uti liza-
das me diante li cenças? E quan to a pa tentes de in-
venção?

9. O go verno bra sileiro ga rante al gum tipo de su -
porte para esse tipo de re gistro? E para o acom pa-
nhamento de ca sos de li cenciamento?

10. É pos sível ju ridicamente re querer como
marca re gistrada a de nominação de pro duto in dustri-
al ou agrí cola?

11. O go verno brasileiro vem ado tando me didas
de pro teção de ca ráter de fensivo, como o de pósito de
listas de no mes e de sím bolos in dígenas, de modo a
evitar – ou ao me nos di ficultar – o re gistro de mar cas?

12. O go verno bra sileiro exa mina, no mo mento,
algum tipo de po lítica des tinada a pro mover a prote-
ção de no mes, re cursos na turais e co nhecimentos
tradicionais con tra a bi opirataria?

II – Aná lise

Em cum primento ao dis posto no in ciso III do art.
216 do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, foi
submetido ao exa me da Mesa o Re querimento de
Informações nº 81, de 12 de mar ço de 2003, do Se na-
dor João Ca piberibe. O au tor pro põe que se jam so lici-
tadas ao Mi nistro de Esta do da Agri cultura, Pe cuária
e Abas tecimento in formações so bre as ações em pre-
endidas para pro teger re cursos na turais e pro dutos
nacionais, bem como co nhecimentos tra dicionais e
tecnologia bra sileiros, con tra a bi opirataria ou bi ogri-
lagem por em presas in ternacionais, em fla grante vi o-
lação de princípio de Di reito Internacional.

O Se nador per gunta so bre me didas pre ventivas,
defensivas e de re taliação com res peito aos re gistros
atentatórios aos in teresses na cionais de pro dutos agrí -
colas, marcas e pa tentes brasileiros no ex terior. Pre ocu-
pam o Se nador os ca sos es pecíficos do cu puaçu e do
açaí, bem como os di reitos re lativos à pro priedade in te-
lectual. Ou tro ponto da so licitação do Se nador João Ca -
piberibe re fere-se à es trutura exis tente no Mi nis tério da
Agricultura, Pe cuária e Abas tecimento e en tidades vin -
culadas, como a Embra pa, para promover a pro teção
de pro dutos agrí colas bra sileiros e da tec nologia agrí co-
la aqui ge rada. Entre ou tras ques tões, o Se nador in quire
se, no mo mento, o Go verno bra sileiro examina al gum
tipo de po lítica destinada a promover a pro teção de no -
mes, re cursos na turais e co nhecimentos tra dicionais
contra a bi opirataria.

A pro posição en contra fun damento nas dis posi-
ções do § 2º do art. 50 da Cons tituição Fe deral, que
faculta às Me sas da Câ mara dos De putados e do Se -
nado Fe deral en caminharem pe didos es critos de in-

formações a Mi nistros de Esta do ou a qua isquer ti tu-
lares de ór gãos di retamente su bordinados à Pre si-
dência da Re pública.

O Re querimento está, tam bém, em con formida-
de com os in cisos I e II do art. 216 do Re gimento Inter -
no do Se nado Fe deral, pois en volve ma téria atinente
à com petência fis calizadora do Con gresso Na cional e 
não con tém pe dido de pro vidência, con sulta, su ges-
tão, con selho ou in terrogação so bre pro pósito da au -
toridade a quem se di rige.

Além dos ci tados dis positivos cons titucionais e
regimentais. a pro posição aten de aos re quisitos de
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Se nado
Federal nº 1, de 30 de ja neiro de 2001, que re gula-
menta a tramitação dos re querimentos de in formação
nesta Casa.

III – Voto

Diante do ex posto, nos so voto é pela apro vação
do Re querimento no 81, de 2003.

Sala de Re uniões,  24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente – Eduardo Si queira Cam pos,
Relator – Pa ulo Paim – Sér gio Zam bias – He ráclito
Fortes –  Ro meu Tuma.

PARECER Nº 255, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 82, de 2003.

Relator: Se nador Eduardo Si queira Cam pos

I – Re latório

Em 12 de mar ço de 2003 o ilus tre Se nador João
Capiberibe apresentou o re querimento em epí grafe,
nos ter mos dos arts. 216 e 217 do Re gimento Interno
do Se nado Fe deral.

O re querimento foi dis tribuído a este Re lator no
dia 14 de mar ço se guinte pelo Pre sidente da Mesa do 
Senado Fe deral.

II – Aná lise

Cuida-se, em re sumo, de um ex tenso e in cisivo
requerimento de in formações ao Mi nistro de Esta do
das Re lações Exte riores so bre as ati vidades da quele
organismo na fis caLização e com bate à de nominada
biopirataria.

Desde que se mu dou o pa radigma so bre a so -
berania re lativa aos re cursos ge néticos, a par tir da
Convenção so bre Di versidade Bi ológica, de 1992 (en -
trando em vi gor em 1994), os pa íses vêm se de paran-
do com a for midável ta refa de eri gir o novo sis tema ju -
rídico-político para pro teção dos re cursos de sua bi o-
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diversidade, que se al çaram à con dição de novo ma -
nancial de so luções técnicas para a hu manidade, em
praticamente to das as áre as da vida prá tica.

Nesse en frentamento, ve tores do an tigo re gime,
de li vre apro priação dos re cursos ge néticos, con tinu-
am a que rer usu fruir de di reitos já não mais exis ten-
tes. E es ses ve tores são em punhados, em ge ral, pe -
las gran des com panhias quí micas e far macêuticas,
extremamente for tes em sua vo racidade na uti lização
das mo léculas ve getais, ani mais e de mi croorganis-
mos en dêmicos de ou tras na cionalidades.

De ou tro lado, os pa íses ri cos em bi odiversidade,
e o Bra sil em particular, o mais me gadiverso de to dos,
com base na Con venção so bre Di versidade Bi ológica,
já ado taram e es tão em pro cesso de im plementação le -
gislação inovadora, destinada a pro mover a so berania
nacional so bre os re cursos ge néticos e a partilha eqüi -
tativa dos be nefícios de correntes de sua uti lização, in-
clusive com a par ticipação quan do de vida das co muni-
dades tra dicionais e po vos in dígenas.

Neste ce nário, de im precisão ju rídica e falta de fir -
meza po lítica, e de de sigualdade en tre os ato res, os
maiores pre juízos são para os pa íses em de senvolvi-
mento ri cos em bi odiversidade e para as co munidades
locais que cus todiam es ses re cursos ge néticos. Con-
cretamente, no Bra sil, vi mos as sistindo nos úl timos
anos, mes mo com a ado ção da Me dida Pro visória nº
2.186, des de ju nho de 2000, in contáveis atos de uti liza-
ção ile gal de com ponentes de nos sa flo ra e fa una e
apropriação fra udulenta de co nhecimentos de senvolvi-
dos mi lenarmente por co munidades lo cais e in dígenas,
acompanhadas dos imen sos lu cros po tenciais e re ais
que o fe nômeno acar reta, além da des truição dos te ci-
dos co munais das po pulações ex ploradas.

Acrescente-se que essa apro priação ile gal e ile-
gítima é com plementada pela ado ção, não me nos ile -
gal, de for mas de pro teção dc pro priedade in telectual
para a per petuação da uti lização ile gal, com ca racte-
rísticas mo nopolísticas e vi olentadoras, mu itas ve zes,
das ca racterísticas culturais co letivas dos co nheci-
mentos tra dicionais al vejados.

O re querimento do Se nador João Ca piberibe é
bastante ilus trativo, e qua se exa ustivo, so bre as ativi-
dades ile gais que vêm ocor rendo nes sa área. Apre-
senta uma lis ta com pleta das úl timas de núncias so -
bre apro priação ilícita de ma teriais, co nhecimentos e
denominações brasileiros, ca sos so bre os qua is de-
veria cair a ação ime diata dos or ganismos go verna-
mentais com petentes.

A pro posição abor da com ar gúcia to das as al -
ternativas para atuação da au toridade re querida, res -
tando inafastável a ne cessidade de po sicionamento

desse mi nistério so bre os te mas apon tados. Pode-se
apenas considerar que o Re querimento fosse tam-
bém di recionado à Mi nistra do Meio Ambi ente, uma
vez que esse ór gão é tam bém pon to fo cal da ativida-
de de pro teção dos re cursos na turais e co nhecimen-
tos tra dicionais na cionais.

Do pon to de vis ta for mal, o Re querimento se en -
quadra nos re quisitos re gimentais, não en volve pe di-
do de pro vidências e di rige-se corretamente à au tori-
dade com petente.

III – Voto

Diante do ex posto, considerando a con veniên-
cia e ade quação re gimental da pro posição, opino pela 
aprovação do Re querimento nº 82, de 2003, de au to-
ria do Se nador João Ca piberibe.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente – Edu ardo Si queira Cam pos,
Relator – Pa ulo Paim – Sér gio Zam biasi – He ráclito
Fortes – Ro meu Tuma.

PARECER Nº 256, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 84, de 2003.

Relator: Se nador Eduardo Si queira Cam pos

I – Re latório

Em 12 de mar ço de 2003 o ilus tre Se nador João
Capiberibe apresentou o Re querimento em epígrafe,
nos ter mos dos arts. 216 e 217 do Re gimento Inter no
do Se nado Fe deral.

O Re querimento foi dis tribuído a este re lator no
dia 14 de mar ço se guinte pelo Pre sidente da Mesa Di -
retora.

II – Aná lise

Cuida-se, em re sumo, de um ex tenso e in cisivo
Requerimento de in formações ao Mi nistro de Esta do
do De senvolvimento, Indús tria e Co mércio Exterior
sobre as atividades da quele or ganismo na fis caliza-
ção e com bate à de nominada bi opirataria.

Desde que se mu dou o pa radigma so bre a so -
berania re lativa aos re cursos ge néticos, a par tir da
Convenção so bre Di versidade Bi ológica, de 1992 (en -
trando em vi gor em 1994), os pa íses vêm se de paran-
do com a for midável ta refa de eri gir o novo sis tema ju -
rídico-político para pro teção dos re cursos de sua bi o-
diversidade, que se al çaram à con dição de novo ma -
nancial de so luções téc nicas para a hu manidade, em
quase to das as áre as da vida prá tica.

Nesse en frentamento, ve tores do an tigo re gime,
de li vre apropriação dos re cursos ge néticos, con tinu-
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am a que rer usu fruir de di reitos já não mais exis ten-
tes. E es ses ve tores são em punhados, em ge ral, pe -
las gran des com panhias quí micas e far macêuticas,
extremamente for tes em sua vo racidade na uti lização
das mo léculas ve getais, ani mais e de mi croorganis-
mos en dêmicos de ou tras na cionalidades.

De ou tro lado, os pa íses ri cos em bi odiversidade,
e o Bra sil em particular, o mais me gadiverso de to dos,
com base na Con venção so bre Di versidade Bi ológica,
já ado taram e es tão em pro cesso de im plementação le -
gislação inovadora, destinada a promover a so berania
nacional so bre os re cursos ge néticos e a partilha eqüi -
tativa dos be nefícios de correntes de sua uti lização, in-
clusive com a par ticipação quan do de vida das co muni-
dades tra dicionais e po vos in dígenas.

Neste ce nário, de im precisão ju rídica e falta de fir -
meza po lítica, e de de sigualdade en tre os ato res, os
maiores pre juízos são para os pa íses em de senvolvi-
mento ri cos em bi odiversidade e para as co munidades
locais que cus todiam es ses re cursos ge néticos. Con-
cretamente, no Bra sil, vi mos as sistindo nos úl timos
anos, mes mo com a ado ção da Me dida Pro visória nº
2.186, des de ju nho de 2000, in contáveis atos de uti liza-
ção ile gal de com ponentes de nos sa flo ra e fa una e
apropriação fra udulenta de co nhecimentos de senvolvi-
dos mi lenarmente por co munidades lo cais e in dígenas,
acompanhadas dos imen sos lu cros po tenciais e re ais
que o fe nômeno acar reta, além da des truição dos te ci-
dos co munais das po pulações ex ploradas.

Acrescente-se que essa apro priação ile gal e ile-
gítima é com plementada pela ado ção, não me nos ile -
gal, de for mas de proteção de pro priedade in telectual
para a per petuação da uti lização ile gal, com ca racte-
rísticas mo nopolísticas e vi olentadoras, mu itas ve zes,
das ca racterísticas culturais co letivas dos co nheci-
mentos tra dicionais al vejados.

O Re querimento do Se nador João Ca piberibe é
bastante ilus trativo, e qua se exa ustivo, so bre as ativi-
dades ile gais que vêm ocor rendo nes sa área. Apre-
senta uma lis ta com pleta das úl timas de núncias so -
bre apro priação ilícita de ma teriais, co nhecimentos e
denominações brasileiros, ca sos so bre os qua is de-
veria cair a ação ime diata dos or ganismos go verna-
mentais com petentes.

A pro posição abor da com ar gúcia to das as al -
ternativas para atuação da au toridade re querida, res -
tando inafastável a ne cessidade de po sicionamento
desse Mi nistério so bre os te mas apon tados. Pode-se
apenas con siderar que o Re querimento fosse tam-
bém di recionado à Mi nistra do Meio Ambiente, uma
vez que esse ór gão é tam bém pon to fo cal da ati vida-

de de pro teção dos re cursos na turais e co nhecimen-
tos tra dicionais na cionais.

Do pon to de vis ta for mal, o Re querimento se en -
quadra nos re quisitos re gimentais, não en volve pe di-
do de pro vidências e di rige-se corretamente à au tori-
dade competente.

III – Voto

Diante do ex posto, considerando a con veniên-
cia e ade quação re gimental da pro posição, opino pela 
aprovação do Re querimento nº 84, de 2003, de au to-
ria do Se nador João Ca piberibe.

Sala das Ses sões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente – Edu ardo Si queira Cam pos,
Relator – Pa ulo Paim – Sér gio Zam biasi – He ráclito
Fortes – Ro meu Tuma.

PARECER Nº 257, 2003

Da Mesa, so bre o Re querimento nº
114, de 2003, de au toria do Se nador Jef-
ferson Pé res, que so licita, nos ter mos
dos arts. 50, § 2º, da Cons tituição, e 216,
do Re gimento Inter no, in formações so bre
a de cisão do Ban co do Bra sil de par tici-
par, por via de sua sub sidiária BB Inves ti-
mentos, na cons tituição de em presa pri-
vada des tinada a ex plorar o mer cados de 
vales alimentação/refeição, de nominada
Visa Vale.

Relator: Se nador Eduardo Si queira Cam pos

I – Re latório

Vem a exa me da Mesa o Re querimento nº 114,
de 2003, de au toria do Se nador Jefferson Pé res, que
solicita, nos ter mos dos arts. 50, § 2º, da Cons tituição,
e 216, do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, ao
Ministro de Esta do da Fa zenda, “in formações so bre a
decisão do Ban co do Bra sil de par ticipar, por via de
sua sub sidiária BB Investimentos, na cons tituição de
uma em presa pri vada des tinada a ex plorar o mer cado
de va les ali mentação/refeição, de nominada Visa
Vale, es clarecendo es pecificamente se a sub sidiária
do Ban co do Bra sil ob teve para tan to pré via au toriza-
ção le gislativa, nos ter mos do ar tigo 37, in ciso XX, da
Constituição Fe deral”.

Inicialmente, a ma téria foi des pachada à Mesa.
Entretanto, por considerar que o Re querimento en vol-
via in formações pro tegidas por si gilo bancário, a Pre -
sidência do Se nado Fe deral sub meteu-o ao exame
da Co missão de Cons tituição, Justiça e Ci dadania,
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com base nos arts. 8º e 9º do Ato da Mesa nº 1, de
2001.

No dia 16 de abril úl timo, a Co missão de Cons ti-
tuição, Jus tiça e Ci dadania, re lator o no bre Se nador
Tião Vi ana, apro vou pa recer con cluindo que a ma té-
ria não se re fere a in formações si gilosas e, por isso,
deveria ser encaminhada à Mesa, para de cisão, con -
forme o “dis posto no in ciso III do art. 216 do Re gimen-
to Inter no do Se nado Fe deral.”

II – Voto

O Pa recer da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, além de re conhecer que o Re querimen-
to não en volve in formações si gilosas, afir ma que o as -
sunto nele tra tado “deve ne cessariamente ser tra zido
à aten ção do Se nado Fe deral”, pois in sere-se na
competência do Con gresso Na cional para fis calizar
os atos do Po der Exe cutivo, in cluídos os da ad minis-
tração in direta, o que é o caso.

Isso pos to, opinamos pela apro vação do Re que-
rimento nº 114, de 2003, nos ter mos em que foi pro -
posto pelo no bre Se nador Jef ferson Pé res.

Sala das Re uniões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Pre sidente – Eduardo Si queira Cam pos,
Relator – Romeu Tuma – Heráclito For tes – Sérgio
Zambiasi – Paulo Paim.

PARECER Nº  258, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 133, de 2003.

Relator: Se nador Heráclito For tes

I – Re latório

Vem ao exa me da Mesa o Re querimento nº 133, 
de 2003, de au toria do Se nador João Ca piberibe, que
requer ao Mi nistro da Sa úde, Hum berto Costa, in for-
mações so bre a contribuição do Go verno brasileiro
para a es truturação do sis tema de sa úde de Ti mor
Leste.

O Re querimento foi apre sentado em 19 de mar -
ço de 2003 e dis tribuído ao re lator sig natário em 24
de mar ço se guinte.

II – Aná lise

O re querimento tem por fun damento o § 2º do
art. 50 da Cons tituição Fe deral, que fa culta às Me sas
da Câ mara dos De putados e do Se nado Fe deral o en -
caminhamento de pe didos es critos de in formação a
Ministros de Estado.

O pe dido está fun dado na com petência ex clusi-
va do Con gresso Na cional para a fis calização e o con -

trole, di retamente, ou por qual quer de suas Ca sas,
dos atos do Po der Exe cutivo, in cluídos os da ad minis-
tração in direta, nos ter mos do art. 49, X, da Cons titui-
ção Fe deral, as sim como, no pla no re gimental, está
em con sonância com o dis posto no art. 216 do Re gi-
mento Inter no que, por sua vez, em seu in ciso so men-
te ad mite a for mulação de re querimentos de in forma-
ções que te nham por fi nalidade o es clarecimento de
qualquer as sunto submetido à apre ciação des ta
Casa ou ati nente a sua com petência fis calizadora.

Por ou tro lado, o re querimento tam bém está de
acordo com as dis posições do Ato da Mesa nº 1, de
2001, es pecialmente com o § 1º do art. 1º, que es ta-
belece a ne cessidade de ele ser “di rigido a Mi nistro
de Esta do ou a ti tular de ór gão di retamente su bordi-
nado à Pre sidência da Re pública, ain da que con te-
nha pe dido re lativo a ór gão ou en tidade da ad minis-
tração pú blica in direta sob sua su pervisão”.

III – Voto

Ante o ex posto e em face da cons titucionalida-
de, ju ridicidade e re gimentalidade do re querimento
em exa me, opi namos pela sua apro vação, a fim de
que esta Mesa so licite ao Mi nistro da Sa úde as in for-
mações re queridas.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney,  Pre sidente – He ráclito Fortes, Relator – Pa -
ulo Paim – Ro meu Tuma – Edu ardo Si queira Cam -
pos – Sér gio Zam biasi.

PARECER Nº 259, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 149, de 2003

Relator: Se nador Sérgio Zam biasi

I – Re latório

Na for ma do Ato da Mesa nº 1, de 2001, vem à
Mesa do Se nado Fe deral, para de cisão, o Re queri-
mento nº 149, de 2003, de au toria do Se nador Ro me-
ro Jucá, que so licita, nos termos do ar tigo 216 do Re -
gimento Inter no do Se nado Fe deral, in formações ao
Ministério da Inte gração Na cional para es clarecimen-
to so bre a afir mativa do Se nhor Mi nistro Ciro Go mes,
publicada pelo O Glo bo, de que “a Su dene será nova-
mente fun dada den tro de 60 dias, em ou tras ba ses. Já 
a Su dam, que nem o nome vai con servar, só res susci-
ta de pois que to dos os seus créditos, a ma ioria sus -
peitos, fo rem li quidados”.
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II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acor do com os dis -
positivos cons titucionais que re gem os pe didos es cri-
tos de in formações a Mi nistros de Esta do. No en tanto,
quando co tejadas as normas de ad missibilidade es ta-
belecidas no art. 216, II, do Re gimento Inter no do Se -
nado e no Ato da Mesa nº 1, de 2001, ve rifica-se que
a re dação do re querimento en contra-se ina dequada,
por con ter in terrogação de ca ráter es peculativo.

III – Voto

Em face do ex posto, opi namos pela apro vação
do Re querimento nº 149, de 2003, com a se guinte re -
dação:

REQUERIMENTO Nº 149, DE 2003

Nos ter mos do ar tigo 216 do Re gimento Inter no
do Se nado Fe deral, re queiro in formações ao Mi nisté-
rio da Inte gração Na cional a res peito das se guintes
questões:

1) pre visão para a con clusão do le vantamento
da re gularidade dos pro jetos de in vestimento da car-
teira da ex tinta Su dam e para a li beração de re cursos
aos pro jetos con siderados re gulares;

2) cri ação de gru po de tra balho in terministerial
para ela borar pro posta com vistas à de finição da es -
trutura or ganizacional da ins tituição de de senvolvi-
mento re gional da Ama zônia;

3) ra zões para a não li beração dos re cursos do
Fundo de De senvolvimento da Ama zônia (FDA) e
previsão para o seu fun cionamento efetivo.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente – Ser gio Zam biasi, Relator –
Eduardo Si queira Cam pos – Pa ulo Paim – Ro meu
Tuma – He ráclito For tes.

PARECER Nº 260, DE 2003

Da Mesa Do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 150, de 2003.

Relator: Se nador Sergio Zambiasi

I – Re latório

Trata-se de exa minar o Re querimento nº 150, de
2003, de au toria do Se nador Ro mero Jucá, para que
seja en caminhado ao Se nhor Mi nistro da Jus tiça pe dido

de in formações para es clarecimento so bre os va lores
das in denizações con cedidas aos anis tiados po líticos e
o seu im pacto so bre as con tas pú blicas, bem como os
critérios ado tados para jul gamento dos pro cessos em
andamento re ferentes ao as sunto, es pecialmente quan-
to a obe diência a or dem cro nológica.

O re ferido re querimento veio a esta Mesa, com
fundamento no art. 216 do Re gimento Interno do Se -
nado Fe deral.

II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acordo com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações a au toridades do Po der Exe-
cutivo, bem como com as nor mas de ad missibilidade
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do ex posto, opi namos pela apro vação
do Re querimento nº 150, de 2003.

Sala de Re uniões, – José Sar ney, Pre sidente –
– Ser gio Zam biasi, Relator – Pa ulo Paim – Edu ardo
Siqueira Cam pos – Ro meu Tuma – He ráclito For -
tes.

PARECER Nº 261 , DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento de Infor mações nº 151,
de 2003.

Relator: Se nador Paulo Paim

I – Re latório

Vem a esta Mesa o Re querimento de Infor ma-
ções nº 151, de 2003, de au toria do no bre Se nador
João Ri beiro, di rigido ao Excelentíssimo se nhor Mi -
nistro de Esta do da Fa zenda.

O Re querimento tem como ob jetivo ob ter in for-
mações concernentes ao cum pri mento, pelo Esta do
de Mi nas Ge rais, da Lei de Res ponsabilidade Fis cal
no exer cício de 2002.

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons tituição Fe -
deral, e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, apre sentamos
o pre sente pa recer, por designação da Mesa des ta
Casa, a quem cabe de liberar so bre o as sunto.

II – Aná lise

Por meio do re querimento em análise, o ilus tre
Senador bus ca in formações con cernentes ao cumpri-
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mento, pelo Esta do de Mi nas Ge rais, da Lei de Res -
ponsabilidade Fis cal no exer cício de 2002.

A Car ta Mag na, em seu art. 49, X, dis põe que:
Art. 49. É da com petência ex clusiva do 

Congresso Na cional:
X – fis calizar e controlar, di retamente,

ou por qual quer de suas Ca sas, os atos do
Poder Exe cutivo, in cluídos os da ad ministra-
ção in direta;

O re querimento em aná lise ajus ta-se,
pois, ao dis positivo cons titucional destaca-
do, bem como ao dis posto no art. 50, § 2º
da Cons tituição Fe deral, e ao Ato da Mesa
nº 1, de 2001.

III – Voto

Diante do ex posto, con cluímos o nos so Pa recer
pela apro vação do Re querimento de Infor mações nº
151, de 2003.

Sala da Co missão, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente – Paulo Paim, Relator – Herácli-
to For tes –  Ro meu Tuma – Sér gio Zam biasi – Edu -
ardo Si queira Cam pos.

PARECER Nº 262, DE 2003

Da Mesa doo Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 153, de 2003.

Relator: Se nador Heráclito Fortes

I – Re latório

Trata-se de examinar o Re querimento nº 153, de 
2003, de au toria do Se nador Arthur Virgílio Neto, que
requer se jam so licitados ao Se nhor Mi nistro de Esta -
do da Sa úde es clarecimentos a res peito dos pro cedi-
mentos ado tados, a partir deste ano, pela Co ordena-
ção Na cional de Aids, para o aten dimento de pa cien-
tes por tadores do HIV.

O re ferido re querimento veio a esta Mesa, com
fundamento no art. 216, I, do Re gimento Inter no do
Senado Fe deral.

II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acor do com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações a au toridades do Po der Exe -
cutivo, bem como com as nor mas de ad missibilidade
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do ex posto, opi namos pela apro vação
do Re querimento nº 153, de 2003.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – Jose
Sarney, Pre sidente – He ráclito For tes, Re lator –
Paulo Paim – Ro meu Tuma – Edu ardo Si queira
Campos – Sér gio Zambiasi.

PARECER Nº 263, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o  Re querimento nº 154, de 2003.

Relator: Senador He ráclito For tes

I – Re latório

Trata-se de examinar o Re querimento nº 154, de 
2003, de au toria da Se nadora Lú cia Vâ nia, para que
seja en caminhado ao Se nhor Mi nistro de Estado da
Justiça so licitação de in formações so bre convênio
com a Asso ciação Bra sileira Multiprofissional de Pro -
teção à Infân cia e à Ado lescência (ABRAPIA), que
presta serviço de “Disque-denúncia” de abu so se xual
de cri anças e ado lescentes.

O re ferido re querimento veio a esta Mesa, com
fundamento no § 2º do art. 50 da Cons tituição Fe deral
e nos arts. 215 e 216 do Re gimento Inter no do Se na-
do Fe deral.

II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acordo com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações a au toridades do Po der Exe-
cutivo, bem como com as nor mas de ad missibilidade
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do ex posto, opi namos pela apro vação
do Re querimento nº 154, de 2003.

Sala de Re uniões,  24 de Abril de 2003. – José
Sarney, Presidente  – He ráclito For tes, Relator –
Paulo Paim – Ro meu Tuma – Edu ardo Si queira
Campos – Sér gio Zambiasi.
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PARECER Nº 264, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 155, de 2003.

Relator: Se nador Eduardo Si queira Cam pos

I – Re latório

A Se nadora Serys Slhes sarenko re quer, nos
termos da Cons tituição Fe deral e do Re gimento Inter -
no do Se nado Fe deral, que se jam so licitadas ao Mi -
nistério Extra ordinário de Se gurança Ali mentar e
Combate à Fome, in formações so bre as “providênci-
as que se rão exe cutadas por aque le ór gão ob jetivan-
do a im plementação do Pro jeto Fome Zero jun to à po -
pulação ca rente do Mato Gros so”.

II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acor do com o es -
tabelecido nos dis positivos cons titucionais e re gimen-
tais que tratam dos pe di dos de in formações a au tori-
dades do Po der Exe cutivo, a sa ber: art. 50, § 2º da
Constituição Fe deral e art. 216 do Re gimento Interno
do Se nado Fe deral.

O Re querimento em aná lise cum pre com as
normas de ad missibilidade exi gidas pelo Ato da Co-
missão Di retora nº 1, de 2001.

III – Voto

Do ex posto, ma nifestamo-nos fa voravelmente
ao en caminhamento do Re querimento nº 155, de
2003, ao Exmo. Sr. Mi nistro de Esta do Extra ordinário
de Se gurança Ali mentar e Com bate à Fome.

Sala da Co missão,  24 de Abril de 2003. – José
Sarney, Presidente  – Edu ardo Si queira Cam pos,
Relator – Pa ulo Paim – Sérgio Zam biasi – He ráclito
Fortes – Ro meu Tuma.

PARECER Nº 285, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 172, de 2003.

Relator: Se nador Sérgio Zambiasi

I – Re latório

Trata-se de examinar o Re querimento nº 172, de 
2003, de au toria do Se nador Ro mero Jucá, para que
seja en caminhado ao Se nhor Mi nistro da Sa úde pe di-
do de in formações para es clarecimento da no tícia pu -
blicada pelo jor nal Folha de S.Paulo a res peito do

pagamento, no va lor de R$56 mil, efe tuado pelo re fe-
rido Mi nistério à em presa Fen ce, neste ano de 2003,
para pa gamento de ser viços de con tra-espionagem.

O re ferido re querimento veio a esta Mesa, com
fundamento no art. 216 do Re gimento Interno do Se -
nado Fe deral.

II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acordo com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações a au toridades do Po der Exe-
cutivo, bem como com as nor mas de ad missibilidade
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do ex posto, opi namos pela apro vação
do Re querimento nº 172, de 2003.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente – Sérgio Zam biasi, Relator – Pa -
ulo Paim – Edu ardo Si queira Cam pos – Ro meu
Tuma – He ráclito For tes.

PARECER Nº 266, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 174, de 2003.

Relator: Se nador Heráclito Fortes

I – Re latório

Trata-se de examinar o Re querimento nº 174, de 
2003, de au toria do Se nador Arthur Vir gilio, para que
o Se nhor Mi nistro-Chefe da Casa Ci vil da Presidência
da Re pública preste es clarecimentos a res peito dos
recursos des tinados à cam panha pu blicitária do Pro -
grama Fome Zero, ao Mi nistro Extra ordinário de Se -
gurança Ali mentar e Com bate à Fome.

O re ferido re querimento veio a esta Mesa, com
fundamento no § 2º do art. 50 da Cons tituição Fe deral
e nos arts. 215 e 216 do Re gimento Inter no do Se na-
do Fe deral.

II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acordo com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações a au toridades do Po der Exe -
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cutivo, bem como, de modo ge ral, com as nor mas de
admissibilidade es tabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1,
de 2001.

Entretanto, ob serve-se que o Mi nistério Extraor-
dinário da Se gurança Ali mentar e Com bate à Fome é
órgão di retamente su bordinado à Presidência da Re -
pública, o que tor na seu ti tular o destinatário de di reito
do re querimento de in formações. Os termos do § 1º
do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, são cla ros
nesse sen tido:

§ 1º O re querimento de in formação de ve rá ser di -
rigido a Mi nistro de Estado ou a ti tular de ór gão di reta-
mente su bordinado à Pre sidência da Re pública, ain da
que con tenha pe dido re lativo a ór gão ou en tidade da
administração pú blica in direta sob sua su pervisão.

III – Voto

Em face do ex posto, opi namos pela apro vação
do Re querimento nº 174, de 2003, que de verá ser di ri-
gido ao Mi nistro Extra ordinário de Se gurança Alimen-
tar e Com bate à Fome.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – Se na-
dor José Sar ney, Pre sidente – Heráclito For tes, Re -
lator – Paulo Paim – Romeu Tuma – Edu ardo Si-
queira Cam pos – Sér gio Zam biasi.

PARECER Nº 267, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento (SF) nº 180, de 2003

Relator: Se nador Eduardo Si queira Cam pos

I – Re latório

Mediante des pacho do Presidente do Se nado
Federal, é submetido à apreciação des ta Co missão o
Requerimento (SF) nº 180, de 2003, de au toria da Se -
nadora Serys Slhes sarenko.

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons tituição
Federal, com binado com os ar tigos 215, 1, a, 216 e
217 do Re gimento Interno do Se nado Fe deral, a Se -
nadora so licita o en caminhamento da pro posição ao 
Ministro de Esta do da Fa zenda para que, por meio
do Se cretário do Te souro Na cional e no pra zo cons -
titucional de 30 dias, se jam pres tadas as se guintes
informações so bre o en dividamento do Estado de
Mato Gros so para com a União:

1. qual o mon tante da di vida global do Estado de 
Mato Gros so para com a União;

2. quan to está sen do re tido, men salmente, do
Fundo de Par ticipação dos Esta dos, para a amor ti-
zação des ta dí vida; e

3. qua is os me canismos que es tão sen do usa -
dos para cor reção des se pas sivo e qual a ori enta-
ção re passada ao Go verno do Esta do de Mato
Grosso para efe tiva li quidação da dí vida.

II – Aná lise

O Re querimento em exame é di rigido ao Mi nistro
de Esta do da Fa zenda e, desse modo, está con forme o
disposto no § 2º do art. 50, da Cons tituição Fe deral.

Do pon to de vis ta re gimental, a pro posição
está em con sonância com o es tabelecido no art. 215 
do Re gimento Inter no des ta Casa. Por re querer in-
formações a Mi nistro de Esta do, apli ca-se à pro posi-
ção o dis posto no in ciso I, alínea a, do ci tado dispo-
sitivo. Com efe ito, a so licitação de pende de de cisão
da Mesa Di retora.

O Re gimento Inter no es tabelece, também, os
seguintes critérios para a ad missibilidade dos Re-
querimentos de Infor mações:

Art. 216. Os re querimentos de in formações es -
tão su jeitos às se guintes normas:

I – se rão ad missíveis para es clareci-
mento de qual quer as sunto sub metido à
apreciação do Se nado ou ati nente a sua
competência fis calizadora;

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

Em nos so en tendimento, a pro posição aten de
aos re quisitos for mais e pre liminares aci ma des cri-
tos. Ana lisemos, as sim, o mé rito da ma téria, ou seja, 
a na tureza e o al cance das in formações so licitadas.

De acor do com a Cons tituição Fe deral, ao Se -
nado Fe deral com pete pri vativamente dispor so bre
o en dividamento do se tor pú blico (cf. art. 52, in cisos
V a IX) e, como uma das Ca sas do Congresso Na ci-
onal, de liberar so bre ma térias de na tureza fi nancei-
ra, cam bial, ins tituições fi nanceiras e suas ope ra-
ções, dí vida pú blica e ope rações de cré dito. Além
disso, en quanto membros do Congresso Na cional,
participam da fun ção fis calizadora e de con trole do
Poder Le gislativo no que diz res peito aos atos do
Poder Exe cutivo, con forme de termina o art. 49, X,
da Car ta Mag na.
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Assim, tan to para a ela boração de pro posições
legislativas quanto para o exer cício do con trole e fis -
calização, faz-se mis ter a ob tenção de in formações
abrangentes e atu alizadas so bre o uni verso de atu a-
ção dos mem bros des ta Casa.

A atu al si tuação eco nômico-financeira dos Esta -
dos, não obs tante o gran de es forço que tem sido im -
plementado nas uni dades da fe deração nos úl timos
anos, re quer es tudos e cri atividade para o de senho
de no vos pa râmetros so bre a ques tão do es toque de
dívidas em face da real ca pacidade de pa gamento.
Ademais, os es tudos se rão ne cessários para que se
considere e exa mine de tidamente a ne cessária com -
patibilização dos en cargos fi nanceiros atu ais e fu tu-
ros dos Esta dos com o im pacto que a imi nente re for-
ma tri butária se guramente acar retará nas fi nanças
estaduais.

As in formações so licitadas es tão cir cunscritas à 
execução do con trato de re financiamento e consoli-
dação da dí vida do Estado de Mato Gros so jun to à
União, no âm bito do Pro grama de Ajus te Fis cal e,
nesse sen tido, guar dam es treita vinculação com a
função fis calizadora an tes re ferida. Além dis so, os da -
dos se rão, se guramente, úte is ao ple no exer cício da
função le gisladora da au tora, en quanto mem bro do
Senado Fe deral.

Por fim, a pro posição sa tisfaz as Dis posições
Gerais so bre Re querimento de Informações, con tidas
na se ção 1 do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do ex posto, con cluímos o nos so Pa re-
cer pela apro vação do Re querimento nº 180, de 2003, 
sem res trições às in formações so licitadas.

Sala de Re uniões, José Sar ney, Pre sidente –
Eduardo Si queira Cam pos, Re lator – Pa ulo Paim –
Sérgio Zam biasi – He ráclito For tes – Ro meu
Tuma.

PARECER Nº 268, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 189, de 2003.

Relator: Se nador He ráclito For tes

I – Re latório

Trata-se de examinar o Re querimento nº 189, de 
2003, de au toria da Se nadora Ana Jú lia Ca repa, para
que seja en caminhado  ao Se nhor Mi nistro de Esta do

da De fesa pe dido de in for mações a res peito do cro-
nograma de im plantação do Pro jeto Sis tema Na cional
de Vi gilância da Ama zônia (SIVAM).

O re ferido re querimento veio a esta Mesa, com
fundamento no art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe deral,
combinado com o art. 216 do Re gimento Inter no do
Senado Fe deral.

II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acordo com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações a au toridades do Po der Exe-
cutivo, bem como com as nor mas de ad missibilidade
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 216, de 2001.

III – Voto

Em face do ex posto, opi namos pela apro vação
do Re querimento nº 189, de 2003.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. –  – José
Sarney, Presidente  – He ráclito For tes, Relator  –
Paulo Paim  – Ro meu Tuma  – Edu ardo Si queira
Campos  – Sér gio Zam biasi.

PARECER Nº 269, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 190, de 2003.

Relator: Se nador Sér gio Zam biasi

I – Re latório

Trata-se de examinar o Re querimento nº 190, de 
2003, de au toria do Se nador Arthur Vir gílio, para que
seja en caminhado ao Se nhor Mi nistro-Chefe da Casa 
Civil pe dido de in formações, de talhado em cin co
itens, so bre os cus tos de ma nutenção dos pré dios
dos Mi nistérios e das Se cretarias lo calizados em Bra -
sília – DF e a res peito das re formas ar quitetônicas in -
troduzidas pela atu al Admi nistração Fe deral com o
objetivo de abri gar os no vos Mi nistérios e Se cretarias.

O re ferido re querimento veio a esta Mesa, com
fundamento no art. 50, § 2º da Cons tituição Fe deral,
combinado com o art. 216 do Re gimento Inter no do
Senado Fe deral.

II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acordo com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações a au toridades do Po der Exe -
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cutivo, bem como com as nor mas de ad missibilidade
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do ex posto, opi namos pela apro vação
do Re querimento nº 190, de 2003.

Sala da Co missão, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente – Sérgio Zam biasi, Relator – Pa-
ulo Paim – Edu ardo Si queira Cam pos – Ro meu
Tuma – He ráclito For tes.

PARECER Nº 270, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento de Infor mações nº 192,
de 2003.

Relator: Se nador Paulo Paim

I – Relatório

Vem a esta Mesa o Re querimento de Infor ma-
ções nº 192, de 2003, de au toria do no bre Se nador
Heráclito For tes, di rigido ao Exce lentíssimo se nhor
Ministro de Esta do da Jus tiça.

O Re querimento tem como ob jetivo ob ter in for-
mações con cernentes à exis tência de con vênios as si-
nados e em exe cução en tre a União e o Esta do do Pi -
auí, re ferentes à cons trução, re forma e ma nutenção
de pre sídios na quele Esta do, des de 1994, à exis tên-
cia de pres tação de contas pen dentes, e ao nú mero
de va gas dis poníveis no sis tema pri sional do Esta do e 
número de ape nados ex cedentes.

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons tituição Fe -
deral, e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, apre sentamos
o pre sente pa recer, por designação da Mesa des ta
Casa, a quem cabe de liberar so bre o as sunto.

II – Aná lise

Por meio do re querimento em aná lise, o ilus tre
Senador bus ca in formações con cernentes à existência
de con vênios as sinados e em exe cução en tre a União e
o Esta do do Pi auí, re ferentes à cons trução, re forma e
manutenção de pre sídios na quele Esta do, des de 1994,
à exis tência de pres tação de con tas pendentes, e ao
número de va gas dis poníveis no sis tema pri sional do
Estado e nú mero de ape nados ex cedentes.

A Car ta Mag na, em seu art. 49, X, dis põe que:
Art. 49. É da com petência ex clusiva do Con gres-

so Na cional:

X – fis calizar e con trolar, di retamente, ou por
qualquer de suas Ca sas, os atos do Po der Executivo,
incluídos os da ad ministração in direta;

O re querimento em análise ajusta-se, pois, ao
dispositivo cons titucional des tacado, bem como ao
disposto no Art. 50, § 2º da Cons tituição Fe deral, e ao
Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Diante do ex posto, concluímos o nos so Pa recer
pela apro vação do Re querimento de Infor mações nº
192, de 2003.

Sala da Co missão, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente –  Pa ulo Paim, Relator – Ro meu
Tuma – Edu ardo Si queira Cam pos – He ráclito For tes.

PARECER Nº 271, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, acer ca
do Re querimento nº 197, de 2003, que re -
quer in formações so bre o com portamen-
to da ar recadação tri butária.

Relator: Se nador Sérgio Zam biasi

I – Re latório

O Se nador Arthur Virgílio, com fun damento no
art. 216, I, do Re gimento Interno do Se nado Fe deral,
combinado com o art. 50 da Cons tituição Fe deral, re -
quer se jam so licitadas ao Se nhor Mi nistro da Fa zen-
da as se guintes in formações:

“1. Da dos re centes do Mi nistério da Fa zenda so -
bre o com portamento da ar recadação, desde ja neiro
de 2001, por se tor, por Esta do e por re gime de tri buta-
ção, con forme base de cál culos dos se guintes: PIS,
COFINS, IRPJ e CPMF; bem as sim, da evolução do
ICMS es tadual acom panhado pelo CONFAZ;

2. O aces so on-line é per manente ao Sis tema
do Ange la, da Re ceita Fe deral, para acom panhar a
arrecadação tri butária, bem as sim, o aces so ao Sis -
comex para acom panhar as im portações e as ex por-
tações;

3. O per fil dos de clarantes do IRPJ, por se tor de
atividade, em re lação ao úl timo ano-base pro cessado
pela Re ceita Fe deral, con solidando to das em presas
de cada se tor para as prin cipais va riáveis da de clara-
ção anu al;

4. O acom panhamento da ar recadação das con -
tribuições pre videnciárias pelo INSS, des de ja neiro
de 2001, in clusive dis tinguindo o que for de vido pe los
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empregadores e pe los em pregados, por se tor de ati -
vidade e por re gião;

5. Aná lise dos efeitos da ado ção do SIMPLES so -
bre a ar recadação do Mi nistério de Previdência So cial.”

II – Aná lise

A pro posição em ca usa tem por ob jetivo ob ter
dados ne cessários à aná lise, nes ta Casa, das pro-
postas de re forma tri butária que o Go verno de verá
submeter à aprovação do Con gresso Na cional.

Evidentemente, a apreciação de ma téria tão es -
pecializada, como é a da re forma do sis tema tri butário
nacional, exige a pré via for mação de uma base de da -
dos que pos sibilite o exa me das di versas al ternativas.

A pro posição en contra fun damento no art. 50, §
2º, da Cons tituição, que faculta às Me sas da Câ mara
dos De putados e do Se nado Fe deral o en caminha-
mento de pe didos es critos de in formação a Mi nistros
de Esta do ou a qua isquer ti tulares de ór gãos di reta-
mente su bordinados à Pre sidência da Re pública.

O re querimento aten de aos re quisitos de ad mis-
sibilidade previstos nos in cisos I e II do art. 216 do Re -
gimento Inter no do Se nado Fe deral e nos arts. 1º e 2º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do aci ma ex posto, so mos pela apro va-
ção do Re querimento nº 197, de 2003.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Pre sidente –  Sér gio Zam biasi, Relator –
Romeu Tuma – Pa ulo Paim – Edu ardo Si queira
Campos – He ráclito For tes.

PARECER Nº 272,DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre o
Requerimento de Infor mações nº 198, de
2003, que so licita seja en caminhado ao Mi -
nistro de Estado do Pla nejamento, Orça-
mento e Ges tão pe dido de in formações.

Relator: Se nador Sergio Zamriasi

I – Re latório

É sub metido ao exa me des ta Mesa Di retora o
Requerimento de Infor mações nº 198, de 2003, de
autoria do Se nador Arthur Vir gílio.

Pretende o re ferido re querimento que o Mi nisté-
rio do Pla nejamento, Orça mento e Ges tão pres te in -
formações re lativas aos li mites de mo vimentação e
empenho im postos aos or çamentos das Agên cias
Reguladoras Fe derais por meio do De creto nº 4.591,

de 10 de fe vereiro de 2003, ten do como base a nova
meta de su perávit pri mário a ser al cançada em 2003.

Para tan to, re quer:
(i) Pos síveis im pactos e pre juízos aos con sumi-

dores dos ser viços de ener gia elé trica, te lecomunica-
ções e com bustíveis, em virtude do con tingenciamen-
to or çamentário e fi nanceiro im posto às res pectivas
Agências Re guladoras;

(ii) Ampa ro le gal do contingenciamento aplicado
sobre es sas Agên cias Re guladoras;

(iii) Me didas passíveis de ado ção com vis tas à
suspensão do con tingenciamento, so bretudo as re la-
tivas ao contingenciamento de re ceitas com vin cula-
ções es pecíficas, e

(iv) Pro postas em es tudo, pelo Go verno Fe de-
ral, ob jetivando evitar o contingenciamento, nos pró xi-
mos exer cícios fi nanceiros, nos or çamentos das
Agências Re guladoras.

II – Aná lise

O Re querimento nº 198, de 2003, é di rigido ao
Ministro do Pla nejamento, Orça mento e Ges tão, aten -
dendo, as sim, o que pre ceitua o § 2º do art. 50 da
Constituição Fe deral. E de se no tar que o tex to cons ti-
tucional vi gente li mita-se a fa cultar às Me sas da Câ -
mara e do Se nado o en vio de pe dido de in formações
a Mi nistros de Esta do; no pla no cons titucional, inexis-
te qual quer ou tra res trição, li mitação ou con diciona-
mento. Res salte-se, portanto, que nes se ní vel ins titu-
cional, são cum pridos e ob servados os cri térios for -
mais de tra mitação dos pe didos de in formações.

Por ou tro lado, sa bemos que a Cons tituição Fe -
deral atri bui ao Con gresso Na cional com petência ex -
clusiva para fis calizar e con trolar, di retamente ou por
qualquer de suas Ca sas, os atos do Po der Executivo,
incluídos os da ad ministração in direta. Lo gicamente,
no de sempenho des sa atri buição, é exi gido am plo e
atualizado uni verso de in formações, para que pos sa,
de for ma efi caz, plena, re gular, e com opor tunidade,
exercer suas com petências le gislativa e fiscalizadora.

Portanto, ao Po der Le gislativo são ne cessários e
passíveis os re passes de in formações, de na tureza e al -
cance di versos, que exi gem, to davia, para sua per tinen-
te e ade quada ob tenção, a ob servação de pro cedimen-
tos le galmente de terminados e di ferenciados em fun ção
da na tureza da in formação re querida.

No pre sente re querimento, as in formações so li-
citadas não de marcam e não ca racterizam operações
ativas ou pas sivas de instituições fi nanceiras, não im-
plicando, em con seqüência, in formação de na tureza
sigilosa. Assim sen do, seu rito de tra mitação e apre ci-
ação é es tipulado nos ter mos da Se ção I, arts. 1º a 6º,
do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
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De acor do com o re ferido Ato, com pete à Mesa
Diretora a de cisão so bre seu de ferimento, a par tir de
relatório oferecido pelo res pectivo re lator da ma téria.

Mais ain da, o art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de
2001, e o in ciso I do art. 216 do Re gimento Inter no do
Senado Fe deral es tipulam que os re querimentos de
informação so mente “se rão ad missíveis para es clare-
cimento de qual quer as sunto sub metido à apre ciação
do Se nado ou atinente a sua com petência fis caliza-
dora”. Seus fun damentos para ad missibilidade pres -
supõem, as sim, ma téria es pecífica ou fato de termina-
do, pre sente no Re querimento nº 198, de 2003.

As in formações so licitadas no re querimento em
exame pres tam-se, como ex presso em sua jus tifica-
ção, à com preensão dos im pactos e das re percus-
sões do con tingenciamento im posto às agências re -
guladoras so bre os con sumidores dos ser viços de
energia elé trica, de te lecomunicações e de com bustí-
veis, e ao en tendimento da base le gal e do al cance do 
contingenciamento executado, de marcando, em con -
seqüência, cla ro vín culo com fato pro veniente de
ação do Po der Exe cutivo Fe deral. E per tinente, por-
tanto, o exer cício da com petência fis calizadora des sa
Casa.

Nesse en tendimento, o re querimento de in for-
mações so licitado en contra fun damentação, como
assim é exigido pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, es -
tando em acor do com as con dições ex pressas no Re -
gimento Inter no do Se nado Fe deral quan to às hi póte-
ses de ca bimento da iniciativa.

Da pers pectiva de cum primento de re quisitos
preliminares e for mais ati nentes à ad missibilidade
dos re querimentos de in formações, o de nº 198, de
2003, im plica ob servância dos dis positivos de finidos
nos arts. 215 e 216 do Re gimento Inter no do Se nado
Federal e na Se ção I do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
São cum pridas e ob servadas, as sim, as nor mas pre li-
minares para a ad missibilidade dos re querimentos de 
informações.

As in formações so licitadas re vestem-se, ademais,
da ne cessária e im prescindível fun damentação, uma
vez que de marcam fa tos sob os qua is é per tinente o
exercício da ação fis calizadora do Se nado Fe deral.

III – Voto

Opinamos, as sim, nos termos dis postos no art.
3º do Ato da Mesa nº O1, de 2001, pelo en caminha-
mento do Re querimento de Infor mações nº 198, de
2003, ao Mi nistro de Esta do do Pla nejamento, Orça -
mento e Ges tão.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Pre sidente – Sérgio Zambiasi, Re lator – Pa-
ulo Paim – Edu ardo Si queira Cam pos – Ro meu
Tuma – He ráclito For tes.

PARECER Nº 273, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, So bre
o Re querimento nº 202, de 2003.

Relator: Se nador Ro meu Tuma

I – Re latório

O Re querimento nº 202, de 2003, de au toria do
Senador Arthur Vir gílio, fundamentado no art. 216, I,
do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, com binado
com o art. 50 da Cons tituição Fe deral, so licita ao Mi -
nistério do Trabalho e Empre go, in formações acer ca
do es tágio es truturação e/ou im plantação do pro gra-
ma Re gistro Ele trônico – CAGED, ide alizado pelo Go -
verno Fer nando Henrique Cardoso, como pro posta
de aper feiçoamento dos sis temas de re gistros de em -
pregados e de in formação so bre o mer cado de traba-
lho for mal.

O au tor da pro posição ar gumenta que, a des pei-
to do gran de al cance do projeto em pa uta, sua con-
clusão e im plementação es tão pa ralisadas des de a
posse do Pre sidente Lula, o que im plica em pre juízos
para a pro dução de in formações ins tantâneas so bre o 
mercado de tra balho.

II – Voto

Considerando que a pro posição em aná lise in -
sere-se na com petência fis calizadora do Con gresso
Nacional, con forme dis põe o art. 49, X, da Cons titui-
ção Fe deral, es tando, de acor do com o Re gimento
Interno do Se nado Fe deral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa voráveis à apro vação do Re queri-
mento nº 202, de 2003.

Sala de Re uniões, em 24 de abril de 2003. –
José Sar ney, Pre sidente – Romeu Tuma, Relator –
Paulo Paim – Sér gio Zam biasi – Eduardo Si queira
Campos – He ráclito For tes.

PARECER Nº 274, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 205, de 2003.

Relator: Se nador Ro meu Tuma

I – Re latório

O Re querimento nº 205, de 2003, de au toria do
Senador Alme ida Lima, na for ma do dis posto no art.
50 da Cons tituição Fe deral, e nos ar tigos 216 e 217
do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, so licita ao
Ministério da Fa zenda, as se guintes in formações, re -
ferentes ao XI Re latório de Pro gresso do Pro grama
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Nacional de Apo io à Admi nistração Fis cal para os
Estados Bra sileiros – PNAFE, re lativas ao Esta do do
Rio de Ja neiro:

1 – Có pia de toda do cumentação re lativa aos
processos de li citação ou de dis pensa de li citação
para com pras e pres tação de ser viços; e

2 – Có pia dos pro cessos de li quidação das des -
pesas re lativas aos re cursos re cebidos e uti lizados.

Nos ter mos do art. 238, do Re gimento Inter no
do Se nado Fe deral, o no bre pro ponente não apre sen-
ta uma jus tificativa.

II – Voto

Considerando que a pro posição em aná lise in -
sere-se na com petência fis calizadora do Con gresso
Nacional, conforme dis põe o art. 49, X, da Cons titui-
ção Fe deral, es tando, de acor do com o Re gimento
Interno do Se nado Fe deral e com o Ato da Mesa nº
11, de 2001, so mos fa voráveis à aprovação do Re-
querimento nº 205, de 2003.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003.– José
Sarney, Presidente – Ro meu Tuma, Relator – Pa ulo
Paim – Sér gio Zam biasi – Edu ardo Si queira Cam -
pos – He ráclito For tes.

PARECER Nº 275, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 206, de 2003.

Relator: Se nador Romeu Tuma

I – Re latório

O Re querimento nº 206, de 2003, de au toria do
Senador Jef ferson Pe res, nos ter mos dos ar tigos 50,
§ 2º, da Cons tituição Fe deral, e 216 do Re gimento
Interno do Se nado Fe deral, so licita ao Mi nistério do
Desenvolvimento, Indústria e Co mercio Exte rior, a
confirmação da no tícia re centemente vincula nos me -
ios de co municação, de que al guns dos atu ais mem-
bros da Di retoria do Insti tuto Na cional de Me trologia,
Normalização e Qu alidade Indus trial – INMETRO, fo -
ram in diciados e no tificados a apre sentar de fesa ao
Tri bunal de Con tas da União, em pro cesso cuja au di-
toria já foi con cluída, e que ain da tra mitam na quela
corte dois pro cesso de idên tico teor, e em caso afir -
mativo, qua is são es ses di retores e que car gos eles
ocupam.

Nos ter mos do art. 238, do Re gimento Inter no
do Se nado Fe deral, o no bre pro ponente não apre sen-
ta uma jus tificativa.

II – Voto

Considerando que a pro posição em aná lise in -
sere-se na com petência fis calizadora do Con gresso
Nacional, con forme dis põe o art. 49, X, da Cons titui-
ção Fe deral, es tando, de acor do com o Re gimento
Interno do Se nado Fe deral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa voráveis à apro vação do Re queri-
mento nº 206, de 2003. 

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente – Romeu Tuma, Relator – Pa ulo
Paim – Sér gio Zam biasi – Edu ardo Si queira Cam -
pos – He ráclito For tes.

PARECER Nº 276, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral, so bre
o Re querimento nº 208, de 2003.

Relator: Se nador Romeu Tuma

I – Re latório

O Re querimento nº 208, de 2003, de au toria do
Senador Edu ardo Aze redo, nos ter mos do § 2º do art.
50, da Cons tituição Fe deral, com binado com o art.
216 do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, so licita
ao Mi nistério da De fesa, as se guintes in formações
sobre o Ae roporto Re gional da Zona da Mata, no
Estado de Mi nas Ge rais:

• Da dos so bre sua lo calização.
• Ne cessidade de im plantação.
• Estu dos de vi abilidade apre sentados; Mon tan-

te de Re cursos Fe derais in vestidos, no tadamente por
meio do Pro grama Fe deral de Au xílio a Ae roportos
(PROFAA).

• Si tuação em re lação ao Pla no Ae roviário Na ci-
onal, e

• Está gio atual de sua cons trução e even tual
funcionamento.

O no bre proponente, em pronunciamento ao
Plenário, ar gumentou que um re alizou-se um apor te
significativo de re cursos nes se ae roporto, en quanto
outros ae roportos im portantes precisam de in vesti-
mentos para ma nutenção ou cons trução, que po derá
se tor nar um ae roporto oci oso, a ser cons truído por
desejos pessoais sem uma jus tificativa ma ior.

II – Voto

Considerando que a pro posição em aná lise in -
sere-se na com petência fis calizadora do Con gresso
Nacional, con forme dis põe o art. 49, X, da Cons titui-
ção Fe deral, es tando, de acor do com o Re gimento
Interno do Se nado Fe deral e com o Ato da Mesa nº 1,
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de 2001, so mos fa voráveis à apro vação do Re queri-
mento nº 208, de 2003.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Presidente – Romeu Tuma, Relator – Pa ulo
Paim – Sér gio Zam biasi – Edu ardo Si queira Cam -
pos  – He ráclito Fortes.

PARECER Nº 277, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral so bre o 
Requerimento nº 211, de 2003.

Relator: Se nador Sér gio Zam biasi

I – Re latório

O Se nador Ga ribaldi Alves Fi lho re quer, com
base no art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe deral, e 216, I
do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, que, ou vi-
da a Mesa, se jam so licitadas à Exma. Sra. Mi nistra de
Estado do Meio Ambi ente, in formações re lativas à
atuação da Agên cia Na cional de Águas (ANA), au tar-
quia vin culada àque la au toridade:

Relatório da atu ação da agên cia, in cluindo os
seguintes as pectos, sem pre dis criminados para cada
uma das re giões do País:

1 – ati vidade de fiscalização executadas desde
a sua cri ação;

2 – lo tação dos ser vidores en volvidos com as
atividades de fis calização e dos de mais ser vidores
da agên cia;

3 – re cursos apli cados para a exe cução das
atividades a car go da agên cia;

4 – au mento de ta rifas já au torizados pela agên-
cia;

5 – nú mero de con sumidores abran gidos pe las
atividades da agên cia;

6 – nú mero de aten dimentos aos con sumido-
res já efe tuados;

7 – es critórios re gionais man tidos pela agên cia
e sua área de atu ação.

E o re latório.

II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acor do com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações a au toridades do Po der Exe -
cutivo, bem como com as nor mas de ad missibilidade
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do ex posto, opi namos pela apro vação
do Re querimento nº 211, de 2003.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – José
Sarney, Pre sidente, Sérgio Zam biasi, Re lator – Pa -
ulo Paim – Ro meu Tuma – He ráclito Fortes.

PARECER Nº 278, DE 2003

Da Mesa do Se nado Fe deral so bre o 
Requerimento nº 212, de 2003.

Relator:Senador Sérgio Zam biasi

I – Re latório

O Se nador Ga ribaldi Alves Fi lho re quer, com base
no art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe deral, e 216 do Re gi-
mento Inter no do Se nado Fe deral, que, ou vida a Mesa,
sejam pres tadas, pelo Se nhor Mi nistro de Esta do dos
Trans portes, as se guintes in formações, re lativas à atua-
ção das Agên cias Na cionais de Trans portes Ter restres
(ANTT) e de Trans portes Aqua viários (ANTAQ), au tarqui-
as vin culadas àquela au toridade:

Relatório da atu ação das agên cias, in cluindo os
seguintes as pectos, sempre dis criminados para cada
uma das re giões do País:

1 – ati vidade de fis calização exe cutadas desde
a sua cri ação;

2 – lo tação dos ser vidores en volvidos com as
atividades de fis calização e dos de mais ser vidores da 
agência;

3 – re cursos apli cados para a exe cução das ati -
vidades a car go de cada agên cia;

4 – au mentos de ta rifas já au torizados pe las
agências;

5 – nú mero de con sumidores abran gidos pe las
atividades de cada agên cia;

6 – nú mero de aten dimentos aos con sumidores
já efe tuados;

7 – es critórios re gionais man tidos pe las agênci-
as e sua área de atu ação.

E o re latório.

II – Aná lise

A pro posição en contra-se de acordo com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações a au toridades do Po der Exe -
cutivo, bem como com as nor mas de ad missibilidade
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.
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III – Voto

Em face do ex posto, opi namos pela apro vação
do Re querimento nº 212, de 2003.

Sala de Re uniões, 24 de abril de 2003. – José Sar -
ney, Pre sidente – Sérgio Zam biasi, Re lator – Paulo
Paim – Ro meu Tuma – He ráclito Fortes.

PARECER Nº 279, DE 2003

Da Mesa do Senado Federal, so bre
o Re querimento nº 213, de 2003.

Relator: Se nador Heráclito For tes

I  – Re latório

Tra ta-se de examinar o Re querimento nº 213, de
2003, de au toria do Se nador GARIBALDI ALVES FILHO, 
para que seja en caminhado ao Se nhor Mi nistro de Esta -
do das Co municações pe dido de in formações re lativas à
atuação da Agên cia Na cional de Te lecomunicações
(ANATEL), au tarquia vin culada àque la au toridade.

A so licitação está de talhada em sete itens com
o ob jetivo de es clarecer o so licitante a res peito das
atividades da Ana tel quan to a as pectos ad ministrati-
vos, fi nanceiros, de po lítica ta rifária e de aten dimento
aos con sumidores.

O re ferido re querimento veio a esta Mesa, com
fundamento no art. 50, § 2º da Cons tituição Fe deral,
combinado com o art. 216 do Re gimento Inter no do
Senado Fe deral.

II  –  Aná lise

A pro posição en contra-se de acor do com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações a au toridades do Po der Exe -
cutivo, bem como com as nor mas de ad missibilidade
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III  –  Voto
Em face do ex posto, opi namos pela apro vação

do Re querimento nº 213, de 2003.
Sala de Re uniões,  24 de Abril de 2003. – José

Sarney, Presidente – Heráclito For tes, Relator –
Paulo Paim – Ro meu Tuma – Edu ardo Si queira
Campos – Sér gio Zambiasi.

PARECER Nº 280, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con-
trole, so bre o Di versos nº 2, de 1998 (Men -
sagem nº 1/98, na ori gem), do Pre sidente
da Re pública, que en caminha o re latório
sobre a Re tribuição Adicional Va riável –
RAV, re ferente ao 1º se mestre de 1997.

Relator: Se nador Ney Su assuna

I – Re latório

I.1. His tórico

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos do Tri bunal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e
acórdãos ado tados por aque la Insti tuição, re ferentes a 
auditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os avi sos em aná lise fo ram re cebidos nes te
Senado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em
seguida, en caminhados a esta Co missão de Fis cali-
zação e Con trole para exa me e de cisão.

I.2. Aná lise das Ma térias

As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes
do Ane xo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se-
nado Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido,
até o mo mento, ob jeto de análise e de liberação des-
ta Co missão de Fis calização e Con trole. A aná lise
dos pro cessados permitiu con cluir-se que as ma téri-
as ne les tratadas ca racterizam-se, em gran de par te,
como ex temporâneas. Nes se sen tido, não é mais
possível, oportuna ou conveniente a ado ção de qua -
isquer pro vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tros ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal, re laci-
onando-se ao mero des cumprimento de nor mas já
estabelecidas, não de mandando ne nhuma providên-
cia adi cional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001, 
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Ane xo 1 de vem ser en viados ao 
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
200l-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis cali-
zação e Con trole tome co nhecimento das ma térias e
delibere por en viar ao ar quivo os pro cessos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 2 de Abril de 2003. – Ro-
mero Jucá, Pre sidente em Exer cício – Ney Su as-
suna,Relator – Eurípedes Ca margo – João Ri bei-
ro – Osmar Dias – Del cídio Ama ral – Efraim Mo-
rais – Ana Jú lia Ca repa –  Cé sar Bor ges – João
Batista Mot ta – Osmar Dias.
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DOCUMENTO ANEXADO, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

I – Re latório

Por meio da Men sagem nº 1 (na ori gem), de 6
de ja neiro de 1998, o Po der Exe cutivo sub mete à de li-
beração do Po der Le gislativo o re latório so bre a Re tri-
buição Adi cional Va riável (RAV), re ferente ao 1º se-
mestre de 1997.

Cumpre es clarecer que tal ma téria já ha via sido
por mim re latada no exer cício de 1998. No en tanto,
com o tér mino da le gislatura, os pro cessos em tra mi-
tação na Co missão de Fis calização e Con trole fo ram
redistribuídos para se rem no vamente re latados, ca-
bendo-me mais uma vez exa minar e emi tir pa recer
sobre a ma téria em tela.

Explicita a Mensagem acima re ferida que tal do -
cumentação pos sui o in tuito de aten der ao dis posto
no § 1º do art. 6º da Lei nº 7.711, de 22 de de zembro
de 1988. Esse pre ceito le gal de termina que o Po der
Executivo en caminhará ao Po der Le gislativo re latório
semestral de talhado re lativo à apli cação do Fun do
Especial de De senvolvimento e Aper feiçoamento
(FUNDAF), ins tituído pelo De creto-lei nº 1.437, de 17
de fe vereiro de 1975, in clusive es pecificando me tas e
avaliando os re sultados.

A do cumentação ori unda do Po der Executivo,
bastante ex tensa por si nal, di vide-se, es sencialmen-
te, em três par tes: as pectos ge rais e de fun cionamen-
to da RAV, de sempenho da Se cretaria da Re ceita Fe -
deral (SRF), no exer cício de suas atri buições e trans -
crição da le gislação apli cável. Procuraremos nes te
parecer sin tetizar seus as pectos mais re levantes,
bem como ana lisar al guns pontos es pecíficos de in te-
resse desta Co missão e do Con gresso Na cional.

1.1 – Aspec tos ge rais re lacionados à RAV
A RAV foi ins tituída pela Lei nº 7.711, de

22-12-88 (art. 5º) e re gulamentada por vá rias nor mas
infralegais. Cons titui uma gra tificação de vida a duas
carreiras da ad ministração pú blica re lacionadas di reta-
mente com a co brança e a ar recadação tri butária, qua -
is se jam, Au ditor-Fiscal do Te souro Na cional (AFTN),
de ní vel su perior, e Téc nico do Te souro Na cional
(TTN), de ní vel mé dio. Para destacar sua re presentati-
vidade, bas ta men cionar que a RAV res ponde por
aproximadamente 90% da re muneração to tal das car -
reiras su pracitadas. Seu de siderato pre cípuo, de finido
no art. 5º da Lei nº 7.711, de 22-12-88, é me lhorar o de -
sempenho na ad ministração dos tri butos fe derais.

O mes mo di ploma le gal es tatui que a RAV será
atribuída em fun ção da efi ciência in dividual de cada
servidor e plu ral da ati vidade fis cal, na for ma es tabe-
lecida em re gulamento.

Os re cursos des tinados ao pa gamento da RAV
são pro venientes das mul tas, ju ros de mora e res pec-
tiva correção mo netária in cidentes so bre os tri butos e
contribuições ad ministrados pela SRF, de duzidas as
transferências cons titucionais, e dos ju ros de mora
oriundos de tri butos e contribuições so ciais, ex ceto as 
contribuições ar recadadas pelo INSS. O pro duto ar re-
cadado sob essa de nominação torna-se re ceita do
Fundaf, sen do uti lizado para o pa gamento da RAV.

Neste pon to, con vém di ferenciar os va lores ar -
recadados a tí tulo de mul ta e res pectiva cor reção mo -
netária, des tinados es pecificamente para o pa ga-
mento da RAV, con soante o De creto nº 839, de
18-6-93, dos ju ros de mora re lativos aos tributos fe de-
rais (ex ceto con tribuições so ciais ar recadadas pelo
INSS). Esses in tegram o Fun daf, por for ça da Me dida
Provisória nº 542, de 30-6-94 e suas re edições, pos-
teriormente con vertida na Lei nº 9.069, de 29-6-95,
porém não se des tinam es pecificamente ao pa ga-
mento da RAV, po dendo ser uti lizados para ou tros
fins, no âm bito do Fun daf.

Ainda quan to ao cus teio da RAV, res ta sa lientar
que o De creto nº 839, de 18-6-93, au torizou a uti liza-
ção de ou tros re cursos do Fun daf para aten der des-
pesas com a RAV, até o li mite es tabelecido pelo Mi -
nistério da Fa zenda.

Para exer cer a ad ministração da RAV, foi cri ada
pela SRF, em 1989, a Co missão de Admi nistração da
Retribuição Adicional Va riável (CRAV), com posta de
um Co légio de Re presentantes e uma Se cretaria
Executiva.

Conforme já vis to, a RAV com põe-se de duas
parcelas, uma des tinada a afe rir o de sempenho glo -
bal da Re ceita Fe deral no cum primento das me tas
propostas e ou tra vi sando à men suração da efi ciência
individual dos ser vidores com ponentes do qua dro do
órgão. O Re latório pro veniente do Po der Exe cutivo
assevera que do to tal de re cursos dis poníveis para o
pagamento da Gra tificação, 30% des tinam-se à RAV
plural e 70% à in dividual.

Convém des tacar, ain da, que nos úl timos anos
uma sé rie de nor mas edi tadas pe los Po deres consti-
tuídos vem im pondo li mites su periores para o va lor da 
RAV. Por for ça da Me dida Pro visória nº 831, de
18-1-95, e su cedâneas, a RAV para os AFTN pas sou
a ter como teto o pro duto de oito ve zes o ma ior ven ci-
mento bá sico da car reira, per fazendo um to tal de
R$4.194,40. Esse teto foi ra tificado por oca sião da re -
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cente con versão dessa Me dida Pro visória na Lei nº
9.624, de 02.04.98. Para a car reira de Técnico do Te-
souro Na cional, a par tir do De creto nº 2.017, de
1º-10-96, a RAV equi vale a até 45% da quela atribuída
aos AFTN.

Destaca o re latório pro cedente do Po der Exe cu-
tivo que em ra zão do ni velamento im posto pelo ins ti-
tuto le gal do teto RAV...a Re solução GRAV nº 2, de
30-8-93... es tabelece o pa gamento da RAV pelo va lor
máximo le galmente per mitido (con tanto que haja ar -
recadação de mul tas e ju ros de mora su ficientes), até
a apro vação do novo mo delo de aferição in dividual e
plural da ati vidade fis cal“. Isso sig nifica que des de a
data des sa Re solução (30-8-93) os AFTN e TTN vêm
recebendo in tegralmente o teto le galmente per mitido
da gra tificação, inexistindo, na prá tica, qual quer afe ri-
ção de de sempenho in dividual dos ser vidores. Pelo
sistema atu al, o ser vidor so mente não re cebe a RAV
se ob tiver, em uma es cala de 0 (zero) a 70 (se tenta),
menos de 21 (vin te e um) pon tos em uma ava liação
subjetiva re alizada por sua che fia ime diata.

Ademais, con soante a do cumentação en viada
pelo Po der Exe cutivo, os va lores ar recadados para fa -
zer face aos pa gamentos cor respondentes aos be ne-
ficiários ativos re presentam não mais do que 0,6% da
arrecadação tri butária to tal. Com o teto le galmente
estipulado para a RAV, o gas to do Te souro com o pa -
gamento da RAV no de correr do 1º se mestre de 1997
atingiu R$218,1 mi lhões. É in teressante constatar
que no mes mo pe ríodo so mente o va lor ar recadado a
título de mul tas, que destina-se es pecificamente ao
pagamento da RAV, como já res saltamos, as cendeu a 
cerca de R$385,6 mi lhões, de duzidas as trans ferênci-
as cons titucionais. Por tanto, os va lores de ar recada-
ção vin culados ao pa gamento das mul tas já su peram
em gran de me dida o vo lume de re cursos ne cessários
para o cus teio dessa gra tificação (R$385,6 mi lhões
contra R$ 218,1 mi lhões).

1.2 – De sempenho glo bal da Se cretaria da Re cei-
ta Fe deral.

Passemos, a se guir, a re latar al guns as pectos
gerais das ati vidades de senvolvidas pela SRF no
transcurso do 1º se mestre de 1997.

A ar recadação dos im postos e con tribuições ad -
ministrados pela Re ceita Fe deral to talizou, no pe río-
do, R$50.812,3 mi lhões, re sultando em um acrés cimo
de 6,93% em re lação ao 2º se mestre de 1996, con for-
me mos tra o Qu adro I do re latório. O do cumento res -
salta, ain da, que os pe ríiodos ana lisados não se pres -
tam para uma com paração mais ri gorosa, vis to que a
arrecadação do se gundo se mestre de cada ano é sis -
tematicamente su perior ao pri meiro se mestre, es tan-
do a eco nomia do País mais aque cida nos úl timos
meses do exercido. Isso per mite in ferir que um pro ce-
dimento mais cor reto se ria a com paração dos nú me-

ros do 1º se mestre de 1997 com o pe ríodo equi valen-
te do ano an terior, pos sibilitando-se che gar a con clu-
sões fun damentadas so bre o com portamento da ar -
recadação.

Infelizmente, nes te re latório essa me todologia
não foi ado tada.

Observa-se também que o cres cimento ob ser-
vado na ar recadação de tri butos se re duz a me nos de
1 % quan do ex cluído o va lor ar recadado pela CPMF
(arrecadada a par tir do lº se mestre de 1997).

O de sempenho da ar recadação dos prin cipais
impostos e con tribuições ad ministrados pela SRF no
primeiro se mestre de 1997, em re lação ao se gundo
semestre de 1996 foi o se guinte:

A ar recadação re lativa a mul tas e ju ros no pe río-
do de ja neiro a ju nho de 1997 foi de R$1.292,0 mi -
lhões, con tra R$1.365,4 mi lhões no pe ríodo de ju lho a 
dezembro/96, re presentando um de créscimo de
5,7%, se gundo o re latório em tela. De acor do com a
SRF, esse de sempenho foi in fluenciado, prin cipal-
mente, pelo ma ior vo lume de con versão de de pósitos
judiciais em ren da da União, que agre ga ele vados va -
lores de mul ta e ju ros ao se gundo se mestre de 1996.

Além dis so, no 1º se mestre de 1997 a ati vidade
fiscal de senvolvida nas áre as de Fis calização e Re visão
Interna foi res ponsável pela apu ração de cré dito tributá-
rio no va lor de R$10.514 mi lhões, com uma di minuição
da or dem de 11% em re lação ao pe ríodo de ju lho a de -
zembro de 1996. Aqui, mais uma vez, tra ta-se de com -
parar pe ríodos distintos, su jeitos a va riações de na ture-
za sa zonal, o que di ficulta uma aná lise mais por menori-
zada dos da dos. A SRF acen tua que a com paração fica
prejudicada de vido à gran de con centração de AFTN’s
em gozo de fé rias nos me ses de ja neiro e fe vereiro e à
execução do PIR (Pro grama de Imposto de Ren da) que
envolve pra ticamente toda a mão-de-obra do Sis tema
de Fis calização até o iní cio de maio.

Diante do que cons tatamos da le itura do re lató-
rio, não en tendemos o mo tivo pelo qual a SRF op tou
por com parar os da dos quan titativos re ferentes ao lº
semestre de 1997 com os da dos re lativos ao 2º se-
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mestre de 1996, sa bendo que as aná lises porventura
realizadas ten do como base es sas in formações es ta-
riam dis torcidas. Mu ito mais sen sato, em nos sa for ma
de ver, se ria re portar-se aos números con cernentes a 
janeiro-junho/96.

De mais a mais, a SRF man tém um es forço con -
tinuado em bus ca da mo dernização de suas ati vida-
des, pro curando, na me dida do possível, ab sorver no -
vas tec nologias de in formação e au mentar a efi ciên-
cia dos tra balhos, não obs tante as li mitações de re-
cursos hu manos no quadro do Órgão. Nes se sen tido,
a po lítica de au mento do nú mero de fis cais, im planta-
da nos úl timos anos, por meio da re alização de con -
cursos pú blicos anu ais pa rece-nos uma me dida acer-
tada e ne cessária.

1.3 – Aná lise do Re latório en viado pelo Po der
Executivo

Primeiramente, cabe as sinalar a au sência de re -
gras que mi nimamente de finam o conteúdo de re lató-
rios des sa na tureza ori undos do Po der Exe cutivo. Efe -
tivamente, a nor ma apli cável ao as sunto – Lei nº
7.711, de 22 de de zembro de 1998, de termina ao Po -
der Exe cutivo, em seu art. 60, § 1º, que en caminhe ao
Poder Le gislativo, “relatório se mestral de talhado re la-
tivo à apli cação des se Fun do (FUNDAF), in clusive es -
pecificando me tas e avaliando os re sultados” (o
acréscimo su blinhado é nosso). Vê-se, por tanto, que
nem o pra zo para en vio, nem o con teúdo des se re la-
tório es tão de finidos.

Em se gundo lu gar, o re latório aqui exa minado
não aten de de for ma in tegral à de manda nor mativa
acima re produzida, porquanto contém tão so mente
informações acer ca da RAV, que per faz apenas uma
parcela do vo lume to tal de re cursos apli cados por
meio do Fun daf.

Nada in forma, por exem plo, so bre a exe cução
do pro grama de “Incentivo à Arrecadação da Dí vida
Ativa da União“, ge rido pelo Pro curador-Geral da Fa -
zenda Na cional em sub-con ta es pecial do FUNDAF.
Outrossim, não há em par te al guma do re latório men -
ção ao cum primento de me tas que ti vessem sido es -
tabelecidas pre viamente, e que de veriam ter ba lizado
a apli cação des ses re cursos no lº se mestre de 1997.

Finalmente, é pos sível cons tatar a to tal inu tilida-
de da RAV como ins trumento ca paz de me lhorar o de -
sempenho da ad ministração dos tri butos fe derais. Se
houve, em anos re centes, um me lhor de sempenho
nessa área go vernamental, certamente a RAV não
faz par te do elen co dos fa tores que co laboraram po si-
tivamente. Com efe ito, que es tímulo terá para o ser vi-
dor, o re cebimento de uma gra tificação de de sempe-
nho que to dos re cebem, in dependentemente da efe ti-
va con tribuição de cada um?

Ante tudo o que foi ex posto, re comendamos a
esta Co missão que:

Solicite ao Po der Exe cutivo o en vio, no 
prazo má ximo de trin ta dias, de re latório
complementar con tendo a to talidade das
aplicações re alizadas com re cursos do Fun -
daf, em aten dimento ao dis posto no § lº do
art. 6º da Lei nº 7.711, de 22-12-98;

Solicite ao Po der Executivo, que es pe-
cifique, a par tir do re latório cor respondente
ao 20 se mestre de 1999, as me tas a se rem
alcançadas com a apli cação dos re cursos
do Fun daf no se mestre sub seqüente, em
atendimento ao dis posto no § 1º do art. 60
da Lei no 7.711, de 22-12-98;

Solicite ao Po der Exe cutivo, que a par -
tir do re latório cor respondente ao 1º se mes-
tre de 1999, apre sente da dos quantitativos
que se re firam a pe ríodos aná logos, pos sibi-
litando a re alização de aná lise comparativa
dos va lores apre sentados.

II – Voto

Diante do que foi ex planado, so mos pela sus -
pensão da apre ciação de finitiva do re latório do Po der
Executivo so bre a Re tribuição Adicional Va riável –
RAV, re ferente ao lº se mestre de 1997, até o en vio,
por par te do Po der Exe cutivo das in formações re laci-
onadas ao pri meiro item das re comendações.

Sala da Co missão, – Ney Su assuna, Relator.

PARECER Nº 281, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 39, de 1999 (nº
1.153/99, na ori gem), do Tri bunal de Con -
tas da União que en caminha có pia da De -
cisão nº 828, de 1999, bem como dos res -
pectivos Re latório e Voto que a fun da-
mentam, re ferente a au ditoria re alizada
no Ban co Cen tral do Brasil, so bre a im-
plantação do PROAT – Pro grama de
Aperfeiçoamento das Ati vidades de Su-
pervisão do Sis tema Fi nanceiro Na cional
(TC – 000.525/98-7).

Relator: Se nador Antero Paes de Bar ros

I – Re latório

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos cons tantes do quadro abaixo, me diante
os qua is o Tri bunal de Con tas da União en viou ao Se -
nado Fe deral có pia de De cisões e Acór dãos da quela
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Instituição, re ferentes a au ditorias e inspeções re ali-
zadas nos ór gãos aba ixo:

Os avi sos acima fo ram re cebidos no Se nado
Federal e re metidos a esta Co missão para exa me da
matéria e to mada de de cisão, sen do o caso.

Do con teúdo dos pro cessos, ob serva-se que o
TCU en viou tais de cisões ao Se nado fun damental-
mente para cum prir pra xe de de monstrar ao Con gres-
so, de for ma amos tral, o re sultado de de terminados
processos que lá se ori ginam.

Observa-se, portanto, que não se tra ta de ma térias
sobre as qua is esta Co missão te nha que to mar pro vidên-
cias, uma vez que as de terminações im postas pelo Tri bu-
nal com preendem as me didas ca bíveis às es pécies.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro pomos que esta Co missão tome co -
nhecimento das ma térias e de libere pelo en vio ao ar -
quivo dos pro cessos elen cados aci ma.

Sala da Co missão, 26 de mar ço de 2003. – Se -
nador Antero Paes de Bar ros, Relator, Se nador Ney
Suassuna, Presidente, Euripedes Ca margo, Antô -
nio Car los Va ladares, João Ba tista Motta, João
Alberto Sou za,  Gerson Ca mata, Ael ton Fre itas,
Luiz Ota vio.

PARECER Nº 282, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con-
trole, so bre o Ofí cio S/ 39, de l999 (nº
133/99, na ori gem), do Ban co da Ama zô-
nia S.A, que en caminha a Pres tação de
Contas do Fun do Cons titucional de Fi-
nanciamento do Norte – FNO, alu sivo ao
exercício de 1998.

Relator: Se nador Ney Su assuna

I – Re latório

1.1 –  His tórico

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con-
trole os Avi sos do Tri bunal de Con tas da União
constantes do Ane xo 1, me diante os qua is fo ram en -
caminhadas ao SENADO FEDERAL có pias de di-
versas de cisões e acór dãos ado tados por aque la
Instituição, re ferentes a au ditorias e ins peções re ali-
zadas em obras, Órgãos ou pro gramas do Go verno
Federal.

Os Avi sos em análise fo ram re cebidos neste
Senado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em
seguida, en caminhados a esta Co missão de Fis cali-
zação e Con trole – CFC, para exa me e de cisão.

1.2 – Aná lise das matérias

As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes
do Ane xo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se-
nado Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido,
até o mo mento, ob jeto de análise e de liberação des-
ta Co missão de Fis calização e Con trole. A aná lise
dos pro cessados permitiu con cluir-se que as ma téri-
as ne les tratadas ca racterizam-se, em gran de par te,
como ex temporâneas. Nes se sen tido, não é mais
possível, oportuna ou conveniente a ado ção de qua -
isquer pro vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tros ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal, re laci-
onando-se ao mero des cumprimento de nor mas já
estabelecidas, não de mandando ne nhuma providên-
cia adi cional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001, 
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Ane xo 1 de vem ser en viados ao 
arquivo.

II – Voto do re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 01, de 
2001-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis-
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os processos
constantes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 2 de abril de 2003. –  Se nador
Romero Jucá, Pre sidente – Ney Su assuna, Re lator –
Eurípedes Ca margo – João Ri beiro – Osmar Dias 
– Del cídio Amaral – Efra im Mo rais – Ana Ju lia
Carepa – Cé sar Borges – João Ba tista Mot ta –
Osmar Dias.
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PARECER Nº 283 , DE 2003

Da Co missão de Fis calizacâo e Con -
trole, so bre o Ofí cio S/nº 40, de 1999 (nº
218/99, na ori gem), do Ban co do Nor des-
te do Bra sil S.A.) que en caminha as De-
monstrações Con tábeis do Fun do Cons-
titucional de Fi nanciamento do Nor deste
(FNE), ad ministrado pelo Ban co do Nor-
deste, com po sição em 31-12-1998.

Relator: Se nador Ney Su assuna

I – Re latório
I.1 – His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-

le os Avi sos do Tri bunal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aque la Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e inspeções re alizadas em obras, ór gãos
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os avi sos em análise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

I.2 – Aná lise das Ma térias
As ma térias cons tantes dos Avi sos cons tantes do

Anexo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se nado Fe de-
ral há mais de dois anos, não ten do sido, até o mo mento,
objeto de aná lise e de liberação desta Co missão de Fis cali-
zação e Controle. A aná lise dos pro cessados per mitiu con -
cluir-se que as ma térias ne les tra tadas ca racterizam-se, em 
grande parte, como ex temporâneas. Nes se sen tido, não é
mais pos sível, opor tuna ou con veniente a ado ção de qua is-
quer pro vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tros ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tribunal, re lacio-
nando-se ao mero des cumprimento de nor mas já es -
tabelecidas, não de mandando ne nhuma providência
adicional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avisos
relacionados no Anexo 1 de vem ser en viados ao ar quivo.

II – Voto do Re lator
Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de

200l-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis calização
e Con trole tome co nhecimento das ma térias e de libere por
enviar ao ar quivo os pro cessos cons tantes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 2 de abril de 2003. – Rome-
ro Jucá, Presidente, em exercício – Ney Su assuna,
Relator – Eurípedes Ca margo – João Ri beiro –
Osmar Dias – Del cídio Ama ral – Efra im Mo rais –
Ana Jú lia Ca repa – Cé sar Bor ges – João Ba tista
Motta – Osmar Dias.
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PARECER Nº 284, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con-
trole, so bre o Avi so nº 43, de 1999 (nº
1.246/99, na ori gem), do Tribunal de Con tas
da União, que en caminha có pia das De ci-
sões nºs 276 a 278, de 1999, bem como dos
respectivos Re latórios e Vo tos que as fun-
damentam, so bre au ditorias re alizadas nas
Secretarias da Sa úde dos Esta dos do Espí -
rito San to, Pará e Rio Gran de do Sul (TC –
011.114/99-1, 011.116/99-4 e 011.449/99-3).

Relator: Se nador Ney Su assuna

I – Re latório

1.1 – His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-

le os Avi sos do Tri bunal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo I, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aque la Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos nes te Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

1.2 – Aná lise das Ma térias
As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes

do Ane xo I, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se na-
do Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido, até o 
momento, ob jeto de aná lise e de liberação des ta Co -
missão de Fis calização e Con trole. A análise dos pro -
cessados per mitiu concluir-se que as ma térias ne les
tratadas ca racterizam-se, em gran de par te, corno ex -
temporâneas. Nes se sen tido, não é mais pos sível,
oportuna ou conveniente a ado ção de quaisquer pro -
vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tras ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tribunal, re lacio-
nando-se ao mero des cumprimento de nor mas já es -
tabelecidas, não de mandando ne nhuma providência
adicional do Se nado Fe deral.

Dessa forma, nos ter mos do Ato nº 01, 01, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi sos re -
lacionados no Ane xo I de vem ser en viados ao ar quivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001- CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
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as e de libere por en viar ao ar quivo os processos
constantes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 2 de abril de 2003. – Rome-
ro Jucá, Presidente em exercício – Ney Su assuna,
Relator – Euripedes Ca margo – João Ri beiro –
Osmar Dias – Del cídio Ama ral – Efra im Mo rais –
Ana Ju lia Ca repa – Cé sar Bor ges – João Ba tista
Motta – Osmar Dias.

PARECER Nº 285, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 1, de 2000 (nº
1.274/99, na ori gem), do Tri bunal de Con -
tas da União, que en caminha có pias das
Decisões nºs 285 e 286, de 1999, bem
como dos res pectivos Re latórios e Vo tos
que as fun damentam, so bre au ditorias
realizadas em di versos ór gãos e en tida-
des de sa úde nos Esta dos do To cantins
e de Mi nas Ge rais, res pectivamente (NI –
011.110/99-6 e 011.549/99-8).

Relator: Se nador Ney Su assuna

I – Re latório

I.1 – His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con trole

os Avi sos do Tri bunal de Con tas da União cons tantes do 
Anexo 1, me diante os qua is fo ram en caminhadas ao
Senado Fe deral có pias de di versas de cisões e acór-
dãos ado tados por aque la Insti tuição, re ferentes a au di-
torias e inspeções re alizadas em obras, Órgãos ou pro -
gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos nes te Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

1.2 – Aná lise das Ma térias
As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes

do Ane xo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se na-
do Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido, até o 
momento, ob jeto de aná lise e de liberação des ta Co -
missão de Fis calização e Con trole. A análise dos pro -
cessados per mitiu con cluir-se que as ma térias ne les
tratadas ca racterizam-se, em gran de par te, como ex-
temporâneas. Nes se sen tido, não é mais pos sível,
oportuna ou conveniente a ado ção de quaisquer pro-
vidências por par te des ta co missão.

Em ou tros ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tribunal, re lacio-
nando-se ao mero des cumprimento de nor mas já es -
tabelecidas, não de mandando ne nhuma providência
adicional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Ane xo 1 de vem ser en viados ao
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis ca-
lização e Con trole tome co nhecimento das ma térias e 
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delibere por en viar ao ar quivo os processos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 2 de abril de 2003. – Se na-
dor Romero Jucá – Se nador Ney Su assuna, Re lator
– Eurípedes Ca margo  – João Ri beiro – Osmar
Dias  – Delcídio Ama ral – Efra im Mo rais – Ana Jú -
lia Ca repa – César Bor ges – João Ba tista Mot ta –
Osmar Dias.

PARECER Nº 286, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 4C, de 2000 (nº
1.381/1999 e 1.617/2000, na ori gem), do
Tri bunal de Contas da União, re ferente à
Decisão nº 307, de 1999, re lativa à au dito-
ria re alizada na Se cretaria de Esta do da
Saúde de Ala goas, FUNASA – AL, Escri-
tório de Ne gócios da CEF – AL, Instân cia
Colegiada Estadual de Sa neamento, Co-
missão Inter gestora Bi partite, Ge rência
Estadual do Mi nistério da Sa úde, Con se-
lho Esta dual de Sa úde, Se cretarias Mu ni-
cipais de Sa úde e Con selhos Mu nicipais
de Sa úde de Ma ceió e Del miro Gou veia,
dentro do Pro grama de Ação na área de
Saúde (TC – 014.695/2001-7).

Relator: Se nador Antero Paes de Bar ros

I – Re latório

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos cons tantes do quadro abaixo, me diante
os qua is o Tri bunal de Con tas da União en viou ao Se -
nado Fe deral có pia de De cisões e Acór dãos da quela
Instituição, re ferentes a au ditorias e ins peções re ali-
zadas nos ór gãos abaixo:
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Os avi sos acima fo ram re cebidos no Se nado
Federal e re metidos a esta Co missão para exa me da
matéria e to mada de de cisão, sen do o caso.

Do con teúdo dos pro cessos, ob serva-se que o
TCU en viou tais de cisões ao Se nado fun damental-
mente para cum prir pra xe de de monstrar ao Con gres-
so, de for ma amos tral, o re sultado de de terminados
processos que lá se ori ginam.

Observa-se, portanto, que não se tra ta de ma té-
rias so bre as quais esta co missão te nha que to mar
providências, uma vez que as de terminações im pos-
tas pelo Tribunal compreendem as me didas ca bíveis
às es pécies.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro pomos que esta co missão tome co -
nhecimento das ma térias e de libere pelo en vio ao ar -
quivo dos pro cessos elen cados aci ma.

Sala da Co missão, 26 de março de 2003. –Se -
nador Antero Paes de Bar ros, Re lator – Se nador
Ney Su assuna, Pre sidente.

AVSISO Nº 4-C, DE 2000

Assinam o pa recer em de 26 de mar ço de 2003,
os se nhores se nadores:

Presidente: Ney Su assuna – Re lator: Antero
Paes De Bar ros – Eurípedes Ca margo – Antô nio
Carlos Va ladares – João Ba tista Mot ta – João
Alberto Souza –  Gér son Ca mata – Ael ton Fre itas – 
Luiz Otá vio.

PARECER Nº 287, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 85, de 2000 (nº
2.637/2000, na ori gem), do Tri bunal de
Contas da União, que en caminha có pia
da De cisão nº 135, de 2000, bem como
dos res pectivos Re latório e Voto que a
fundamentam, so bre au ditoria re alizada
no De partamento Na cional de Estra das
de Ro dagem – DNER e De partamentos
Estaduais de Estra das de Ro dagem dos
Estados de São Pa ulo e Mi nas Ge rais –
DER/SP, e DER/MG, com o ob jetivo de
acompanhar o Programa de Mo derniza-
ção e Ampli ação da Ca pacidade da
BR-381 – Ro dovia Fer não Dias (TC –
929.l02/98-3).

Relator: Se nador Antero Paes de Bar ros

I – Re latório

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos cons tantes do quadro abaixo, me diante
os qua is o Tri bunal de Con tas da União en viou ao Se -
nado Fe deral có pia de De cisões e Acór dãos da quela
Instituição, re ferentes a au ditorias e ins peções re ali-
zadas nos ór gãos abaixo:

Os avi sos aci ma fo ram re cebidos no Se nado
Federal e re metidos a esta Co missão para exa me da
matéria e to mada de de cisão, sen do o caso.

Do con teúdo dos pro cessos, ob serva-se que o
TCU en viou tais de cisões ao Se nado fundamental-
mente para cum prir pra xe de de monstrar ao Con gres-
so, de for ma amos tral, o re sultado de de terminados
processos que lá se ori ginam.

Observa-se, portanto, que não se tra ta de ma té-
rias so bre as qua is esta Co missão te nha que to mar
providências, uma vez que as de terminações im pos-
tas pelo Tri bunal com preendem as me didas ca bíveis
às es pécies.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro pomos que esta co missão tome co -
nhecimento das ma térias e de libere pelo en vio ao ar -
quivo dos pro cessos elencados aci ma.

Sala da Co missão, 26 de mar ço de 2003. – Se -
nador Antero Paes de Bar ros, Re lator – Se nador
Ney Su assuna, Pre sidente – Eu rípides Ca margo – 
Antônio Car los Va ladares – João Ba tista Mot ta – 
João Alber to Sou za –  Ger son Ca mata – Ael ton
Freitas –  Luiz Ota vio.
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PARECER Nº 288, DE 2003

Da Co mis são, de Fiscalização e
Controle, so bre o Avi so nº 3.192/2002, na
origem co nexado ao nº 162, de 2000 (nº
5.559/2000 e nº 3.192/2002, na ori gem), do 
Tri bunal de Contas da União, re ferente à
Decisão nº 1.508, de 2002, so bre acom pa-
nhamento das obras es tabilização do
Molhe da Ata laia Nova e Pro teção Frontal
da Pra ia da Co roa do Meio, em Ara ca-
ju-SE (TC  – 675.047/96-00).

Relator: Se nador João Alber to Sou za

I  – Re latório

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos cons tantes do quadro abaixo, me diante
os qua is o Tri bunal de Con tas da União en viou ao Se -
nado Fe deral có pia de De cisões e Acór dãos da quela
Instituição, re ferentes a au ditorias e inspeções re ali-
zadas nos ór gãos aba ixo:

Os avi sos acima fo ram re cebidos no Se nado
Federal e re metidos a esta Co missão para exa me da
matéria e to mada de de cisão, sen do o caso.

Do con teúdo dos pro cessos, ob serva-se que o
TCU en viou tais de cisões ao Se nado fun damental-
mente para cum prir pra xe de de monstrar ao Con gres-
so, de for ma amos tral, o re sultado de de terminados
processos que lá se ori ginam, ain da que sem qual -
quer in teresse por par te des sa co missão.

Observa-se, portanto, que não se tra ta de ma -
térias so bre as qua is esta co missão te nha que to-
mar pro vidências, uma vez que as de terminações
impostas pelo Tri bunal com preendem as me didas
cabíveis às es pécies.

II  – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro pomos que esta co missão tome co -
nhecimento das ma térias e de libere pelo en vio ao ar -
quivo dos pro cessos elencados aci ma.

Sala de Co missão, 9 de abril de 2003. – Se na-
dor João Alber to Sou za, Re lator – Se nador Ney
Suassuna, Presidente –  Pre sidente: Ney Su assu-
na –  Re lator: João Alber to Sou za – Ana Ju lia Ca -
repa –  Luiz Otá vio – Le omar Qu intanilha –  Eu ri-
pedes Ca margo –  Cé sar Bor ges –  Ger son Ca-
mata –  João Ba tista Mot ta.

PARECER Nº 289, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 214, de 2000 (nº
7.277/2000, na ori gem), do Tribunal de
Contas da União, que en caminha có pia
da De cisão nº 851, de 2000, bem como
dos res pectivos Re latório e Voto que a
fundamentam, so bre au ditoria re alizada
nas obras de in fra-estrutura de ir rigação
do Pe rímetro de Irri gação de nominado
Jenipapo, si tuado no Mu nicípio de São
João do Pi auí, Esta do do Pi auí (TC  –
009.990/2000-8).

Relator: Se nador Antero Paes de Bar ros

I  – Re latório

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos cons tantes do quadro abaixo, me diante
os qua is o Tri bunal de Con tas da União en viou ao Se -
nado Fe deral có pia de De cisões e Acór dãos da quela
Instituição, re ferentes a au ditorias e ins peções re ali-
zadas nos ór gãos abaixo:

08866 Terça-fe ira  29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003Dia 27    207DIÁRIO DO SENADO FEDERALMês de 2003     207ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003     207ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Os avi sos acima fo ram re cebidos no Se nado
Federal e re metidos a esta Co missão para exa me da
matéria e to mada de de cisão, sen do o caso.

Do con teúdo dos pro cessos, ob serva-se que o
TCU en viou tais de cisões ao Se nado fun damental-
mente para cum prir pra xe de de monstrar ao Con gres-
so, de for ma amos tral, o re sultado de de terminados
processos que lá se ori ginam.

Observa-se, portanto, que não se tra ta de ma té-
rias so bre as qua is esta Co missão te nha que to mar
providências, uma vez que as de terminações im pos-
tas pelo Tribunal compreendem as me didas ca bíveis
às es pécies.

II  – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001  – CFC, pro pomos que esta Co missão tome co -
nhecimento das ma térias e de libere pelo en vio ao ar -
quivo dos pro cessos elen cados aci ma.

Sala da Co missão, 26 de mar ço de 2003. –  Se -
nador Antero Paes de Bar ros, Re lator – Ney Su as-
suna, Pre sidente – Euripedes Ca margo  –  Anto nio
Carlos Va ladares  –  João Ba tista Mot ta  –  João
Alberto Souza  –  Ger son Ca mata  –  Aelton Fre itas
–  Luiz Ota vio.

PARECER Nº 290, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 229, de 2000 (nº
7.683/2000, na ori gem), do Tri bunal de
Constas da União, en caminhando có pia
da De cisão nº 357, de 2000, bem como
dos res pectivos Re latório e Voto que a
fundamentam, re ferente a Le vantamento
de Au ditoria na obra de cons trução do
Sistema de Trens Urba nos em For taleza – 
Linha 1 – tre cho Ca ucaia – Vila das Flo-
res, sob a res ponsabilidade da Com pa-
nhia Bra sileira de Trens Urba nos – CBTU
(TC – 008.462/2000-1).

Relator: Se nador Antero Paes de Bar ros

I – Re latório

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos cons tantes do quadro abaixo, me diante
os qua is o Tri bunal de Con tas da União en viou ao Se -
nado Fe deral có pia de De cisões e Acór dãos da quela
Instituição, re ferentes a au ditorias e inspeções re ali-
zadas nos ór gãos aba ixo:

Os avi sos aci ma fo ram re cebidos no Se nado
Federal e re metidos a esta Co missão para exa me da
matéria e to mada de de cisão, sen do o caso.

Do con teúdo dos pro cessos, ob serva-se que o
TCU en viou tais de cisões ao Se nado fundamental-
mente para cum prir pra xe de de monstrar ao Con gres-
so, de for ma amos tral, o re sultado de de terminados
processos que lá se ori ginam.

Observa-se, portanto, que não se tra ta de ma té-
rias so bre as qua is esta Co missão te nha que to mar
providências, uma vez que as de terminações im pos-
tas pelo Tri bunal com preendem as me didas ca bíveis
às es pécies.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro pomos que esta Co missão tome co -
nhecimento das ma térias e de libere pelo en vio ao ar -
quivo dos pro cessos elencados aci ma.

Sala da Co missão, 26 de março de 2003. – Se -
nador – Antero Paes de Bar ros, Re lator, Se nador
Ney Su assuna, Pre sidente, Euripedes Ca margo –
Antonio – Car los Va ladares – João Ba tista Motta –
João Alber to Sou za, Ger son Ca mata – Aelton Fre i-
tas – Luiz Ota vio.
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PARECER Nº 291, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 5, de 2001 (nº
8.524/2000, na ori gem), do Tri bunal de
Contas da União,  que en caminha có pia
do Acór dão nº 302, de 2000, bem como
dos res pectivos Re latório e Voto que o
fundamentam, re ferente a au ditoria re ali-
zada na Com panhia Do cas do Espí rito
Santo, re lativa às obras de dra gagem e
derrocagem no Por to de Vi tória (TC
008.345/99-6).

Relator: Se nador Ney Su assuna

I – Re latório

I.1 – His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Contro-

le os Avi sos do Tribunal de Contas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos adotados por aque la ins tituição, re ferentes
a au ditorias e inspeções re alizadas em obras, ór gãos
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em análise fo ram re cebidos nes te
Senado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em
seguida, en caminhados a esta Co missão de Fis cali-
zação e Con trole – CFC, para exa me e de cisão.

I.2 – Aná lise das Ma térias
As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes

do Ane xo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se na-
do Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido, até o 
momento, ob jeto de análise e de liberação des ta Co -
missão de Fis calização e Controle. A aná lise dos pro -
cessados per mitiu concluir-se que as ma térias ne les
tratadas ca racterizam-se, em grande par te, como ex-
temporâneas. Nes se sen tido, não é mais pos sível,
oportuna ou conveniente a adoção de qua isquer pro-
vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tros ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal, re laci-
onando-se ao mero des cumprimento de nor mas já
estabelecidas, não de mandando ne nhuma providên-
cia adi cional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001, 
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Anexo 1 de vem ser en viados ao 
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
200l-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis cali-
zação e Con trole tome co nhecimento das ma térias e
delibere por en viar ao ar quivo os pro cessos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 2 de abril de 2003. – Romero
Jucá, Presidente, em exercício _  Ney Su assuna, Re-
lator –  Eu rípedes Ca margo – João Ri beiro –
Osmar Dias – Del cídio Ama ral – Efra im Mo rais –
Ana Ju lia Ca repa – Cé sar Bor ges – João Ba tista
Motta – Osmar Dias.
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PARECER Nº 292 , DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 9, de 2001 (nº
8.670/2000, na ori gem), que en caminha
cópia da De cisão nº 428, de 2000, bem
como dos res pectivos Re latório e Voto
que a fun damentam, re ferente a au ditoria
realizada na Asso ciação Por tuguesa de
Beneficência lº de De zembro - Hospital
Beneficência Por tuguesa -Mu nicípio de
Uberaba/MG, vi sando à apu ração de pos -
síveis ir regularidades na apli cação dos
recursos do Sis tema Único de Sa úde –
SUS (TC -004.667/2000-0).

Relator: Se nador Ney Su assuna

1 –- Relatório

1.1 – His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-

le os Avi sos do Tribunal de Contas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

1.2 – Aná lise das Ma térias
As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes

do Ane xo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se na-
do Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido, até o 
momento, ob jeto de análise e de liberação des ta Co -
missão de Fis calização e Controle. A aná lise dos pro -
cessados per mitiu con cluir-se que as ma térias ne les
tratadas ca racterizam-se, em grande par te, como ex -
temporâneas. Nes se sen tido, não é mais pos sível,
oportuna ou conveniente a adoção de qua isquer pro-
vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tras ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal, re lacio-
nando-se ao mero des cumprimento de nor mas já es -
tabelecidas, não de mandando ne nhuma pro vidência
adicional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 01, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Anexo 1 de vem ser en viados ao
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001 - CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os processos
constantes do Ane xo 1.

Sala da Co missão,
Presidente – Ro mero Jucá – Re lator – Ney Su -

assuna – Euripedes Ca margo – João Ri beiro –
Osmar Dias – Del cídio Ama ral – Efra im Mo rais –
Ana Ju lia Ca repa – Cé sar Bor ges – João Ba tista
Motta – Osmar Dias.
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PARECER Nº 293, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 15, de 2001, do Tri -
bunal de Con tas da União (nº 8.869/2000,
na ori gem), que en caminha có pia da De -
cisão nº 1.042, de 2000, bem como dos
respectivos Re latório e Voto que a fun da-
mentam, re ferente a au ditoria re alizada
nas obras da BR-235, no tre cho en tre a
cidade de Pe dro Afon so – TO e a di visa
com o Esta do do Ma ranhão, de res ponsa-
bilidade da Se cretaria de Infra-Estru tura
do Esta do do To cantins (TC –
008.063/99-0).

Relator: Se nador João Alber to Sou za

I – Re latório

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos cons tantes do quadro abaixo, me diante
os qua is o Tri bunal de Con tas da União en viou ao Se -
nado Fe deral có pia de De cisões e Acór dãos da quela
instituição, re ferentes a au ditorias e ins peções re ali-
zadas nos ór gãos aba ixo:

Os avi sos aci ma fo ram re cebidos no Se nado
Federal e re metidos a esta Co missão para exa me da
matéria e to mada de de cisão, sen do o caso.

Do con teúdo dos pro cessos, ob serva-se que o
TCU en viou tais de cisões ao Se nado fundamental-
mente para cum prir pra xe de de monstrar ao Con gres-
so, de for ma amos tral, o re sultado de de terminados
processos que lá se ori ginam, ainda que sem qual -
quer in teresse por par te des sa Co missão.

Observa-se, portanto, que não se tra ta de ma té-
rias so bre as qua is esta Co missão te nha de to mar
providências, uma vez que as de terminações im pos-
tas pelo Tri bunal com preendem as me didas ca bíveis
às es pécies.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro pomos que esta Co missão tome co -
nhecimento das ma térias e de libere pelo en vio ao ar -
quivo dos pro cessos elencados aci ma.

Sala da Co missão, 9 de abril de 2003. – Se na-
dor João Alber to Sou za, Re lator – Se nador Ney Su -
assuna, Pre sidente – Ana Jú lia Ca repa – Luiz Otá -
vio – Le omar Qu intanilha – Eu rípedes Ca margo –
César Bor ges – Ger son Ca mata – João Ba tista
Motta.

PARECER Nº 294, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole so bre o Avi so nº 33, de 2001 (nº
9.441/2000, na ori gem), do Tribunal de
Contas da União, que en caminha có pia
da De cisão nº 1.089/2000, re ferente à Au -
ditoria re alizada no 11º Dis trito Ro doviá-
rio Fe deral, do DNER no Mato Gros so, na
área de de sapropriação de imó veis pro-
movida pela en tidade.

Relator: Se nador Ante ro Paes de Bar ros

I – Re latório

I.1 – His tórico
Vem a esta Co missão de Fis calização e Con tro-

le o Avi so nº 33, de 2001, do Tri bunal de Con tas da
União, que en caminha có pia da De cisão nº
1.089/2000, re ferente à Au ditoria re alizada no 110
Distrito Ro doviário Fe deral, do DNER no Mato Gros -
so, na área de de sapropriação de imó veis pro movida
pela en tidade.

O pro cesso che gou ao Se nado em 31 ja neiro de 
2001 e foi en caminhado a esta Co missão em 16 de fe -
vereiro de 2001. Em 29 de mar ço de 2001 foi de signa-
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do o Se nador Edu ardo Su plicy para re latá-lo e de vol-
vido em 31 de de zembro de 2002 sem re latório.

Em 26 de fe vereiro de 2003 foi de signado este
Senador como novo re lator do processo.

I.2 – Aná lise da Ma téria
Na Ses são do TCU de 11-10-2000, foi exa mina-

da a pro posta da Se cex/MT no sentido de ser fe ita al -
teração na De cisão nº 850/2000, pro ferida pelo Ple-
nário, ten do em vis ta a ocor rência de erro ma terial,
constatado no su bitem 8.1.1 da men cionada de libera-
ção, uma vez que, por oca sião da trans formação des -
te pro cesso em To mada de Con tas Espe cial, para fins
de ci tação das pes soas en volvidas nas ir regularida-
des cons tatadas nos pro cessos de de sapropriação
de imó veis promovidos pelo DNER, foi in cluído, in de-
vidamente, o nome dos her deiros da Srª Ana mélia
Adrien Cor rêa da Costa, em ra zão de su posto fa leci-
mento da responsável, fato este que, na ver dade, não
ocorreu, consoante com provado pela Uni dade Técni-
ca em vi sita in loco realizada na re sidência da res-
ponsável.

Propor-se, em ra zão dis so, com fun damento na
Súmula nº 145 desta Cor te de Con tas a re tificação da
Decisão acima re ferenciada, de for ma a sa near o erro 
material identificado, de vendo, para tan to, ser ope ra-
da a ci tação apenas da Srª Ana mélia Adrien Cor rêa
da Cos ta, jun tamente com os de mais res ponsáveis
assinalados no re ferido su bitem, ex cluindo-se os
seus her deiros e su cessores da To mada de Con tas
Especial.

A par tir dis so, o Tri bunal Ple no, di ante das ra -
zões ex postas pelo Re lator e à vis ta do pre ceituado
no Enun ciado nº 145, da Sú mula da Ju risprudência
predominante de cidiu:

“8.1 pro ceder à ne cessária re tificação do su bi-
tem 8.1.1, da De cisão nº 850/2000-TCU-Plenário,
para re tirar da ci tação ali de terminada os her deiros e
sucessores da Srª Ana mélia Adri en Cor rêa da Cos ta,
tendo em vista que fi caram in cluídos, in devidamente,
em ra zão de su posto fa lecimento da res ponsável, fato
este que, na ver dade, não ocor reu, de vendo, em ra-
zão dis so, ser pro movida tão-somente a ci tação da
responsável, jun tamente com os de mais res ponsáve-
is, nos ter mos ali pre conizados, cuja re dação pas sa a
ser a se guinte:

8.1.1 so lidariamente com a Srª Ana mélia Adri en
Correa da Cos ta e seu pro curador, o ad vogado Fran -
cisco Ro drigues da Sil va, para, no pra zo de quin ze
dias, apre sentarem de fesa ou re colherem as quan tias
abaixo discriminadas, atu alizadas mo netariamente e
acrescidas dos ju ros de mora de vidos, cal culados a

partir das da tas, a se guir es pecificadas, concernen-
tes ao pro cesso ad ministrativo de ‘de sapropriação
consensual’ nº 20111.000183/92-4, ten do como be-
neficiária a pró pria Srª Ana mélia Adri en Cor rêa da
Costa, de correntes das se guintes ir regularidades:

– fal ta de em basamento le gal para o
pagamento ad ministrativo, uma vez não
mais con figurada a si tuação pre vista no art.
10 do De creto-Lei nº 3.365/41 (de corridos
mais de 5 anos do ato de claratório de uti li-
dade pú blica);

– exis tir pro cesso ju dicial em cur so
para a so lução da lide, no qual o va lor con -
cedido pelo Juiz era de pou co mais de l0%
do va lor ple iteado pela au tora (Pro cesso nº
94.000.869-4, da Jus tiça Fe deral de Mato
Grosso);

– a área do imó vel ter sido par cialmen-
te de sapropriada quan do era dono o Sr. Hil -
ton Cor rêa da Cos ta, além de não te rem
sido ob servados de terminados cri térios de
avaliação do imó vel, constantes da Asso cia-
ção Bra sileira de Nor mas Téc nicas (ABNT),
em es pecial da NBR5676, que dis ciplina de
forma ob jetiva, ba seada em opi niões téc ni-
cas e ju diciais, in clusive a ava liação de imó -
veis ur bano e ru ral, o que ele vou, em prin cí-
pio, o mon tante pago:

Data Va lor (R$)
26-12-96 3.000.000,00
8-7-97 1.000.000,00
14-8-97 1.000.000,00
3-9-97 804.823,06
Total 5.804.823,06

8.2 man ter os de mais ter mos da re ferida De cisão.”

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto e tendo em vis ta ser esta prá -
tica le siva ao pa trimônio pú blico, voto no sen tido de
que se re queira ao TCU o in teiro teor do pro cesso, in -
clusive com os re latórios de au ditoria que em basaram
tanto a pre sente de cisão como a de nú mero
850/2000-Plenário.

Sala da Co missão,  26 de março de 2003. – Ney
Suassuna, Pre sidente – Antero Paes de Bar ros – 
Relator – Eurípedes Ca margo – Anto nio Car los Va -
ladares – João Ba tista Mot ta – João Alber to Sou za
– Ger son Ca mata – Aelton Freitas – Luiz Otá vio.
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PARECER Nº 295, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 57, de 2001 (nº
919/2001, na ori gem), do Tri bunal de Con -
tas da União en caminhando có pia da De -
cisão nº 48/2001-TCU (Pri meira Câ mara),
bem como dos res pectivos Re latório e
Voto que a fun damentam, re ferente a le-
vantamento de au ditoria re alizada nas
obras de Infra-es trutura de Irri gação de
Uso Co mum (Pro jeto Pi nar), no Estado
de Mato Gros so, con templadas com re-
cursos do Orçamento-Geral da União,
para o exer cício de 2000, ten do como
unidade or çamentária o Mi nistério da
Integração Na cional

(TC – 011.186/2000-9).
Relator: Se nador Antero Paes De Bar ros

I – Re latório

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos cons tantes do quadro abaixo, me diante
os qua is o Tri bunal de Con tas da União en viou ao Se -
nado Fe deral có pia de De cisões e Acór dãos da quela
Instituição, re ferentes a au ditorias e inspeções re ali-
zadas nos ór gãos aba ixo:

Os avi sos aci ma fo ram re cebidos no Se nado
Federal e re metidos a esta Co missão para exa me da
matéria e to mada de de cisão, sen do o caso.

Do con teúdo dos pro cessos, ob serva-se que o
TCU en viou tais de cisões ao Se nado fundamental-
mente para cum prir pra xe de de monstrar ao Con gres-
so, de for ma amos tral, o re sultado de de terminados
processos que lá se ori ginam.

Observa-se, portanto, que não se tra ta de ma té-
rias so bre as qua is esta Co missão te nha que to mar
providências, uma vez que as de terminações im pos-
tas pelo Tri bunal com preendem as me didas ca bíveis
às es pécies.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001 – CFC, pro pomos que esta Co missão tome co -
nhecimento das ma térias e de libere pelo en vio ao ar -
quivo dos pro cessos elencados aci ma.

Sala da Co missão, 26 de mar ço de 2003. – Ney
Suassuna, Pre sidente – Antero Paes de Bar ros, Re-
lator – Euripedes Ca margo – Antônio Car los Va la-
dares – João Ba tista Mot ta – João Alber to Sou za – 
Gerson Ca mata – Aelton Fre itas – Luiz Ota vio.

DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

I – Re latório

I.1 – His tórico
Vem a esta Co missão de Fis calização e Con tro-

le o Avi so nº 91 9-SGS-TCU, de 20 de mar ço de 2001, 
mediante o qual o Tri bunal de Con tas da União (TCU)
encaminha ao Se nado Fe deral có pia da De cisão nº
048/2001, ado tada pela Pri meira Câ mara da quela
Instituição, re ferente à Au ditoria re alizada na Se creta-
ria de Agri cultura e Assun tos Fundiários do Esta do de 
Mato Gros so – MT.

Os do cumentos ora apre ciados fo ram en cami-
nhados pelo TCU ao Se nado Fe deral apenas para co -
nhecimento, se guindo o pro cedimento que vem sen -
do ul timamente adotado por aquela Insti tuição de en -
viar có pia de to dos os seus jul gamentos a esta Casa.

A Au ditoria foi re alizada pela Se cretaria de Con -
trole Externo de Mato Gros so (SECEX/MT) nas obras
de Infra-es trutura de Irri gação de Uso Co mum do Proje-
to Pi nar, o qual tem por ob jetivo proporcionar o de sen-
volvimento sustentável da Re gião Cen tro-Sul de Mato
Grosso, que fo ram con templadas com re cursos do
Orçamento-Geral da União para o exer cício de 2000.
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O Avi so em aná lise foi re cebido neste Se nado
Federal, em 23 de mar ço de 2001, e en caminhado à
Comissão de Fis calização e Con trole (CFC), em 02
de abril de 2001.

I.2 – Aná lise da Ma téria

Os in dícios de ir regularidades e im proprieda-
des cons tatados na Au ditoria en sejaram au diência
dos res ponsáveis. Apre sentadas as jus tificativas, a
unidade téc nica considerou sa nadas as ir regularida-
des/impropriedades, sal vo com re lação ao pro jeto
de ir rigação do nú cleo agrí cola de Ma teirinha, em
Guiratinga/MT. Assim, o TCU de cidiu:

a) fi xar o pra zo de 60 dias para que a Se creta-
ria de Agri cultura e Assun tos Fun diários do Esta do
de Mato Gros so com prove a ado ção de pro vidências
com vis tas a re gularizar a si tuação do pro jeto de
Mateirinha, abran gido pelo Pro jeto Pi nar;

b) in cluir o men cionado pro jeto de ir rigação no
Plano de Au ditoria do tri bunal para o 2º se mestre de 
2001, com ob jetivo de ve rificar o cum primento da
determinação cons tante do item an terior.

II –  Voto do Re lator

Diante do ex posto e ten do em vis ta tra tar-se de
matéria si tuada in teiramente no âm bito das com pe-
tências do Tri bunal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhuma pro vidência adicional do Congresso Na -
cional, opinamos que a Co missão de Fis calização e
Controle dela tome co nhecimento e de libere pelo ar -
quivamento do pro cesso.

Sala da Co missão,de abril de 2001.

PARECER Nº 296, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 72, de 2001 (nº
1.485/2001, na or dem), que en caminha
cópia da De cisão nº 205, de 2001-TCU
(Plenário), bem como dos res pectivos
Relatório e Voto que a fun damentam, so -
bre a au ditoria ope racional re alizada no
projeto Ta buleiro de Rus sas, Estado do
Ceará, obra de res ponsabilidade do De-
partamento Na cional de Obras Con tra as
Secas - DNOCS, cons tatando a au sência
de ir regularidades no re ferido projeto.

(TC – 007.983/2000-4).
Relator: Se nador Ney Su assuna

I – Re latorio

I.1 – His tórico

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos do Tri bunal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo I, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e
acórdãos ado tados por aque la Insti tuição, re ferentes a 
auditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em análise fo ram re cebidos neste
Senado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em
seguida, en caminhados a esta Co missão de Fis cali-
zação e Con trole – CFC, para exa me e de cisão.

I.2 – Aná lise das Ma térias

As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes
do Ane xo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se-
nado Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido,
até o mo mento, ob jeto de análise e de liberação des -
ta Co missão de Fis calização e Con trole. A aná lise
dos pro cessados permitiu con cluir-se que as ma téri-
as ne les tratadas ca racterizam-se, em gran de par te,
como ex temporâneas. Nes se sen tido, não é mais
possível, oportuna ou conveniente a ado ção de qua -
isquer pro vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tras ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal, re laci-
onando-se ao mero des cumprimento de nor mas já
estabelecidas, flao) de mandando ne nhuma pro vi-
dência adi cional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001, des ta Co missão de Fis calização e Con trole,
os Avi sos re lacionados no Ane xo 1 de vem ser en via-
dos ao ar quivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato no 01, de
200 l – CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os processos
constantes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, de de 200. – Presidente –
Romero Jucá – Re lator – Ney Su assuna –  Eu ripe-
des Ca margo – João ri beiro – Osmar Dias –  Del cí-
dio Ama ral – Efraim Mo rais – Ana Jú lia Ca repa –
César Bor ges – João Ba tista Mot ta – Osmar Dias.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe ira  29 08873Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL214    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL214 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL214     



PARECER Nº 297, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 86, de 2001 (nº
2.182/2001, na ori gem), do Tri bunal de
Contas da União, en caminhando có pia da 
Decisão nº 301, de 2001–TCU (Ple nário),
bem como dos res pectivos Re latório e
Voto que a fun damentam, so bre le vanta-
mento de au ditoria re alizada nas obras
de im plantação da Usi na Hi drelétrica de
Corumbá 1 – Go iás (TC –010.417/2000-3).

Relator: Se nador Antero Paes de Bar ros

I – Re latório

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-
le os Avi sos cons tantes do quadro abaixo, me diante
os qua is o Tri bunal de Con tas da União en viou ao Se -
nado Fe deral có pia de De cisões e Acór dãos da quela
Instituição, re ferentes a au ditorias e ins peções re ali-
zadas nos ór gãos abaixo:

Os avi sos aci ma fo ram re cebidos no Se nado
Federal e re metidos a esta Co missão para exa me da
matéria e to mada de de cisão, sen do o caso.

Do con teúdo dos pro cessos, ob serva-se que o
TCU en viou tais de cisões ao Se nado fundamental-
mente para cum prir pra xe de de monstrar ao Con gres-
so, de for ma amos tral, o re sultado de de terminados
processos que lá se ori ginam.

Observa-se, portanto, que não se tra ta de ma té-
rias so bre as qua is esta Co missão te nha que to mar
providências, uma vez que as de terminações im pos-
tas pelo Tri bunal com preendem as me didas ca bíveis
às es pécies.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro pomos que esta Co missão tome co -
nhecimento das ma térias e de libere pelo en vio ao ar -
quivo dos pro cessos elencados aci ma.

Sala da Co missão, 26 de mar ço de 2003. – Ney
Suassuna, Pre sidente, Antero Paes de Bar ros, Re -
lator – Euripedes Ca margo – Antô nio Carlos Va la-
dares – João Ba tista Mot ta – João Alber to Sou za – 
Gerson Ca mata – Ael ton Fre itas – Luiz Ota vio.
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PARECER Nº 298, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 113, de 2001 (nº
3.208/2001, na ori gem) do Tri bunal de
Contas da União, que en caminha có pia
da De cisão nº 425, de 2001-TCU (Ple ná-
rio), bem como dos res pectivos Re latório
e Voto que a fun damentam, so bre au dito-
ria re alizada na obra de du plicação da
Rodovia BR-381/SP (Fer não Dias), obra
de res ponsabilidade do De partamer4o
Nacional de Estra das de Ro dagem  –
DNER e do De partamento de Estra das de
Rodagem do Esta do de São Pa ulo -
DER/SP (TC  – 009.003/2000-3).

Relator: Se nador Ney Su assuna

I  – Re latório

I.1 – His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-

le os Avi sos do Tribunal de Contas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle  – CFC, para exa me e de cisão.

1.2 – Aná lise das Ma térias
As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes

do Ane xo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se na-
do Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido, até o 
momento, ob jeto de aná lise e de liberação des ta Co -
missão de Fis calização e Controle. A aná lise dos pro -
cessados per mitiu concluir-se que as ma térias ne les
tratadas ca racterizam-se, em grande par te, como ex -
temporâneas. Nes se sen tido, não é mais pos sível,
oportuna ou conveniente a adoção de qua isquer pro-
vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tras ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal, re lacio-
nando-se ao mero des cumprimento de nor mas já es -
tabelecidas, não de mandando ne nhuma pro vidência
adicional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 01, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Anexo 1 de vem ser en viados ao
arquivo.

II  – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001 – CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os processos
constantes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 2 de abril 2003. –  Se nador
Romero Jucá, Pre sidente – Ney Su assuna, Relator
– Euripedes Ca margo – João Ri beiro – Osmar
Dias – Del cídio Ama ral – Efra im Mo rais – Ana Ju lia
Carepa – Cé sar Bor ges – João Ba tista Mot ta –
Osmar Dias .
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PARECER Nº 299, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con-
trole, so bre o Avi so nº 116, de 2001 (nº
3.314/2001, na ori gem), do Tri bunal de Con-
tas da União, que en caminha có pia da De -
cisão nº 433, de 2001-TCU. (Ple nário), bem
como dos res pectivos re latório e voto que
a fun damentam, so bre au ditoria re alizada
na Uni versidade Fe deral de Santa Ca tarina,
na área de pes soal, em es pecial em pro-
cessos de con cessão de apo sentadorias e 
pensões (TC.  – 002.121/97-2).

Relator: Se nador Ney Su assuna

I  – Re latório

I.1 – His tórico

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con -
trole os Avisos do Tri bunal de Con tas da União
constantes do Ane xo 1, me diante os quais fo ram
encaminhadas ao Se nado Fe deral có pias de di ver-
sas de cisões e acór dãos adotados por aque la Insti -
tuição, re ferentes a au ditorias e inspeções re aliza-
das em obras, Órgãos ou pro gramas do Go verno
Federal.

Os Avi sos em análise fo ram re cebidos nes te
Senado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em
seguida, en caminhados a esta Co missão de Fis cali-
zação e Con trole  – CFC, para exa me e de cisão.

1.2 – Aná lise das Ma térias

As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes
do Ane xo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se-
nado Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido,
até o mo mento, ob jeto de aná lise e de liberação des -
ta Co missão de Fiscalização e Con trole. A aná lise
dos pro cessados per mitiu concluir-se que as ma téri-
as ne les tra tadas ca racterizam-se, em gran de par te,
como ex temporâneas. Nes se sen tido, não é mais
possível, opor tuna ou con veniente a adoção de qua -
isquer pro vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tros ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal, re laci-
onando-se ao mero des cumprimento de nor mas já
estabelecidas, não de mandando ne nhuma providên-
cia adi cional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001, 
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Anexo 1 de vem ser en viados ao 
arquivo.

II  – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC., vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os processos
constantes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 2 de abril de 2003.  – Se na-
dor Romero Jucá, Pre sidente – Ney Su assuna, Re -
lator  – Eurípedes Ca margo  – João Ri beiro –
Osmar Dias  – Del cídio Ama ral  – Efra im Mo rais – 
Ana Jú lia Ca repa  – Cé sar Bor ges  –  João Ba tista
Motta  –  Osmar Dias.
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PARECER Nº 300, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 19, de 2002 (nº
363/2002, na ori gem), do Tri bunal de Con -
tas da União, que en caminha có pia da
Decisão nº 145, de 2002, bem como dos
respectivos Re latório e Voto que a fun da-
mentam, re ferente ao le vantamento de
auditoria re alizada de 2-4 a 3-5-2001, no
Programa de Trabalho re lativo à im plan-
tação de usina ter melétrica em área do
Rio de Ja neiro/Espírito Santo (TC –
003.317/2001-6).

Relator: Se nador Ney Su assuna

I – Re latório

I.1. His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-

le os Avi sos do Tribunal de Contas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e inspeções re alizadas em obras, ór gãos
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

I.2.Análise das Ma térias
As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes

do Ane xo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se na-
do Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido, até o 
momento, ob jeto de análise e de liberação des ta Co -
missão de Fis calização e Controle. A aná lise dos pro -
cessados per mitiu concluir-se que as ma térias ne les
tratadas ca racterizam-se, em grande par te, como ex -
temporâneas. Nes se sen tido, não é mais pos sível,
oportuna ou conveniente a adoção de qua isquer pro-
vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tros ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal, re lacio-
nando-se ao mero des cumprimento de nor mas já es -
tabelecidas, não de mandando ne nhuma pro vidência
adicional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Anexo 1 de vem ser en viados ao
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -

calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os processos
constantes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 2 de abril de 2003. – Ro mero
Jucá, Presidente em Exer cício, Ney Su assuna, Rela-
tor – Eu ripedes Ca margo – João Ri beiro – Osmar
Dias – Del cídio Ama ral – Efra im Mo rais – Ana Ju lia
Carepa – Cé sar Bor ges – João Ba tista Mot ta.
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PARECER Nº 301, DE 2003

Da Co missão de Fis calizacão e Con -
trole, so bre o Avi so nº 21, de 2002 do Tri -
bunal de Con tas da União, (nº 377/2002,
na ori gem), que en caminha có pia da De -
cisão nº 182, de 2002-TCU (Ple nário), bem
como dos res pectivos Re latório e Voto
que a fun damentam, so bre re presentação
originária de Re latório Par cial da Subco-
missão Espe cial da Câ mara dos De puta-
dos para aná lise de de núncias de ir regu-
laridades no Fun do de Ma nutenção e De -
sen volvimento do Ensi no Fun damental e
de Va lorização do Ma gistério – Fun def
(TC - 010.165/2000-4).

Relator: Se nador Ney Su assuna

I – Re latório

I.1. His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-

le os Avi sos do Tribunal de Contas da União cons tan-
tes do Ane xo I, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle - CPC, para exa me e de cisão.

I.2. Aná lise das Ma térias
As ma térias cons tantes dos Avi sos constantes

do Ane xo 1, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se na-
do Fe deral há mais de dois anos, não ten do sido, até o 
momento, ob jeto de análise e de liberação des ta Co -
missão de Fis calização e Controle. A aná lise dos pro -
cessados per mitiu concluir-se que as ma térias ne les
tratadas ca racterizam-se, em grande par te, como ex -
temporâneas. Nes se sen tido, não é mais pos sível,
oportuna ou conveniente a adoção de qua isquer pro-
vidências por par te des ta Co missão.

Em ou tras ca sos, as ma térias abor dadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal, re lacio-
nando-se ao mero des cumprimento de nor mas já es -
tabelecidas, não de mandando ne nhuma pro vidência
adicional do Se nado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Anexo 1 de vem ser en viados ao
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os processos
constantes do Ane xo 1. 

Sala da Co missão,  2 abril de 2003. – Romero
Jucá, Pre sidente em exer cício – Ney Su assuna, Re -
lator – Euripedes Ca margo – João Ri beiro – Osmar 
Dias – Delcídio Ama ral – Efra im Mo rais – Ana Ju lia
Carepa – Cé sar Bor ges – João Ba tista Mot ta  –
Osmar Dias.
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PARECER Nº 302, DE 2003

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 53, de 2002 (nº
2.159/2002, na ori gem), do Tri bunal de
Contas da União, en caminhando có pia
do Acór dão nº 271, de 2002 – TCU (Ple ná-
rio bem como dos res pectivos Re latório
e Voto que o fun damentam, re ferente a
Representação en caminhada pelo Se na-
do Fe deral no sen tido de que aque la Cor -
te cons tituísse pro cesso es pecífico para
a apu ração dos fa tos le vantados pela CPI 
do Ju diciário, no to cante ao pa gamento
irregular de aju da de cus to, a tí tulo de
mudança de re sidência, aos juízes que
permaneceram no mesmo do micílio (TC
– 001.664/2001-3).

Relator: Se nador Ante ro Paes de Bar ros

I – Re latório

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Contro-
le os Avi sos cons tantes do quadro abaixo, me diante
os qua is o Tri bunal de Con tas da União en viou ao Se -
nado Fe deral có pia de De cisões e Acór dãos da quela
Instituição, re ferentes a au ditorias e inspeções re ali-
zadas nos ór gãos aba ixo:

Os avi sos aci ma fo ram re cebidos no Se nado
Federal e re metidos a esta Co missão para exa me da
matéria e to mada de de cisão, sen do o caso.

Do con teúdo dos pro cessos, ob serva-se que o
TCU en viou tais de cisões ao Se nado fundamental-
mente para cum prir pra xe de de monstrar ao Con gres-
so, de for ma amos tral, o re sultado de de terminados
processos que lá se ori ginam.

Observa-se, portanto, que não se tra ta de ma té-
rias so bre as qua is esta Co missão te nha que to mar
providências, uma vez que as de terminações im pos-
tas pelo Tri bunal com preendem as me didas ca bíveis
às es pécies.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro pomos que esta Co missão tome co -
nhecimento das ma térias e de libere pelo en vio ao ar -
quivo dos pro cessos elencados aci ma.

Sala da Co missão, 26 de março de 2003. – Se -
nador Ney Su assuna, Pre sidente – Se nador Antero
Paes de Bar ros, Re lator – Euripedes Ca margo –
Antônio Car los Va ladares – João Ba tista Motta –
João Alber to Sou za – Ger son Ca mata – Ael ton
Freitas – Luiz Ota vio.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O Expe di-
ente lido vai à pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-
dência co munica ao Plenário que a Mesa, em re união
realizada no dia 24 do cor rente, apro vou os Re queri-
mentos nos 718, de 2002; 81, 82, 84, 114, 133, 150,
151, 153, 154, 155, 172, 174, 180, 189, 190, 192, 197,
198, 202, 205, 206, 208, 211, 212 e 213, de 2003.
Informa ainda que apro vou, com emen da, o de nº
149, de 2003, to dos de in formações a Mi nistros de
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-
dência co munica ao Ple nário que, uma vez fin do o
prazo fi xado no pa rágrafo úni co do art. 254 do Re gi-
mento Inter no, sem in terposição do re curso ali pre vis-
to, de terminou o ar quivamento de finitivo do Projeto
de Lei do Se nado Fe deral nº 193, de 2002, de au to-
ria do Se nador Wal deck Orne las, que revoga a Lei nº
4.759, de 20 de agos to de 1965 (dis põe so bre a de no-
minação e qua lificação das Uni versidades e Esco las
Técnicas Fe derais).

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pela Sra. 1º Se cre-
tária em exer cício, Se nadora Serys Slhes sarenko.

É lido o se guinte:
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REQUERIMENTO Nº 265, DE 2003

Senhor Pre sidente,
Com fun damento no dis posto nos Arts. 160 e

199 do Re gimento Inter no da Casa, e em es trita ob -
servância ao Ato da Mesa do Se nado Fe deral nº 1, de
1997, re queiro a des tinação da Hora do Expe diente
da Ses são do dia 5 de maio do cor rente para ho mena-
gear o Dia Mun dial do Trabalho.

Justificação

O Dia Mun dial do Trabalho foi ins tituído em
1889, em me mória aos már tires de Chi cago e à luta
de mi lhares de tra balhadores que fo ram às ruas para
protestar con tra as con dições de tra balho de sumanas
a que eram sub metidos. O 1º de maio trans formou-se
na re ferência his tórica da de fesa dos di reitos tra ba-
lhistas no mun do in teiro.

Curiosamente, no Bra sil o re ajuste do sa lário
mínimo pas sou para 1º de abril, o dia da men tira. O re -
ajuste dos apo sentados, que era em 1º de maio, foi
“jogado” para 1º de ju nho. Não po demos aceitar que a
data cen tenária dos tra balhadores, com todo seu sig -
nificado, seja des respeitada.

O Bra sil é a dé cima eco nomia do mundo e fica
somente em 69º quan do são in cluídos os in dicadores
sociais, já que um ter ço de sua po pulação se en contra
abaixo da li nha de po breza; o sa lário mí nimo de
R$200,00 (du zentos re ais) é o me nor do con tinente
americano; o Orça mento Ge ral da União des te ano
aponta para um sa lário mí nimo de R$240,00 (du zen-
tos e qua renta re ais)  – ain da mu ito pou co se le var-
mos em con ta o que de termina a Constituição -, a
taxa de anal fabetismo apro xima-se dos 15% e a mor-
talidade in fantil é de 34 cri anças para cada mil nas ci-
das.

O po bre, o ne gro, o ido so, o jo vem, a cri ança, na
sua ma ioria, além de não te rem pers pectiva de me-
lhora nas con dições de tra balho e de vida, du vidam
dos apa relhos po lítico e ju diciário do País. A de sigual-
dade so cial con figura a dis tância en tre os que tem de -
mais e os que so nham com a vida dig na.

O pró ximo 1º de maio pode ser di ferente. Os tra-
balhadores, mais uma vez, de vem as sumir a sua res -
ponsabilidade com o mo mento que a his tória exi ge.
Todos nós es tamos com prometidos com a cons tru-
ção de um mun do mais jus to e mais hu mano.

Lembramos da pas sagem bí blica onde está pre -
sente a pre missa “dai a Cé sar o que é de Cé sar, a
Deus o que é de Deus”. Nós pe dimos: “dai aos tra ba-
lhadores o que é dos tra balhadores”. Dai aos tra ba-
lhadores o 1º de maio, a vida dig na, o em prego se gu-

ro, o sa lário e a apo sentadoria jus tos, a mo radia, a
educação, a sa úde, o la zer... en fim, dig nidade.

Nestes ter mos, pede de ferimento.
Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003.  – Se na-

dor Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – O re queri-

mento lido será sub metido à de liberação do Ple nário
após a Ordem do Dia, nos ter mos da alí nea “b” do in -
ciso I do art. 255 do Re gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Há ora do-
res ins critos.

Concedo a pa lavra, em pri meiro lu gar, ao Se na-
dor José Jor ge.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
sidente, eu gos taria de me ins crever para uma co mu-
nicação ina diável de in teresse partidário.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Na pror ro-
gação da Hora do Expe diente, V. Exª terá as segurado
o uso da pa lavra por cin co mi nutos para co municação
inadiável, nos termos do art. 158, § 2º, do Re gimento
Interno.

Senador José Jorge, V. Exª está com a pa lavra.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nuncia o

seguinte discurso. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, pre tendo aqui, hoje, tra -
tar de uma ques tão que, vol ta e meia, des perta dú vi-
das e in terrogações: pas sada a grande cri se hi droló-
gica de 2001, que le vou à ado ção de um ri goroso ra ci-
onamento de ener gia elé trica, es taríamos ain da di an-
te do pe rigo da re corrência, nos pró ximos anos, de al -
gum tipo de cri se de abas tecimento de ener gia elé tri-
ca?

É da res posta a essa per gunta que aqui tra tarei,
e pos so, desde já, adi antar a es sência da res posta,
que é a se guinte: até o fi nal de 2007, não de veremos
ter cri se al guma, des de que se jam exe cutados, com
pelo me nos um grau me diano de de sempenho, os in -
vestimentos já pre vistos nos pla nos de obra. Ou, dito
de ou tra ma neira: não fal tará ener gia elé trica, des de
que seja man tido, nes tes próximos anos, o rit mo que
vinha sendo re gistrado, nos úl timos oito anos, nos in -
vestimentos em ge ração de trans missão.

Corrobora com mi nha afir mação as pa lavras da
Senhora Mi nistra de Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous sef,
em re cente ex posição fren te à Co missão de
Infra-Estrutura do Se nado Fe deral, da qual sou o atu -
al Pre sidente. A Mi nistra afirmou ob jetivamente o se -
guinte: “...nós sa ímos da es cassez de ener gia que foi
conjuntural... Esse ra cionamento conjuntural está se
expressando em uma so breoferta...”. Se gundo da dos
apresentados pela Mi nistra, para uma ofer ta de
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51.304 MW, sen do 41.051 MW pro venientes de ge ra-
ção hí drica e 9.253 MW de ge ração tér mica, o merca-
do con sumidor bra sileiro gira em tor no de 43.000 MW
médios, ge rando um ex cedente de apro ximadamente
7.500 MW, que cor respondem a 17% do mer cado
consumidor, sem que fos sem in cluídas nes se cál culo
a ener gia ge rada pe las usi nas emer genciais (1.869
MW) e a ge rada pe las usi nas tér micas do tipo mer-
chant (1.121 MW). Por tanto, a soma dos dois dá
aproximadamente 3.000 MW ins talados que não fo-
ram in cluídos nes sa soma re alizada pela Ministra.
Exatamente por que não fo ram in cluídos? Por que
apesar de es tarem dis poníveis – as usi nas emer gen-
ciais es tão pron tas para se rem li gadas, e as usi nas
térmicas tipo merchant tam bém –, elas so mente se -
rão uti lizadas em caso de ne cessidade. Não havendo
necessidade, es sas usinas per manecem des ligadas.

O Bra sil, há uns bons 40 anos, tem sa bido as se-
gurar uma sa tisfatória ca dência de am pliação da sua
capacidade de aten der ao cres cimento da de manda
de ener gia elé trica. A ex ceção fo ram os anos ini ciais
da dé cada de 90, quan do so fremos uma pa ralisia de
investimentos, de vido à crise que aco meteu as em-
presas es tatais, fe derais e es taduais. Bas ta que, ago -
ra e nos pró ximos anos, pre servemos a tra dição de
um su ficiente cres cimento da nos sa ca pacidade e
que não ca iamos em nova fase de pa ralisia, como no
início dos anos 90.

Consideramos opor tuno, aqui, fa zer rá pida sín -
tese so bre a evolução da ofer ta de ener gia no Bra sil.

Reconheça-se, ini cialmente, o su cesso da po lí-
tica se torial nos anos 70 e 80, quan do os in vestimen-
tos na ex pansão da ofer ta eram li derados pelo se tor
estatal. Para tan to, além das con dições po líticas, tam -
bém con tribuíram, de cisivamente, a com petência da
gestão em presarial, da en genharia na cional e a gran -
de dis ponibilidade de re cursos fi nanceiros ex ternos e
internos, es tes re sultantes dos fun dos da Ele trobrás,
alimentados pelo pró prio se tor, com des taque para o
antigo IUEE – Impos to Úni co so bre Ener gia Elé trica.

Os re sultados vi eram.
De uma ca pacidade de ge ração ins talada de

10.400 MW no fi nal dos anos 60, pas sou-se para
30.700 MW, em 1970, atin gindo-se, em 1990, 49.100
MW, e, em 1994, 54.100 MW.

Fica cla ro, portanto, que nas duas pri meiras dé -
cadas com pletas do ci clo es tatal, be neficiado pe las
facilidades já as sinaladas, acres centaram-se, em mé -
dia, à ca pacidade de ge ração para o Bra sil, 19.300
MW a cada vez dez anos do pe ríodo de 1970 a 1990.

O pe ríodo 1990-1994 foi, efe tivamente, quan do
aflorou a cri se es trutural do se tor elé trico es tatal, que
já vi nha fermentando por vá rios anos. Nes se pe ríodo,
ficou pa ralisado o apor te de re cursos para in vesti-
mentos. As em presas es tatais es tavam ane mizadas
por ta rifas ba ixas, por en dividamento ex cessivo e por
uma cri se ins titucional que en sejou o fe nômeno do
calote sis temático, com as es tatais in terrompendo os
pagamentos de vidos en tre si. A ina dimplência en tre
as em presas era ge neralizada. Acumulou-se, en tão,
um con tencioso de de zenas de bi lhões de dó lares.
Nessa época, o Go verno en caminhou para o Con-
gresso Na cional um pro jeto vi sando re solver a si tua-
ção, as sumindo uma dí vida equi valente a US$24 bi -
lhões, en volvidos nes sa ques tão.

A si tuação be irava o caos ins titucional. Não ha -
via con tratos de con cessão. Não ha via es tímulos à
eficiência das em presas. Na quele pe ríodo, vin te e
três obras de ge ração es tavam pa ralisadas, to talizan-
do 10 mil MW de po tência. Era de 20 mil MW o to tal da 
potência das obras pro gramas e se quer ini ciadas.

A cri se co meçou a ser ven cida a partir de 1995,
com o es tabelecimento de ta rifas mais re alistas; com
a in trodução do prin cípio da com petição, via re aliza-
ção de li citações de con cessão; com o for talecimento
do Esta do Re gulador e Fis calizador, por meio da cri a-
ção da agên cia re guladora, a Ane el. Foi formado um
modelo se torial pro motor da atra ção de in vestimentos
privados, da com petitividade, da efi ciência.

O Con gresso Na cional con tribuiu para essa re -
tomada, apro vando uma su cessão de leis re levantes:
a Lei nº 8.987, de 1995, das con cessões pú blicas; a
Lei nº 9.074, de 1995, das con cessões no se tor elé tri-
co; a Lei nº 9.427, de 1996, cri ando a Ane el; a Lei nº
9.478, de 1996, ins tituindo o Con selho Na cional de
Política Ener gética; e a Lei nº 9.648, de 1998, es tabe-
lecendo no vos me canismos na re estruturação do se -
tor elé trico.

O re sultado não se fez es perar. De uma mé dia
de cres cimento da ca pacidade de ape nas 1.000 MW
por ano, nos anos de 1990 a 1994, pas samos a um
crescimento acelerado mé dio de 2.500 MW por ano,
no pe ríodo de 1995 a 2000.

No en tanto, nes sa re tomada do cres cimento,
havia-se partido de uma base mu ito de primida pe los
anos de pa ralisia. Uma su cessão de anos hi drologica-
mente des favoráveis, que cul minaram na ri gorosa es -
cassez de chu vas do início de 2001, pu deram, pois,
fazer um es trago ter rível. O ano de 2001 viu apro xi-
mar-se o fan tasma de co lapso to tal no abas tecimento
de ener gia elé trica, ca tástrofe que foi, en tão, evitada
com pe noso ra cionamento.
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Naquele ano de 2001, as sumi o car go de Mi nis-
tro de Mi nas e Energia. To dos lem bram o pa pel da Câ -
mara de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé trica, da qual
eu era o Vice-Pre sidente. A Câ mara re geu e di rigiu o
racionamento. O que foi me nos no tado, na época, foi
o tra balho de Mi nistério de Mi nas e Energia, que for -
mulou um plano de obras de ge ração hi drelétrica e
termelétrica, bem como o re forço da rede bá sica de
transmissão. Um pla no para vá rios anos, um pla no
viável.

Sr. Pre sidente, esse pla no de obras para o se tor
elétrico, for mulado em 2001, pelo Mi nis tério de Mi nas
e Ener gia, deu continuidade ao rit mo de ex pansão da
capacidade do qual o País se be neficiou na se gunda
metade da dé cada de 90.

Apesar das di ficuldades en frentadas no pe ríodo
compreendido en tre 1995/2002, são no táveis os re-
sultados ob tidos re lativamente à ofer ta de ener gia
elétrica para sus tentar o de senvolvimento econômico
e so cial brasileiro.

Com efe ito, sem con tar a par cela Pa raguaia em
Itaipu, o to tal instalado sal tou de 54.100 MW em 1994
para 81.140 MW atu almente, in cluídas as tér micas
emergenciais e as in terconexões com a Argen tina,
Paraguai, Uruguai e Ve nezuela, além de cer ca de
5.000 MW que é a soma do sis tema iso lado da Re-
gião Nor te e os pro venientes de ge ração pró pria e
co-geração.

Ou seja, se nas duas dé cadas áu reas do ci clo
estatal adi cionou-se, em mé dia, a cada dé cada,
19.300 MW, o novo ci clo de 1995 a 2002  (ape nas oito
anos) fo ram instalados 27.000 MW.

Considere-se ainda, ha ver, no iní cio do atual
Governo, em preendimentos em construção, to tali-
zando ou tros 13.800 MW, além de mais 27.000 MW
referentes a concessões ou torgadas en tre 1995 e
2002.

Os nú meros fa lam por si só.
O pla nejamento fe ito e a re alidade ora co menta-

da ser viram de base para o di agnóstico téc nico re alis-
ta e oti mista, ela borado em mi nucioso es tudo pelo
Operador Na cional do Sis tema Elé trico – ONS.

Senador Mar co Ma ciel, V. Exª tem a pa lavra.
O Sr. Mar co Ma ciel (PFL – PE) – Se nador José

Jorge, eu gos taria de cum primentar V. Exª pela opor -
tunidade do tema que traz à de bate nes ta ses são do
Senado. Na verdade, V. Exª afe re uma ques tão fun da-
mental para o nos so pro jeto de crescimento econômi-
co sus tentado. A questão ener gética tal vez seja a
mais im portante en tre aque las que di zem res peito à
infra-estrutura fí sica e eco nômica do nos so País. V.

Exª fala des sa área de cá tedra, não so mente porque
é en genheiro, com pós-gra duação na Coppe, mas
também porque, quer como De putado Fe deral por vá -
rias ve zes, quer como Se nador, quer sobretudo como
Ministro de Mi nas e Energia, que o foi du rante a ad mi-
nistração Fernando Hen rique Cardoso, é uma pes soa
habilitada a dis sertar so bre o tema. Faz isso, como
sempre acon tece nas suas ma nifestações, com com -
petência e bri lhantismo. Aproveito a ocasião para, no
momento em que V. Exª bran de uma sé rie de da dos
extremamente sig nificativos so bre sua pas sagem no
Ministério, também elo giar o es forço fe ito, du rante o
Governo do Pre sidente Fernando Hen rique Car doso.
V. Exª as sumiu o Mi nistério num mo mento ex trema-
mente de licado, quan do se ini ciava o programa de ra -
cionamento em fun ção de ir regularidade plu viométri-
ca e, ao mes mo tem po, em que a Pe trobrás se de pa-
rava com a gran de di ficuldade em ra zão do afun da-
mento de uma das pla taformas de ex tração de pe tró-
leo do nos so mar ter ritorial. V. Exª en tão en frentou
dois enor mes de safios: ad ministrar a co brança por
parte da so ciedade a respeito da plataforma que po -
deria ca usar da nos não so mente pessoais como am -
bientais e o iní cio do programa de ra cionamento. V.
Exª se hou ve de for ma mu ito po sitiva, ad ministrando
corretamente as duas gra ves ques tões. Vou-me de-
morar um pouquinho so bre o ra cionamento. Re al-
mente, graças ao em penho de V. Exª, e de sua equi -
pe, e gra ças a um trabalho co ordenado do Go verno
para o qual V. Exª con tou com o apo io do Pre sidente
Fernando Henrique Cardoso e de toda uma Co mis-
são que se for mou com a pre sença do Mi nistro Pe dro
Parente, Che fe da Casa Ci vil. V.Exª pôde, ao fi nal do
período, ve rificar que o ra cionamento foi ade quada-
mente ad ministrado e não hou ve se quer o “apa gão”.
A ad ministração da cri se foi tão bem fe ita que não
houve ne cessidade se quer de uma re dução mu ito
acentuada da ofer ta de ener gia.  O povo bra sileiro nas 
horas de cri se se soma aos es forços do Go verno, o
que fi cou evi dente quan do en frentamos a des valori-
zação cambial, um mo mento crítico da nossa eco no-
mia  e quan do tam bém en frentamos o cha mado ra cio-
namento. A so ciedade bra sileira poupou mais ener gia
do que dela era pe dido na ocasião, o que aju dou fos -
se bem exe cutado o pro grama e permite V. Exª  à tri -
buna ce lebrar gran des fe itos, re conhecidos, in clusive
pelo novo Go verno, que foi em possado re presentan-
do um ou tro sis tema po lítico que não o nos so. Partin-
do de in tegrantes do novo Go verno, o elo gio é de al -
guma for ma o re conhecimento do acer to do tra balho
de V. Exª e de sua equi pe. V. Exª mos tra que es tamos
num mo mento ex tremamente po sitivo para que a eco -
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nomia bra sileira con tinue a cres cer a ta xas mais al tas.
Por quê? Como a ener gia é um in sumo bá sico do
crescimento econômico, há no País dis ponibilidade
de ener gia, o que gera in vestimentos. Ha vendo in ves-
timentos, há crescimento do PIB, e, mu ito mais do
que isso, cres cimento das ta xas de ofer ta de em pre-
go. Há, por tanto, ga nhos so ciais que se ex traem não
somente pela ar recadação de tributos, mas que tam -
bém se re alizam pela ge ração de em prego e me lhoria
da ren da. Por tanto, Se nador José Jor ge, fe licito-o por
trazer a esta Casa pa lavras tão im portantes. E de sejo
a V. Exª vo tos de con tinuado êxito no exer cício de seu
mandato, mormente à fren te da Co missão de
Infra-Estrutura do Se nado Fe deral, à qual está re laci-
onada a questão ener gética bra sileira.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu ito obriga-
do, Se nador Marco Ma ciel. V. Exª, quan do Vice-Pre si-
dente da Re pública, teve opor tunidade de acom pa-
nhar de per to e de par ticipar do tra balho re alizado à
época do ra cionamento.

Concedo um apar te ao Se nador Ra mez Te bet,
nosso ex-Pre sidente, com mu ita honra.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se nador
José Jor ge, creio que o meu apar te ao seu pro nuncia-
mento não acres centará nada.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Dis cordo de
V. Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – O pro nunci-
amento de V. Exª está en riquecido, na turalmente, pelo 
aparte substancial do Se nador Mar co Ma ciel, que me
precedeu. Mas ouvi o pro nunciamento e quero res sal-
tar que V. Exª é um dos lu minares des ta Casa em
questões ener géticas. Daí ad vém a im portância de
seu pro nunciamento. Ao abor dar a ques tão enér gica,
V. Exª nos leva a ra ciocinar no sen tido de esta Casa
estar atenta ao de senvolvimento do País. O Bra sil só
poderá cres cer, ge rar em prego e ren da se hou ver
uma po lítica ener gética ade quada. Não po demos er -
rar quan do o as sunto é energia – as sim tam bém te-
mos de ter boas es tradas para es coar nos sa pro du-
ção, mas fi carei na ques tão ener gética. Anun cia-se o
encontro do Pre sidente da Re pública bra sileira, Luiz
Inácio Lula da Sil va, com o Pre sidente da Re pública
boliviana para dis cutirem o pre ço do gás. Tra ta-se de
uma fon te de ener gética não po luente ain da pou co
utilizada em nos so País. O con trato fir mado com a Bo -
lívia foi ce lebrado sob os aus pícios do Go verno Fer -
nando Hen rique Cardoso, no qual V. Exª ocu pou com
talento e en vergadura o Mi nistério de Mi nas e Ener -
gia. Por tanto, é par tícipe e au tor dos pro gressos que
tivemos. Está se apro ximando o dia 1º de maio. Con -

cordo com o Se nador Mar co Ma ciel quando S. Exª
fala da so lidariedade do povo bra sileiro. Na crise
energética que en frentamos, per cebemos como o
povo bra sileiro foi ati vo e so lidário. Pe diu-se para eco -
nomizar, e o povo bra sileiro eco nomizou. De pois, o
povo bra sileiro so freu uma de cepção, por que ele, que
não ti nha nada a ver com isso, por for ça das cir cuns-
tâncias, é ver dade, so freu as con seqüências, com um 
aumento das ta rifas: ta rifa de ener gia elé trica, ta rifa
de te lefone etc. To das es sas ta rifas es tão su bindo e
prejudicando o trabalhador brasileiro, que me rece o
nosso aplauso e a nossa mais ele vada consideração.
No dia 1º de maio va mos co memorar o Dia do Tra ba-
lhador, e es taremos re ivindicando e lu tando, desta
Casa, para que haja me lhores dias ao tra balhador e
sua fa mília, bem como a todo o povo bra sileiro. Cum -
primento V. Exª.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu ito obri ga-
do, Se nador Ra mez Te bet, pelo seu apar te. V. Exª era
Presidente do Con gresso à épo ca e acom panhou de
perto to dos es ses problemas que ocor reram no se tor
elétrico brasileiro.

Vou, ra pidamente, en cerrar o meu pro nuncia-
mento.

O es tudo do ONS re fere-se ao pla nejamento
anual da ope ração do Sis tema Inter ligado Na cional
para o ano de 2003. Como es ses es tudos anu ais são
feitos, normalmente, com um ho rizonte qüin qüenal,
temos de senhado, nessa im portante peça téc nica,
um ce nário para os anos 2003, 2004, 2005, 2006 e
até o fi nal de 2007.

O ONS co tejou três as pectos, três vér tices da
questão: o pla no de obras, a ex pansão da de manda
por ener gia elé trica e a pos sibilidade de in cidência
das mais va riadas e ri gorosas con dições hi drológicas.
Em to das as hi póteses, o re sultado é oti mista: não fal -
tará ener gia elé trica. É oti mista com uma boa mar gem
de se gurança.

Senão, ve jamos. Qu anto à de manda, a hi pótese
básica do es tudo é que o con sumo cres ça à ra zão de
5,3% ao ano, que é a opi nião mé dia dos es pecialistas
e o nú mero mais pro vável. Mas, por me dida de pru-
dência, tes tou-se também a pos sibilidade de uma
conjuntura eco nômica mu ito fa vorável, nos pró ximos
cinco anos, em que a de manda se ria mais ex citada,
em rit mo de cres cimento de 6,6% ano. Mes mo as sim,
sustenta-se a con clusão de que não fal tará ener gia
elétrica.

No as pecto hi drológico, sa bemos que ti vemos,
após o ra cionamento de 2001, duas tem poradas chu -
vosas far tas e ge nerosas, na vi rada de 2001 para
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2002 e de 2002 para 2003. Os re servatórios das hi -
drelétricas es tão re plecionados, com ní veis mu ito se -
guros. Atualmente, por exem plo, os re servatórios do
Sudeste e Cen tro-Oeste, que são os mais im portan-
tes, es tão com mais de 80% de suas ca pacidades to -
madas. Ain da as sim, a con clusão é a mes ma: não fal -
tará energia elé trica. No pior dos ca sos, de verá au-
mentar o apo io de uma re gião à ou tra, no in tercâmbio
elétrico da rede bá sica na cional de trans missão.

O ter ceiro vértice do es tudo do ONS con sistiu
em exa minar a su ficiência do pla no de obras de ixado
pelo go verno an terior, ao fi nal de 2002. Tam bém aqui,
hipóteses pes simistas fo ram tes tadas, da se guinte
maneira: mes mo que to das as obras de hi drelétricas
sofram um atra so de um ano, e mes mo que to das as
obras de ter melétricas so fram um atra so de meio ano, 
ainda as sim, não fal tará ener gia elé trica até o fi nal de
2007.

Nesse qua dro de oti mismo re alista, Srª Pre si-
dente, é cla ro que ca bem al gumas ca utelas. Faz-se
necessário o em penho dos atu ais di rigentes do se tor
na so lução da grave cri se que atin ge as em presas de
energia, prin cipalmente as da área de dis tribuição
que fo ram atin gidas por uma des valorização de ati vos
em es cala mun dial, ao mes mo tem po em que, in ter-
namente, ocor reu uma for te alta do dó lar. A com bina-
ção des ses dois fa tores exer ceu efe ito de vastador so -
bre o equi líbrio eco nômico-financeiro das em presas
do se tor. É ur gente que o Go verno Fe deral en contre
uma so lução para este pro blema e, ao mes mo tem po,
dê con tinuidade à re estruturação do Mi nistério de Mi -
nas e Ener gia, ini ciada em nossa ges tão, para que
aquela pas ta pos sa ter mí nimas con di ções para exer -
cer seu pa pel constitucional. So mando-se a es tes de -
safios, te mos ain da a ne cessidade do equa cionamen-
to de finitivo da ques tão do pre ço do gás na tural e sua
inserção em nos sa ma triz ener gética.

Como ve mos, as co isas não se fa rão por si. É
preciso que o novo Go verno se com prometa com a
execução das obras. É ne cessário que se jam atra ídos
os in vestimentos ade quados. Os in vestidores pre ci-
sam per ceber que há um nor te re gendo a pos tura do
Governo para com o se tor elé trico.

Portanto, Srª Pre sidente, pos so res ponder à
pergunta que co loquei ini cialmente. Há pe rigo de
nova cri se de ener gia elé trica nos pró ximos cin co
anos? A res posta é não. Um não que pre cisa, no en -
tanto, de um co mentário. As con dições hi drológicas
são fa voráveis, e re sistirão a in vestidas fu turas de
anos me nos fa voráveis. A de manda por energia elé tri-
ca, mes mo que ve nha a ga nhar es pecial vi talidade,

será su portada. O pla no de obras fun dado em 2001 é
sólido.

Combinados hi drologia, au mento de con sumo e 
plano de obras re alista, res ta am pla mar gem de su-
cesso su bordinada ex clusivamente à ca pacidade do
atual Go verno em en tender e re solver as di ficuldades
do se tor. Di versamente do que en contramos no Mi nis-
tério, fo ram cri adas as con dições para que isto ocor ra.
Só é pre ciso dar tran qüilidade para pros seguirem os
investimentos e man ter o rit mo mé dio de ex pansão de 
capacidade que o se tor elé trico vem obtendo desde
1995. O que não po demos é in gressar de novo na pa -
ralisia que marcou o iní cio dos anos 90.

Srª Pre sidente, era o que eu ti nha a di zer e co -
mentar so bre a ques tão.

Muito obri gado.

Durante o dis curso do Sr. José Jor ge,
o Sr. Pa ulo Paim, 1º Vice-Pre sidente, de ixa
a ca deira da pre sidência, que é ocu pada
pela Sra. Serys Slhes sarenko, Su plente de
Secretário.

A SRA PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Com a pa lavra o Se nador Mo zarildo Ca valcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pronuncia o se guinte discurso. Sem re visão do ora-
dor.) – Srª. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, um dos
fundamentos bá sicos da nos sa Re pública, pre visto
na nos sa Cons tituição, é a eli minação das de sigual-
dades re gionais. Inú meras são as ini ciativas que têm
sido ten tadas ao lon go do tem po para que pos samos
eliminar es sas de sigualdades re gionais. Te mos vis to
frustradas vá rias de las, seja por meio de ini ciativas
como, por exem plo, a Su perintendência do De senvol-
vimento da Ama zônia, a Su perintendência do De sen-
volvimento do Nor deste, a cri ação de ór gãos como a
Superintendência do Cen tro-Oeste, os ban cos de fo -
mento, o pró prio Ban co Na cional de De senvolvimento
Econômico e So cial, que, como o nome diz, de veria
preocupar-se não só com o de senvolvimento econô-
mico, mas com o de senvolvimento so cial das re giões,
e, por tanto, de veria in vestir mais nas re giões mais po-
bres, de ma neira a fa zer com que a ba lança des se de -
sequilíbrio pu desse vir a fi car mais pró xima de uma
realidade que to dos nós de sejamos.

Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, te nho
visto, desde quan do era De putado, de pois como
Constituinte, que o âni mo da queles Par lamentares
das re giões mais po bres é exa tamente o de fa zer va -
ler es ses ins trumentos ca pazes de fa zer com que es -
sas de sigualdades pos sam, não digo ser eli minadas,
como é o de sejo e o so nho, pelo me nos amenizadas a 
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um pon to em que as Re giões Norte, Nor deste e Cen -
tro-Oeste, re giões mais po bres, possam dar aos bra -
sileiros que ali vi vem con dições de vida igua is às dos
brasileiros que vi vem nas demais re giões, já de sen-
volvidas, como a Sul e a Su deste.

Está pre visto tudo o que não se pode fa zer na
nossa Ama zônia, tão de cantada, que tem mais de
60% da área to tal do território na cional, onde es tão ri -
quezas as mais di versas, uma bi odiversidade in vejá-
vel. Não se pode der rubar uma ár vore, ca çar al guns
animais, fa zer atividades em áre as eco lógicas, am bi-
entais ou de re servas in dígenas, e, ain da as sim, o Có -
digo Florestal im pede que mesmo as pro priedades
particulares ul trapassem em 20% do to tal a área que
pode ser ex plorada para agri cultura ou para a pe cuá-
ria.

Penso que este é um mo mento im portante para
refletirmos so bre algo que se pode fa zer na Ama zô-
nia, que é a edu cação. É o mo mento de pen sarmos
em in vestir em edu cação na Ama zônia. E aqui que ro
falar em educação su perior na Ama zônia. Te mos um
laboratório a céu aber to que não é de vidamente pes -
quisado pe las nossas uni versidades brasileiras, por -
que não há re cursos para tal. No en tanto, ve mos todo
dia na im prensa de núncias de bi opirataria pra ticada
por fal sos pesquisadores, pessoas que en tram como
turistas e, na ver dade, fa zem es sas pes quisas, le vam
o ma terial da nossa bi odiversidade para ser pa tentea-
do por pa íses es trangeiros. Re centemente, vi mos o
caso do cu puaçu, fru ta tí pica da Ama zônia, sen do pa -
tenteado por em presas ja ponesas, como te mos tam -
bém o caso do uru cum, do pau-rosa, en fim, de vá rios
outros produtos.

Na Ama zônia, as universidades são no vas. Com
exceção da Uni versidade do Pará, as ou tras são no -
vas e pre cisam, por tanto, ser tra tadas com di ferença,
no sen tido po sitivo, afir mativo, para que pos sam se
consolidar e até ser vir como pó los de atra ção para es-
tudantes de ou tros lu gares do Bra sil, que iri am para lá 
cursar bons cur sos su periores, as sim como há nos-
sos cen tros de en sino tec nológico.

Srª Pre sidente, está para ser vo tada na quar -
ta-feira, em se gundo turno, uma pro posta de emenda
à Cons tituição que pre vê a des tinação de 0,5% da ar -
recadação do Impos to de Ren da e do Impos to so bre
Produtos Indus trializados às ins tituições fe derais de
ensino su perior na Ama zônia. Ora, essa é uma emen -
da que bus ca ti rar re cursos da União. E é bom de ixar
bem cla ro para os Srs. Se nadores de ou tros Esta dos
da Fe deração que não es tamos ti rando re cursos de
nenhum Esta do, uma vez que, do mon tante ar recada-
do des ses dois im postos, 47% são de volvidos aos

Estados e Mu nicípios, na for ma do FPE, do FPM e
dos fun dos constitucionais; e 43% fi cam com a União.

O que es tou pro pondo? É que, des ses 43%, re ti-
re-se 0,5% para des tinar às ins tituições fe derais de
ensino su perior. Essa pro posta foi apro vada na Co-
missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania, foi apro -
vada aqui em pri meiro turno, e já trans correram as
sessões de dis cussão em se gundo tur no. Por tanto,
resta apenas a vo tação em se gundo turno, não ca-
bendo mais nenhuma emen da a ser fe ita que pos sa
alterar o es pírito des sa ma téria.

Fui pro curado por al guns Se nadores que, por
terem sido ele itos agora, não ti nham co nhecimento
dessa emen da do ano pas sado. Eles não vo taram no
primeiro tur no, quan do a ma téria re cebeu 55 vo tos a
favor e apenas 2 vo tos con trários. Então, tive a opor -
tunidade de ex plicar aos Se nadores do Nor deste, do
Sudeste, que es tavam ques tionando, que se riam des-
tinados re cursos para as uni versidades da Ama zônia
em de trimento de ou tras universidades. Aqui não há,
em ab soluto, ne nhuma iniciativa em de trimento de
nenhuma uni versidade. Pelo con trário, o que exis te é
tirar um percentual do que fica com a União e des ti-
ná-lo, de ma neira constitucional, às uni versidades fe -
derais da Ama zônia Le gal. E aí se in cluem não só os
sete Esta dos da Re gião Norte, como tam bém o Ma ra-
nhão e Mato Gros so, si tuados na cha mada Ama zônia
Legal. Então, na ver dade, se rão nove os Esta dos a
serem be neficiados com a emen da.

Na úl tima sessão em que essa emen da en trou
em apre ciação para ser vo tada em se gundo turno,
pedi seu adi amento para que fos se mais bem dis cuti-
da, mais bem ex plicada aos no vos Con gressistas ele-
itos em 2002. É pre ciso de ixar bem cla ro que não es -
tamos ti rando re cursos de ne nhum Esta do da Fe dera-
ção para des tinar às uni versidades. Esta mos ti rando
recursos do bolo que fica com o Go verno Fe deral
para des tiná-los à Ama zônia.

Ouvi o ar gumento de que es taríamos en gessan-
do uma par te dos 43% que fi cam com a União para
destiná-los às instituições fe derais de en sino su perior
da Ama zônia. Ora, se en gessarmos 0,5% des se bolo
de 43% – e nes sa con ta não es tamos co locando o
Cofins, a CPMF, ne nhuma con tribuição, ape nas o
Imposto de Ren da e o IPI –, não ha verá qual quer pre -
juízo para os ou tros Esta dos da Fe deração. Ao mes-
mo tem po, essa me dida é fru to da dis cussão de to dos
os re itores das uni versidades da Re gião Nor te, ou
melhor, da Ama zônia Le gal, porque, re pito, in clu-
em-se os Esta dos do Ma ranhão e Mato Gros so.
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O or çamento pre visto para as uni versidades da 
Região Nor te nes te ano – e aqui não es tão in cluídos
os Ce fets, que são ape nas três, na Re gião Norte –
seria de R$662 mi lhões, em nú meros re dondos. Se
a emen da já es tivesse vi gorando, te ríamos mais
R$466 mi lhões. Veja, Se nador João Ca piberibe, que 
haveria um au mento sig nificativo para que as nos-
sas uni versidades pu dessem in vestir em pes quisa,
em ex tensão, na me lhoria da qua lificação de seus
profes sores. A ma ioria dessas uni versidades está
ainda em fase de con solidação. Se ria re almente
uma dis criminação afir mativa, po sitiva em re lação à
região ama zônica, que tem sido re legada. As ou tras
atividades na re gião es tão praticamente im pedidas.
Falo da mi neração, da in dústria ma deireira, da pe-
cuária.

Então, cre io que de vemos in vestir em edu ca-
ção, até para dar aos fu turos gra duandos des sas
universidades con dições de en tender me lhor a re ali-
dade amazônica por meio de pes quisa, por meio da
formação de uma cons ciência da re gião. Assim, da-
ríamos um pas so de bra silidade mu ito for te.

Diante do ex posto, que ro ape lar aos Se nado-
res de to das as re giões para que não nos fal tem
com seu voto fa vorável, já que pre cisamos de 49 vo -
tos na ses são de quar ta-feira. E, se ou tra Re gião,
como o Nor deste ou o Cen tro-Oeste, en tender que
deva fa zer uma me dida igual, que o faça, e terá, de
antemão, o meu apo io e o dos Se nadores da Re-
gião Nor te.

O Sr. João Ca piberibe (Blo co/PSB – AP) – V.
Exª con cede-me um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS –
RR) – O que eu não gos taria era de ver re jeitada
essa me dida que só tem um ca minho – ser apro va-
da ou re jeitada –, já que pas sou pelo pri meiro tur no,
pelas sessões de dis cussão em se gundo tur no e
está para ser vo tada aqui, em se gundo turno.

Antes de con cluir, que ro ou vir o Se nador José
Jorge, que ha via pe dido o aparte pri meiro. De pois,
ouvirei o Se nador João Ca piberibe.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Caro Se nador
Mozarildo Ca valcanti, em primeiro lu gar, con gratu-
lo-me com V. Exª pela sua pre ocupação com a edu -
cação do povo ama zônida, prin cipalmente com as
universidades. É a sua re gião, e não po deria ser ou -
tro o po sicionamento de V. Exª. Na re alidade, a
Amazônia é uma re gião bastante di ferenciada do
nosso País. É pra ticamente inexplorada, com mu itas
dificuldades de ex ploração, ten do em vis ta ser eco-

logicamente bas tante di ferenciada do res to do mun -
do. É a gran de flo resta mun dial ain da exis tente até
hoje. A pre ocupação de V. Exª com as uni versidades
da Ama zônia é mu ito im portante, porque, sem som -
bra de dú vida, é por meio de las que po deremos de -
senvolver um co nhecimento es pecífico so bre aquela
região. Como se tra ta de uma re gião úni ca, o co nhe-
cimento tem que ser de senvolvido por ela mes ma. É 
diferente do Su deste e do Sul, que são re giões – va -
mos di zer – tem peradas, e há mu ito co nhecimento
tecnológico de senvolvido em ou tras re giões se me-
lhantes. A iniciativa de V. Exª é po sitiva, por que vai
permitir que as uni versidades da re gião, ten do mais
recursos, pos sam efetivamente cumprir sua prin cipal
finalidade, que é de senvolver tecnologia pró pria e
formar o ho mem ama zônico na sua in tegridade e in -
teireza, para con viver com aque la ma ravilha que é a 
Floresta Ama zônica. Pa rabéns! De sejo que to dos os 
Companheiros jun tem-se a V. Exª para que o pro jeto
torne-se re alidade. Mu ito obrigado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS –
RR) – Se nador José Jor ge, agra deço o aparte de V.
Exª, um ho mem co nhecedor da edu cação, re almen-
te um mes tre em educação. Por tanto, o de poimento
de V. Exª me de ixa so bremodo alegre e mais en co-
rajado ao sa ber que essa emen da será re almente
aprovada em se gundo turno, na quarta-feira, e po-
deremos dar esse pas so afir mativo em de fesa da
Amazônia, da edu cação e da for mação in tegral do
homem ama zônico.

Ouço, com mu ito pra zer, o Se nador João Capi-
beribe, do Amapá.

O Sr. João Ca piberibe (Bloco/PSB – AP) –
Senador Mo zarildo Ca valcanti, ma nifesto meu apo io
ao pro jeto de V. Exª, que é uma ini ciativa con creta
de com bate às de sigualdades re gionais. O co nheci-
mento, para uma re gião como a Ama zônia, é funda-
mental. Uma das ca usas da des truição da bi odiver-
sidade, da na tureza da Ama zônia é o des conheci-
mento, nos sa ig norância da re gião. Co nhecemos
pouco, por que fo ram mu ito poucos os in vestimentos
na área da cons trução do co nhecimento. Te nho da-
dos que mos tram que foi apli cado apenas 2%, na
Amazônia, em 1994, em pes quisa em ciên cia e tec -
nologia, en quanto no Su deste fo ram 58% e, no Nor -
deste, 13%. O Nor deste tem 30% da po pulação bra -
sileira, e foi apli cado 13% em pes quisa. A Ama zô-
nia, 11 a 12%, e ape nas 2% fo ram aplicados nes sa
área. Por tanto, é fundamental que se to mem ini ciati-
vas con cretas para equi librar as de sigualdades re gi-
onais. É cla ro que as de sigualdades so ciais também
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estão na nos sa agen da de dis cussão, mas a Ama-
zônia não pode con tinuar mer gulhada no atra so, em
função exa tamente da dis criminação na dis tribuição
de re cursos para a cons trução do co nhecimento.
Portanto, pa rece-me que o pro jeto de V. Exª está
sendo aco lhido como uma ati tude ab solutamente
concreta, no sentido de re duzir essa de sigualdade,
porque hoje quem do mina co nhecimento do mina a
economia, tem con dições de me lhorar a vida de
suas po pulações. Enquanto o Sul e o Su deste con-
tam não só com re cursos para a cons trução do co-
nhecimento, para a pes quisa e para as uni versida-
des, pois 90% dos dou tores for mados no Bra sil es-
tão con centrados no Sul e Su deste, na Ama zônia,
há ra ros doutores. Pos so di zer que a Uni versidade
Federal do Amapá tem ape nas sete dou tores. Ora,
sem o co nhecimento, sem o re curso hu mano pre pa-
rado, ca pacitado, não há sa ída para o de senvolvi-
mento, e essa re lação de atra so na cons trução do
conhecimento ou na apro priação do co nhecimento
entre o Su deste e o Sul bra sileiros e o Nordeste e o
Norte é a mesma re lação que exis te en tre os pa íses
do Sul e os pa íses do Nor te, que são de tentores do
conhecimento téc nico-científico, de tendo mais de
80% do co nhecimento. Por isso, de pendendo da dis -
tribuição do co nhecimento, po demos ca racterizar
uma so ciedade com me lhor ou pior con dição de
vida. Por tanto, V. Exª tem o meu apo io. Qu ero tam-
bém ape lar para as Ban cadas do Nor deste e do
Centro-Oeste, que tam bém são dis criminadas na
distribuição de re cursos para a cons trução do co-
nhecimento, que nos apói em e, en tão, de volveremos
mais tar de em pro jetos que pos sam equi librar as re -
giões do País. Mu ito obri gado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS –
RR) – Agra deço o apar te de V. Exª, Se nador João
Capiberibe, que foi Go vernador do Ama pá e, por tan-
to, além de ser da Re gião, co nhece de per to os
seus pro blemas, vi venciou a di ficuldade de go vernar
um Esta do ama zônico, as di ficuldades de não dis por
de pes soas qualificadas e em nú mero ade quado –
V. Exª men cionou, mu ito bem, a pe quena quantida-
de de dou tores que a Uni versidade Fe deral do Ama -
pá tem. Isso se re pete de um modo se melhante nos
outros Esta dos da Ama zônia.

É por isso que a ra zão des sa emen da cons titu-
cional se tor na mu ito mais for te, uma vez que é jus -
tamente por meio des ses re cursos que po deremos
melhorar as con dições, não só, como eu dis se, de
pesquisa de ex tensão, como de in vestir na qua lifica-
ção dos pro fessores, para que pos samos em breve

ter or gulho de ter, em cada Esta do da Ama zônia,
uma uni versidade ca paz de formar pes soas em to-
das as áre as, mas prin cipalmente na quelas de ma i-
or in teresse para o de senvolvimento da Ama zônia, a 
área do co nhecimento hu mano, da sa úde, da edu ca-
ção. A ca rência de pro fessores nos mu nicípios da
Amazônia pode ser uma re gra ge ral no Bra sil, mas
lá é mu ito mais acen tuado, e essa emen da tra rá,
com cer teza, um me canismo ca paz de cor rigir essa
desigualdade.

Portanto, que ro ter minar, Srª Pre sidente, ape-
lando mais uma vez para to dos os co legas Se nado-
res, não só da Re gião Amazônica, mas de to das as
Regiões do Bra sil, para que pos samos re petir, na
votação em se gundo tur no, de pois de ama nhã,
quarta-feira, a mes ma do pri meiro turno. Aliás, eu di -
ria uma vo tação me lhor, porque no primeiro tur no ti -
vemos 55 vo tos a fa vor e dois con tra. Espe ro que na 
quarta-feira te nhamos a una nimidade dos vo tos a fa -
vor des sa ma téria.

Muito obri gado.

A SRA PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Com a pa lavra o Se nador Mar celo Crivella, por ces -
são do Se nador Anto nio Car los Ma galhães.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR MARCELO CRIVELLA, QUE,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

A SRA PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Concedo a pa lavra ao Se nador João Ca piberibe. S.
Exª dis põe de vin te mi nutos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pronuncia o se guinte discurso. Sem re visão do ora-
dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, bastou
Sua Exce lência o Pre sidente da Re pública, Luiz Iná cio
Lula da Sil va, de clarar a exis tência de uma ca ixa-preta
no Ju diciário para se des lanchar com ex trema an sie-
dade a ne cessidade da re forma do Ju diciário.

E a agen da do Se nado, da Câ mara e do Exe-
cutivo es tão re pletas de an siedades. O Pre sidente
encaminhará na quar ta-feira a re forma da Pre vidên-
cia, mas urge que se faça a re for ma tri butária e tam -
bém a do Ju diciário.

O Pre sidente do Su premo, Mi nistro Mar co Au-
rélio de Mel lo, re trucou, di zendo que “o Ju diciário
deve ser res peitado ape sar dos er ros co metidos por
alguns de seus in tegrantes.”

O Pre sidente do TST tam bém re agiu às pa la-
vras do Pre sidente Lula, di zendo que era ne cessário
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abrir a ca ixa-preta da Pre vidência e tra zer à luz pú-
blica os de vedores dela.

Sei que em nos so País não é ta refa sim ples en -
contrar cha ve para abrir ca ixas-pretas, mas, como foi
solicitado pelo Pre sidente do TST, fiz uma pes quisa e
levantei os ma iores de vedores da Pre vidência. Te nho
aqui uma lis ta de 422 de vedores, que vai de uma dí vi-
da da or dem de R$779.489.000,00, sen do a me nor
de R$35.572.655,00. Nes sa lis ta cons tam so mente
as pes soas ju rídicas, como des tacou o Se nador Mo -
zarildo Ca valcanti. Fal tam as pes soas fí sicas e, ainda,
evidentemente, faltam os clu bes de fu tebol e al gumas
entidades di tas fi lantrópicas. Fal ta mu ita gen te nes ta
lista, mas já é um bom co meço.

Portanto, nes sa ur gência por re formas, pa re-
ce-me que a re forma fun damental é a po lítica, e a
do Ju diciário é uma re forma de or dem po lítica. Se ti -
véssemos ini ciado nos so de bate pela re forma po líti-
ca, tal vez ti véssemos che gado a um con senso
quanto aos te mas so ciais e aos eco nômicos.

Mas, eu gos taria de tra tar aqui de um tema
que diz res peito a nós,  Se nadores e Se nadoras.
Quando a discussão vem a pú blico...

O Sr. Mar co Ma ciel (PFL – PE) – Se nador Ca -
piberibe, per mite V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP)
– Con cedo um aparte ao no bre Se nador Mar co Ma -
ciel.

O Sr. Mar co Ma ciel (PFL – PE) – Qu ero con -
gratular-me com V. Exª quan do, opor tunamente,
chama a aten ção para a im portância das cha madas
reformas po líticas. Enten do que as re formas po líti-
cas de veriam ter sido as pri meiras, por que, pela sua 
própria na tureza, pre cedem to das as ou tras. E, na
medida em que ve nham a ser re alizadas, não so-
mente, vi rão con tribuir para me lhorar a qua lidade da 
política que se pra tica, no Brasil, mas também me-
lhorar o de sempenho das ins tituições pú blicas, ou
seja, me lhorar as con dições de go vernabilidade do
país. Enten do que a po sição V.Exª é cor reta. Não é
por ou tra ra zão que há mu ito tempo me pre ocupo
com a ne cessidade de re alizarmos, no país, as re-
formas po líticas”

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP)
– Obri gado pelo apar te, Se nador Ma ciel. Qu ero pro-
var, exa tamente, que o ma ior pro blema da so cieda-
de bra sileira é de or dem po lítica. Ora, te mos que
atacar os ma iores pro blemas, aqueles que mais nos 
afligem, que mais ge ram an siedade na nos sa so cie-
dade.

E para con firmar que a ques tão po lítica em
nosso País é a mais gra ve, trou xe uma pes quisa,
publicada no Correio Bra ziliense do dia 26 de abril, 
que mos tra al guns da dos que re afirmam a im portân-
cia de ata carmos o que é mais gra ve na so ciedade
brasileira. Leio: “Pes quisa da em presa Brasmarket,
feita no dia 21, com 4.702 pes soas na ca pital pa ulis-
ta, re vela que 63,3% dos en trevistados confiam pou -
cas ve zes ou nunca nos po líticos...” Essa pes quisa
nos diz res peito, diz res peito a esta Casa, a esta
instituição. Ora, so mos po líticos e ca usa-nos des-
conforto ser mos olha dos com pro funda desconfian-
ça pelo ci dadão, pela ci dadã. Cre io que des te sen ti-
mento de des conforto di ante da desconfiança do ci -
dadão to dos par tilhamos.

A pes quisa re vela que “...44,2% con fiam pou co
ou nun ca nos ju ízes ou na Justiça...” Pela or dem,
primeiro há desconfiança em tor no dos po líticos,
logo de pois, do Ju diciário. Por tanto, está ab soluta-
mente cla ro que nos so pro blema é a des confiança
generalizada por par te da so ciedade bra sileira.

“...O grau de des confiança dos en trevistados
com re lação ao go vernador do es tado é de 25,1%;
ao Pre sidente da Re pública, de 24,4%; à im prensa,
de 20,8%; e à Igre ja – des confia-se até da Igre ja! –
é de 20,8%. No ranking  da con fiança nas ins titui-
ções do país, 55,2% dis seram con fiar no lí der re ligi-
oso ou na re ligião que pro fessam; 54,2% no Pre si-
dente da Re pública; 53,8% na im prensa; 53,4%, no
governador do es tado; 29,2%, na Jus tiça e 13,3%,
na clas se po lítica”.

Ora, aqui está um ar gumento que não se pode 
refutar: a im portância da re forma po lítica, in cluindo a 
do Ju diciário. Pre cisamos re formar. Essas re formas
estão en trelaçadas. As re formas da Pre vidência e
tributária são di tadas pela má con dução po lítica de
nosso País.

Temos que fi car de olho em nos sos vi zinhos. A 
Argentina, que era o País mais rico da Amé rica do
Sul e da Amé rica La tina, não ti nha problemas eco-
nômicos, mas hoje, por pro blemas de con dução po -
lítica, está dis putando es tatísticas ne gativas com a
Bolívia e ou tros pa íses po bres da Amé rica do Sul.
Portanto, te mos que dar uma res posta a essa des-
confiança ab surda do ci dadão em re lação a nos sa
Instituição.

Exatamente por isso – fui Go vernador por dois
mandatos –, o des conforto que gera essa des confi-
ança nos fez bus car propostas e apre sentar so lu-
ções para apro ximar, cada vez mais, o ci dadão, que, 
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com sua con tribuição e tra balho, que paga im postos,
fez-nos pro curar ca minhos para en curtar es sas des -
confianças, um dos qua is é exa tamente a trans pa-
rência no or çamento pú blico. Ora, o or çamento pú-
blico é o re sultado das ener gias da so ciedade bra si-
leira, é exatamente a con tribuição de cada mu lher e
de cada ho mem, por meio dos im postos, que o
Estado ar recada e for ma o or çamento.

A di visão do or çamento hoje nos co loca di ante
de um im passe: mais de 50% do or çamento é desti-
nado a pa gar ju ros da dí vida ex terna. Daí a ex plica-
ção e a ne cessidade de aper tarmos o cin to e fa zer-
mos a re forma previdenciária para li berar di nheiro
para in vestimento, por que não há mais fol ga. Os or -
çamentos fe itos pelo go verno fe deral, nos úl timos
anos, são fic tícios. Há uma pre visão de gastos que
nunca são re alizados por que não há re curso. O di-
nheiro é todo ca nalizado para pa gar a dí vida ex ter-
na; esta tem que ser paga. A re forma da Previdência
é mais uma ne cessidade do equi líbrio das con tas
públicas, mas é uma pe nalização para a so ciedade.

Não dis cutimos aqui quem foi que nos con du-
ziu para esse beco sem sa ída. Fo mos nós, foi esta
Casa. Se o Bra sil deve 50% de tudo que ar recada,
essa dí vida pas sou pela apro vação do Se nado e da
Câmara Fe deral. Ago ra te mos que bus car sa ídas.
Vamos fa zer, sim, a re forma da Pre vidência, va mos
taxar os ina tivos para po dermos ter oxi gênio de so-
brevida a fim de con tinuarmos pa gando os ju ros da
dívida, mas de vemos re lacionar o pro blema da so ci-
edade bra sileira com a go vernância global. Esta mos
dispostos a fa zer as re formas da Previdência, tri bu-
tária, tra balhista e a do Ju diciário.

Srªs e Srs. Se nadores, por que não le var isso
para uma dis cussão mais am pla em re lação à dí vida
pública? Dis cutir uma forma de con tribuição tam bém
de nos sos cre dores nes se es forço, nes sa ala vanca-
da da so ciedade bra sileira?

Há uma des crença nas ins tituições glo bais
como o Ban co Mun dial e o Fun do Mo netário Inter-
nacional. Em ne nhum país até ago ra re sultaram po -
sitivas as ori entações do Fun do Mo netário Inter naci-
onal. O Bra sil hoje tem au toridade para pro por uma
renegociação, en volvendo o es forço da nos sa so cie-
dade e a mu dança das ins tituições fi nanceiras glo-
bais.

Internamente, como de vemos fa zer para nos
aproximar, para re cuperar a cre dibilidade das nos-
sas ins tituições jun to a nos sa so ciedade? Aqui tra-
mita o Pro jeto de Lei do Se nado Fe deral nº 130, de

2003, que pre vê uma ati tude que pode re duzir essa
desconfiança e nos re aproximar do ci dadão. Este
projeto prevê pres tações de con tas pú blicas, ou
seja, a de monstração diá ria das re ceitas e das des -
pesas dos en tes pú blicos. Se for apro vado por esta
Casa, pe las Sras e Srs. Se nadores, prevê a pres ta-
ção de con tas dos nos sos gastos, do gasto do Se-
nado Fe deral. Pen so que o ci dadão con tribuinte,
aquele que paga im posto, tem di reito de sa ber, sim,
quanto cus ta o Se nado Fe deral. É o mí nimo que po -
demos oferecer àque les que vo taram em nós.

Nós, como Se nadores, ga nhamos o di reito – e
quero aqui ma nifestar meu apo io pú blico – a uma
verba de R$12 mil, ver ba in denizatória para man ter
os nos sos ga binetes nos Esta dos. To dos aqui ga-
nhamos o di reito, com ex ceção do Se nador Jef fer-
son Pé res, que re nunciou, de li vre e es pontânea
vontade. Devo di zer que essa ver ba é fun damental,
é ne cessária para de senvolvermos, em nossos
Estados, ações con cretas. No en tanto, te mos que
prestar con tas desse re curso, e bre vemente, na nos-
sa pá gina da Inter net, es tará lá a pres tação de con -
tas dos R$12 mil que o Se nado Fe deral nos in deni-
za por ati vidades em nos so Esta do.

Se apro varmos o PLS nº 130, que tor na obri-
gatório a to dos os en tes pú blicos pres tarem con tas
diárias... Por que não há mais se gredo: o Go verno do 
Amapá hoje empenha di ariamente... E ago ra che gou
a Inter net 2003; quem ti ver a cu riosidade de acom-
panhar, quem qui ser pode acom panhar. Do ponto de 
vista tecnológico não há se gredo. O pro blema é de
ordem po lítica, é de de cisão po lítica, e pre cisamos
tomar essa de cisão po lítica, por que na hora em que
prestarmos con tas dos or çamentos pú blicos mu nici-
pais, es taduais, fe derais, do Le gislativo, do Ju diciá-
rio, do Exe cutivo, nós re duziremos a desconfiança
que a so ciedade tem nas nos sas ins tituições.
Enquanto não abrir mos, de fato, as nos sas “caixas
pretas”, di ficilmente a so ciedade con fiará em nós.

A Srª Iris de Ara újo (PMDB – GO) – Per mite
V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP)
– Pas so a pa lavra à Se nadora Iris de Ara újo.

A Srª Iris de Ara újo (PMDB – GO) – No bre
Senador João Capiberibe, V. Exª, com todo o ga bari-
to e co nhecimento que tem por ha ver go vernado por 
duas ve zes o seu Esta do, traz um as sunto que con -
sidero da ma ior im portância. A questão da re forma
política, Srs. Se nadores, que tive a opor tunidade de
abordar no dia 17 de mar ço em um pro nunciamento
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dessa tri buna, eu di zia qua se que exa tamente o que 
V. Exª dis se. Con tudo, V. Exª acres centa hoje, quan -
do men ciona a ques tão das “ca ixas pre tas”, que,
quem sabe, não se riam tão pre tas as sim se fos sem
abertas. Mas exis te toda uma mís tica em torno dis-
so, prin cipalmente no que se re fere ao con ceito que
nós, po líticos, so fremos de ma neira pe jorativa. Na
era da in formática, no bre Se nador, em que qual quer
criança con segue ma nusear um com putador, essa
idéia de V. Exª de to das as con tas es tarem à dis po-
sição de qual quer ci dadão, re almente, se ria o iní cio
de uma gran de re forma po lítica. Era o que eu ti nha a 
dizer.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Mu ito obri gado, Se nadora Iris, pelo seu apar te.
Essa ma ni festação de apo io ao nos so pro jeto é fun -
damental. Eu te nho a cer teza de que no mo mento
em que apro varmos esse pro jeto, nós va mos re duzir
o grau de des confiança da so ciedade em re lação à
nossa ati vidade, que é das mais com plexas. Ela está 
submetida a todo tipo de des confiança, por que tra ta-
mos com de sejos de pes soas e gru pos. Por isso
essa ati vidade pre cisa ser cada vez mais cla ra e
transparente.

O ob jeto das gran des dis putas mu nicipais, es -
taduais, fe deral é sem pre o or çamento pú blico.
Quem ga nha eleição para Go vernador do meu Esta -
do, para Pre feito de Ma capá, ga nha o di reito de con-
duzir a so ciedade e de gastar os re cursos do or ça-
mento, que são re cursos da so ciedade.

Portanto, o PLS nº 130 está na Co missão de
Assuntos Eco nômicos. E es pero que o Pre sidente,
Ramez Te bet, de signe um re lator para que pos sa-
mos dis cuti-lo. A nos sa dis posição é de bater, discutir
neste plenário, nas Co missões, na so ciedade ci vil,
com a im prensa, para ex plicar a sim plicidade des te
projeto.

Hoje, abri mais uma vez a pá gina do Go verno
do Ama pá e o Orça mento de 2003 já está na Inter -
net, o que nos per mite ava liar o de sempenho do Go -
verno e con trolar os des vios de re cursos. Isso faz
com que me lhore enormemente essa bru tal des con-
fiança.

Portanto, o nos so pro blema, o pro blema da
nossa so ciedade é po lí tico. Eu sei que não é mais
possível, mas o Pre sidente da Casa, o Se nador
José Sar ney, no seu dis curso de pos se, fa lou em co -
locar a re forma po lítica como a nos sa re forma, de
iniciativa dos po líticos, por que so mos nós que en-
tendemos de po lítica; e so mos nós que te mos essa

possibilidade de rom per – di gamos – es sas “caixas
pretas” hoje tão pro paladas no Bra sil. E existe mes -
mo des confiança e má pres tação de contas, que te -
mos que apri morar. Não é mais pos sível criar no vas
instituições. Por isso jul go fun damental de volver ao
cidadão o con trole do Estado.

Eu gos taria de tra tar de mais al guns pontos.
Contudo, meu tem po se es gotou. Uma das ques tões
que pre tendo abor dar opor tunamente, vi sando pres -
tar in formações aos meus Pa res, é so bre o Tri bunal
de Jus tiça do Amapá. Cre io que lá te nho uma pe-
quena chave. Logo, pos so trans mitir al gumas in for-
mações, al guns comportamentos que mos tram re al-
mente que pre cisamos es tabelecer o con trole ex ter-
no do Ju diciário. Como será e como vai fun cionar
precisamos es clarecer, dis cutir e de bater. O que não 
pode con tinuar é um de sembargador re ceber até
R$30 mil de je ton por par ticipar de ses são do tri bu-
nal.

Muito obri gado, Srª Pre sidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Srª
Presidente, gos taria de inscrever-me como Lí der
pelo PSDB, no mo mento oportuno.

A SRA PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
V. Exª está ins crito, Se nador Ro mero Jucá.

Concedo a pa lavra ao eminente Se nador Val dir
Raupp, por vin te mi nutos.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun-
cia o se guinte discurso. Sem re visão do orador.) –
Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, ao as sumir a
cadeira de Se nador nes ta Casa, para cum prir um
mandato par lamentar de oito anos, já ha via se lecio-
nado al guns as suntos que te rão pri oridade na mi nha
atuação em ple nário e nos tra balhos das Co mis-
sões, du rante toda a mi nha per manência nes te am -
biente le gislativo.

Entre eles, devo ci tar a de fesa do de senvolvi-
mento econômico e so cial do Estado de Ron dônia,
que te nho a honra de aqui re presentar, e da re gião
amazônica, da qual faço par te, cuja in tegração con -
tinua sendo um gi gantesco de safio para to dos os
brasileiros. Este tema será cer tamente su jeito cons-
tante de de bates e pro nunciamentos que tra rei a
este ple nário.

Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, to das
as ve zes que fa lamos da Amazônia, ime diatamente
vem à tona o ve lho de bate so bre a ne cessidade im -
periosa da in tegração dos seus enor mes es paços
vazios ao resto do ter ritório na cional e so bre as
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ameaças que pa iram em re lação à sua in tegridade.
Pois bem, mi lhares de pá ginas já fo ram es critas so -
bre es tes as suntos, in contáveis dis cursos fo ram pro -
nunciados ao lon go da his tória, ar tigos e es tudos
publicados, li vros pro duzidos, sem fa lar na mí dia
que não pára de di vulgar ma térias e aler tar as au to-
ridades e a opi nião pú blica so bre os ris cos imi nen-
tes de uma in tervenção es trangeira mais di reta nas
terras ama zônicas. Evidentemente, de vemos di zer
que a in tensidade des sas no tícias sem pre cha mou a 
atenção dos go vernantes e da ma ioria da po pulação
em to dos os pa íses ama zônicos.

Assim, te merosos em re lação ao fu turo ge opolí-
tico e eco nômico da re gião, as li deranças ama zônicas
e os seus Go vernos têm de dicado tem po es pecial ao
processo de ace leração da in tegração. Para isso, vá ri-
os acor dos bi laterais e mul tilaterais es tão sen do fir -
mados e pro jetos es tratégicos es tão sendo exe cuta-
dos em par ceria, se guindo os prin cípios que re gem a
Organização dos Tra tados da Co operação Ama zôni-
ca – OTCA, da qual fa zem parte, além do Bra sil, a Ve -
nezuela, Co lômbia, Peru, Equa dor, Bo lívia, Su riname
e a Gu iana.

Um dos ma iores exemplos dessas ini ciativas
comuns é a es tratégica Estra da do Pa cífico - ou ro-
dovia trans continental, como mu itos a cha mam por
ligar os dois oceanos: o Atlântico e o Pa cífico. A cha -
mada BR-317 é uma ro dovia transversal à BR-364 e 
liga o Acre ao Esta do do Ama zonas. A li gação ro do-
viária in ternacional, com apro ximadamente 2 mil e
100 qui lômetros de ex tensão em sua to talidade, co -
meça em La brea, no Ama zonas, pas sa por Por to
Velho, Rio Bran co, Bra siléia e Assis Brasil, em nos -
so ter ritório, e al cança Iña pari, Pu erto Mal donado,
Juliaca, Puno, Mo quegua e Ilo, em ter ras pe ruanas.
É um ve lho so nho brasileiro que le vará nos sas ri-
quezas até os por tos pe ruanos e im pulsionará, ao
mesmo tem po, o de senvolvimento econômico e so-
cial de to dos os pa íses en volvidos nes sa obra.

Em ter ritório bra sileiro, a tão cobiçada ro dovia
atravessa o Acre no sen tido nor te/sul e, como já dis -
semos, che ga a Assis Bra sil, numa ex tensão de 952 
quilômetros. Acre ditamos que, em fu turo não mu ito
distante, os ei xos ro doviários ali exis tentes se rão
completados pela Hi drovia do Ama zonas-Soli-
mões-Maranõn. Essa pas sagem possibilitará a li ga-
ção de finitiva en tre o Oce ano Atlân tico e o Oce ano
Pacífico, por meio do rio Ama zonas, com in tegração
rodofluvial ou fer roviário-fluvial no Peru. Ela abri rá,
igualmente, im portante ca minho en tre a Co lômbia e
o Equa dor, pe los rios Ama zonas e Pu tumayo, e en-

tre o Acre e o Oce ano Pa cífico. Na opi nião das li de-
ranças re gionais, a iniciativa faz par te de um con jun-
to de ações que têm como ob jetivo o for talecimento
do cha mado Cor redor Fron teira Norte.

Para o Bra sil e para os pa íses an dinos, a con -
clusão da ro dovia tem im portância es tratégica, por-
que é uma das prin cipais ro tas de in tegração da
América do Sul. No caso bra sileiro, ocor rerão be ne-
fícios concretos e ime diatos. Por exem plo, as pos si-
bilidades de es coamento dos nos sos produtos agrí -
colas se rão lar gamente am pliadas, pro piciando um
aumento ime diato de nos sa com petitividade in terna-
cional, sem fa lar na ex pectativa de di minuição dos
custos que a pro dução e o trans porte des ses produ-
tos acar retam, na cri ação de mi lhares de em pregos,
na me lhoria da pro dutividade, en fim, em toda a ca-
deia pro dutiva.

No que se re fere à soja, prin cipal pro duto do
Mato Gros so e de Ron dônia, e a ou tros pro dutos ali -
mentícios de grande im portância em nos sa pa uta de 
exportações, como a car ne e ou tras ma térias-pri-
mas, os ga nhos se rão evi dentes. Um dos mais es-
perados de verá ser o au mento sig nificativo de nos-
sas ex portações em di reção dos mer cados asiáti-
cos.

No apa gar das lu zes de 2002, no fi nal de de-
zembro, um im portante passo foi dado pelo Bra sil no 
sentido de im pulsionar a fi nalização da Estra da do
Pacífico. O en tão Pre sidente Fer nando Hen rique
Cardoso e o Presidente Ale jandro To ledo, do Peru,
vários dos seus Mi nistro e ou tras au toridades re gio-
nais dos dois pa íses en contraram-se em Assis Bra-
sil, no Acre, fron teira do nosso País com Peru e Bo -
lívia, para ina ugurarem o trecho pa vimentado dos
110 qui lômetros da BR-317, que liga o Acre aos De -
partamento Ma dre de Diós, no Peru, e Pan do, na
Bolívia.

Durante a so lenidade de ina uguração, o Pre si-
dente pe ruano ga rantiu que to dos os pro jetos re gio-
nais que são da res ponsabilidade do Peru se rão ter -
minados até o fi nal do seu man dato. É im portante
ressaltar que o tre cho pe ruano da es trada não está
concluído e isso re tarda a in tegração, im pedindo a
chegada bra sileira ao Pa cífico, que está a cer ca de
1.500 qui lômetros de Assis Bra sil. Na mesma oca-
sião, o ex-Pre sidente Fer nando Hen rique afir mou
que o Bra sil cons truiria a pon te que per mitirá a tra-
vessia do rio Acre, que es tabelece a di visa en tre
Brasil, Peru e Bo lívia e pos sibilitará uma in terligação
com o País da Bo lívia.
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A BR-317 foi uma obra con junta do Go verno
Federal e do Go verno do Acre. Sua exe cução con-
sumiu 90% de re cursos fe derais e cus tou 98 mi-
lhões de re ais.

No dia 11 pas sado, re uniram-se em Bra sília, o
Presidente pe ruano, o Pre sidente Luiz Iná cio Lula
da Sil va e os Mi nistros dos Transportes do Brasil e
do Peru, para ra tificarem o que foi acor dado, como
já fa lei, na ina uguração do tre cho bra sileiro, porque
no Bra sil essa ro dovia já foi in terligada até a di visa
com o Peru, fal tando ape nas a cons trução da pon te.
Com esse acor do do Go verno brasileiro e do Go ver-
no pe ruano, es peramos que, em bre ve, o Go verno
peruano pos sa con cretizar o tra jeto as faltado no ter -
ritório pe ruano para que te nhamos, prin cipalmente
tenham os Esta dos do Norte, essa in tegração do
Brasil com o Oce ano Pa cífico.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, os ho-
mens mais lú cidos do nos so País en tendem que a
unidade la tino-americana e a in tegração da América
do Sul de pendem de dois ca minhos de cisivos. Em
primeiro lu gar, o cum primento dos acor dos de com -
plementação eco nômica, so bretudo com os pa íses
membros da Associação La tino-Americana de Inte-
gração (ALADI); e, em se gundo lu gar, pelo for taleci-
mento dos nos sos la ços históricos e cul turais que
nos in dicam que se remos bre vemente uma só na-
ção.

Apesar das enor mes di ficuldades que os nos-
sos pa íses ora atravessam e que ain da te rão de
atravessar, é fundamental para o fu turo do nos so
continente que lu temos jun tos pela con solidação da
democracia em nos sas so ciedades, pela es tabilida-
de eco nômica e pelo fim das de sigualdades so ciais
que im pedem o ple no exer cício da ci dadania e man -
cham os nos sos brios.

Dessa ma neira, para con quistarmos es ses ob -
jetivos, nos sa pa lavra de or dem deve ser a in tegra-
ção efe tiva de nossas fron teiras ao nor te. So mente
assim con seguiremos au mentar mu tuamente as
nossas pos sibilidades econômicas, ge opolíticas, so -
ciais e ins titucionais.

Acredito que es sas trans formações se riam ain -
da mais ra dicais e be néficas, se fôs semos ca pazes
de mo tivar uma in tegração for mal via Mer cado do
Cone Sul – Mer cosul. Atu almente, fala-se até em
“Merconorte, o que não exis te. Na verdade, fal tam
vias de aces so aos pa íses do norte em per feita in te-
gração com o Mer cosul, para que toda a Amé rica do 
Sul for me um úni co mer cado, o Mer cosul.

Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, sem
querer me alon gar mais, para con tinuar mos trando o 
significado e a gran deza que terá para nós a in tegra-
ção com os pa íses ama zônicos, devo di zer que, da
parte dos bra sileiros do Norte, já exis te uma per feita
consciência de sua im portância para o nos so de sen-
volvimento global.

Portanto, nós da re gião Norte sa bemos que a
integração do con tinente ame ricano é de cisiva para
firmar de ma neira só lida as re lações eco nômicas,
comerciais, po líticas e so ciais que os nos sos po vos
tanto al mejam no con junto da Amé rica La tina.

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre sidente.

Muito obri gado.

A SRA PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Pela Li derança, con cedo a pa lavra ao Se nador Ro-
mero Jucá, por cin co mi nutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Lí -
der. Sem re visão do ora dor.) – Srª Pre sidente, Srªs e 
Srs. Se nadores, falo pela Li derança do PSDB para
fazer dois re gistros nes ta tar de.

Primeiramente, lem bro que, há mais de quin ze
dias, co brei neste ple nário, re iteradas ve zes, a re du-
ção dos pre ços dos com bustíveis no Bra sil. O ra cio-
cínio era sim ples: to das as ve zes que o pre ço do
combustível au mentava no Bra sil, a Pe trobras apre-
sentava como jus tificativa o au mento do dó lar ou o
aumento do pre ço do bar ril do pe tróleo no mer cado
internacional. Esses são, efe tivamente, os mo tivos
do au mento do pre ço dos com bustíveis.

Há mais de quin ze dias, o dó lar vem ba ixando
no Bra sil, as sim como o pre ço do bar ril no mer cado
internacional. Por tanto, não se jus tifica a ma nuten-
ção dos va lores co brados à so ciedade bra sileira
para a com pra de ga solina, óleo di esel, gás de co zi-
nha, para pro dutos fun damentais no cál culo da in fla-
ção e para a me lhoria da qualidade de vida da po-
pulação.

Esta se mana, o Presidente da Pe trobras, José
Eduardo Du tra, re gistrou que o pre ço da ga solina
deverá ba ixar, mas não de finiu ain da qual será o
prazo. Ou seja, ve mos claramente a Pe trobras “em-
purrar com a bar riga” a di minuição do pre ço do com -
bustível. Isso pre judica a so ciedade brasileira. Não é 
justo que as sim seja fe ito.

Faço este re gistro e so licito do Pre sidente da
Petrobras e do Pre sidente Lula agi lidade na de cisão
de ba ixar o pre ço do com bustível. Lem bro-me do
ano pas sado, quan do ilus tres mem bros do PT vi-
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nham a esta tri buna di zer que taxa de ju ros e pre ço
de ga solina são de cisões po líticas. Ago ra, es pero
que o Go verno tome a de cisão po lítica cor reta de
baixar os pre ços dos com bustíveis por que os pré-re -
quisitos es tão tor nando isso pos sível.

Ainda no to cante à Pe trobras, faço um re gistro
que tam bém con sidero ne gativo, que lamento, e es-
pero que a Pe trobras re veja essa po sição. A
auto-suficiência de pe tróleo no Bra sil es tava pre vista
para  o ano de 2005. Ago ra a di reção da Pe trobras
anuncia – está aqui, no jor nal O Glo bo do dia 26 –
que a auto-su ficiência de pe tróleo no País será adi a-
da para 2007, ten do em vis ta o atra so na con fecção
de pla taformas de pros pecção de pe tróleo.

Ora, dois anos de atra so na auto-su ficiência re -
presentam dois anos em que será one rada a ba lança
comercial bra sileira, o re sultado das im portações ver-
sus ex portações. Então, não se tra ta so mente de ter
ou não auto-su ficiência no abastecimento do pro duto,
na re solução da crise, mas, sobretudo, de ter uma
melhor con dição na ba lança co mercial.

Portanto, es pero que o Pre sidente da Pe trobras,
Senador José Edu ardo Du tra, que o Pre sidente Lula e 
que a Mi nistra Dil ma Rous seff to mem pro vidências
para re cuperar esse tem po per dido na construção
das pla taformas para o fu turo.

É mu ito im portante o ín dice de na cionalização
das pla taformas cons truídas pela Pe trobras, mas
não po demos, tam bém, de ixar de ser auto-su ficien-
tes em pe tróleo e de apro veitar to das as van tagens
decorrentes dis so por con ta do atra so na cons trução
de duas ou três pla taformas e de o ín dice não ser de 
65%, mas de 50% ou de 45%. O ide al é que se che -
gue a 100% de na cionalização, mas sem cri ar esse
tipo de com prometimento para o País.

O Sr. Ro berto Sa turnino (Bloco/PT – RJ) – V.
Exª me con cede um aparte?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Se nador
Roberto Sa turnino, es tou fa lando pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Pela Li de-
rança não é per mitido o aparte, no bre Se nador.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Se na-
dor Ro berto Sa turnino, te ria a ma ior sa tisfação de
poder conceder o aparte a V. Exª, mas, in felizmente,
não é pos sível.

Dessa for ma, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores, fica o ape lo para que a Pe trobras re veja essa
posição a fim de que pos sa cum prir o que es tava

previsto até o ano pas sado: auto-suficiência de pe-
tróleo até o fi nal de 2005.

O ou tro re gistro que de sejo fa zer é so bre o fato
lamentável que ocor reu em Cuba.

Vimos, esta se mana, o Papa João Pa ulo II en -
caminhar cor respondência a Fi del Cas tro pro testan-
do con tra as execuções. Vi mos tam bém o Mi nistro
Celso Amo rim con denando, com cer to atra so, é ver -
dade, a po sição do di tador cu bano Fi del Castro
quanto às prisões po líticas e ao as sassinato de três
cubanos que ten tavam de ixar a ilha. Ape sar de o
Embaixador Cel so Amo rim condenar esse po sicio-
namento, o Bra sil se abs teve de vo tar nos fó runs
adequados e de con denar, com uma ação con creta,
a ques tão. Na re tórica, avan çou-se um pouco, mas
na prá tica, in felizmente, o País de ixou a de sejar no
momento em que se omi tiu de vo tar pelo re púdio a
essa in tervenção ocor rida em Cuba.

Gostaria de re gistrar que es tivemos, eu, o Se-
nador Eduardo Su plicy, Pre sidente da Co missão de
Relações Exte riores e De fesa Na cional, e vá rios Srs.
Senadores, com o Emba ixador cu bano dis cutindo a
questão, e ti vemos a opor tunidade de ex pressar nos -
sa po sição, nossa pre ocupação e nossa vi são a esse 
respeito. Mais do que isso, pro pusemos que uma co-
mitiva de Se nadores fosse a Cuba con versar com o
Governo cu bano e com os dis sidentes a fim de ten tar
criar um novo cli ma de dis tensão, li berando os pre sos
políticos e con tribuindo para o não-iso lamento de
Cuba e de Fi del Cas tro na Amé rica La tina. Não nos
interessa ser con tra Cuba, não nos in teressa o isola-
mento de Fi del Cas tro. Não so mos a fa vor do blo que-
io eco nômico. Mas, ao agir da for ma como age, o
próprio Fi del Cas tro iso la Cuba e cria a des culpa ne-
cessária para nos ma nifestarmos con tra um tipo de
postura com que não con cordamos.

Portanto, de sejamos que o Emba ixador cu ba-
no mar que com o Se nador Edu ardo Su plicy a ida
dos Se nadores àque le País a fim de ten tarmos fa zer
com que Cuba li berte seus pre sos po líticos, para
que o pas sado de as sassinatos, de ter rorismo e de
tortura possa ser ba nido tam bém das di taduras de
esquerda, e não ape nas das di taduras de di reita.

Muito obri gado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos ter mos do art. 210 do
Regimento Inter no.)
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Durante o dis curso do Sr. Ro mero
Jucá, a Sra. Serys Slhes sarenko, Su plente
de Se cretário, de ixa a ca deira da pre sidên-
cia, que é ocu pada pelo Sr. Pa ulo Paim, 1º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Já há quo-
rum. Va mos, em se guida, ini ciar a Ordem do Dia.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre sidente, peço a pa lavra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Devo ain da
conceder a pa lavra, por cin co mi nutos, para duas co -
municações ina diá veis, ao Se nador Le onel Pa van e à
Senadora Serys Slhes sarenko, que está ao meu lado. 
Antes, po rém, por ter pre ferência, con cedo a pa lavra
ao no bre Se nador Ro berto Sa turnino, que fa lará pela
Liderança.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Como Lí der. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, é bre ve o meu pro nunciamen-
to. Se ria o apar te que fa ria ao Se nador Ro mero Jucá
em res posta às ob servações que S. Exª fez em seu
discurso.

A pri meira de las se re fere ao pre ço dos com bus-
tíveis. Con forme anunciou o Presidente da Pe trobras,
até quar ta-feira ha verá o re baixamento dos pre ços
dos com bustíveis, es pecialmente da ga solina. Nes te
primeiro as sunto, re conheço as ra zões de S. Exª, que
está exer cendo o seu de ver de co brar do Go verno
uma me dida que será to mada no mais bre ve es paço
de tem po pos sível pela Pe trobras.

Com re lação à se gunda, di virjo de S. Exª. Pen so
que, com o atra so de dois anos, ten do em vis ta que a
produção na cional já qua se com pleta o consumo, que 
falta pouco para a auto-su ficiência, o que se ti ver que
importar de pe tróleo para cum prir a de manda do mer -
cado in terno será me nor ou quase igual ao que se
economizará fa bricando in ternamente, em ter ritório
brasileiro, a par te im portada des sas pla taformas, que
efetivamente cons tituem uma im portância mu ito gran -
de. E mes mo que ain da não fos se su ficiente, quer di -
zer, mes mo que a eco nomia com a pla taforma não
compensasse a im portação de dois anos de pe tróleo,
que vai che gar mu ito pró ximo aos 100%  che gará a
90%, 95% , mes mo que hou vesse ainda um dé ficit, di -
gamos, em termos de gas to de dó lar, esse se ria um
déficit de cur to pra zo, contra um be nefício de finitivo
de im plantação, em ter ritório brasileiro, de uma in dús-
tria ca paz de fa bricar os equi pamentos para a ex plo-
ração de pe tróleo, que só ten de a cres cer nos pró xi-
mos anos. E era exa tamente o que es távamos pre ci-
sando. O Brasil es tava ex plorando seu pe tróleo, gas -

tando seu pe tróleo sem cons tituir uma in dústria for ne-
cedora dos equi pamentos, a exemplo do que foi fe ito
historicamente na Ve nezuela, um dos gran des produ-
tores do mun do, mas que não pos sui a in dústria de
equipamentos para essa ex ploração.

O Go verno Lula cu idou exa tamente de pre en-
cher essa la cuna e fa zer o que o Go verno an terior não
fazia: dar ên fase, prioridade, im portância de cisiva à
construção de uma in dústria na cional de equipamen-
tos de pe tróleo, uti lizando mão-de-obra, dan do em-
prego a bra sileiros, mas não ape nas o em prego, e sim 
o pró prio de senvolvimento in dustrial com a cons titui-
ção da em presa e a ge ração de renda e em pregos de -
finitiva.

Dessa for ma, nes se caso, há re almente uma di -
vergência. No pri meiro pon to, não; re conheço as ra -
zões de S. Exª. No se gundo ponto, há uma di vergên-
cia. E, no ter ceiro ponto, a Co missão de Re lações
Exteriores, pre sidida pelo Se nador Edu ardo Su plicy,
está cu idando de apro var um re querimento, já apre -
sentado, para a cons tituição de uma co missão de Se -
nadores que vá a Cuba di alogar com o Go verno Fi del
Castro a res peito des ses acon tecimentos que re al-
mente chocaram o mun do, es pecialmente as execu-
ções, e tam bém so bre o de senvolvimento, a am plia-
ção, o apro fundamento do re gime de mocrático na-
quele País, pois se tra ta de um ape lo mun dial, in clusi-
ve dos bra sileiros.Assim, tam bém nes se pon to, V. Exª
não de ixa de ter ra zão, mas pro vidências fo ram de-
sencadeadas pelo Se nador Su plicy, presidente da
Comissão de Re lações Exte riores.

Era só o que que ria di zer, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Pas samos

a pa lavra ao no bre Se nador Le onel Pa van, por cin co
minutos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma
comunicação ina diável. Sem re visão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, ocupo este es pa-
ço para ho menagearmos o Mu nicípio de São Jo a-
quim – ter ra cer tamente co nhecida pelo nos so Pre si-
dente – que re aliza nes te pe ríodo, de 25 de abril a 4
de maio, a XII Fes ta Na cional da Maçã, sob a co orde-
nação e ad ministração do nos so ami go e com panhei-
ro Pre feito Newton Sté lio Fon tanella, nosso que rido
Téio.

Quero re gistrar aos nos sos no bres Se nadores
que São Jo aquim é o ma ior pro dutor de maçã do
mundo e um dos ma iores em ex portação desse e de
outros pro dutos agrí colas.

A Fes ta da Maçã co meçou mo desta-
mente no ano de 1952, com a re alização da
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Exposição Agro pecuária de São Jo aquim,
que, ape sar de ser uma pe quena festa do
interior, con tou com a pre sença do en tão
Governador do Esta do, Iri neu Bor nhausen.

[...] Já em 1958, es tiveram pre sentes o 
Governador Jorge La cerda e o re presentan-
te do Pre sidente Jus celino, Dr. Au gusto Fra -
goso. [...]

Em 1978, com o nome de Fes ta Na cio-
nal da Maçã, o even to foi re alizado sob in-
tenso frio e con tou com a pre sença do Pre -
sidente da Re pública Ernes to Ge isel, acom -
panhado de qua tro mi nistros e inú meros Se -
nadores.

Em 1982, à 2ª Fes ta Na cional da
Maçã, com pareceu o Mi nistro Ama uri Stá bi-
le, jun tamente com o Go vernador Jor ge Bor -
nhausen. E, na 3ª Fes ta Na cional da Maçã,
o Pre sidente Fi gueiredo abriu aque la fes ta
com a pre sença de mais de 15 mil pes soas.
A IV Fes ta, re alizada sob um in tenso frio de
7 gra us, con tou com a pre sença do nos so
atual Pre sidente do Se nado, en tão Pre si-
dente da Re pública José Sar ney. [...]

[...] Em 1991, le vamos o quarto Pre si-
dente da Re pública, Fer nando Col lor de
Mello e, em 1994, Sin val Gu azelli, Mi nistro
da Agri cultura, re presentando o Pre sidente
Itamar Fran co.

Eu que ria de ixar re gistrada hoje esta ho mena-
gem a São Jo aquim e aos pro dutores da maçã, por -
que lá es tivemos com Luiz Hen rique da Sil veira na
abertura da festa, as sumindo o com promisso, que
certamente tam bém é com promisso do Go vernador
do Rio Gran de do Sul, o nos so que rido ami go Ger ma-
no Ri gotto, da construção de uma ro dovia cha mada
Caminho das Ne ves.

Belas pa isagens, mon tanhas, araucári-
as, frio, neve, maçã, go iaba serrana, es cul-
turas, es ses são al guns dos atra tivos que o
turista que vi sita São Jo aquim tem a opor tu-
nidade de apre ciar e des frutar. Embora seja
um mu nicípio com gran de po tencial tu rístico,
ainda está bus cando o de senvolvimento,
como o pro jeto Ca minho das Ne ves, que
promete ser a re denção tu rística da ser ra
catarinense, in tegrando os Esta dos de San -
ta Ca tarina e Rio Gran de do Sul.

Pontos tu rísticos como o Mi rante dos
Pinheiros, a Igre ja Ma triz, que lembra um
castelo me dieval, com a es tátua de Nossa

Senhora da Ser ra, o mo numento em ho me-
nagem ao fun dador Ma noel Jo aquim Pin to,
a Esta ção Expe rimental da Epa gri, en tre ou -
tros, po dem ser vi sitados pe los tu ristas.

As ma cieiras são es petáculos em pelo
menos dois mo mentos do ano. Du rante o
mês de se tembro, a exuberância da flo ração
enche os olhos. E, nos me ses de sa fra, a
partir de me ados de fe vereiro a fi nal de
abril, os fru tos en cantam pela be leza, sa bor
e qua lidade.

O cli ma é ou tro fa tor que atrai os vi si-
tantes. Com uma va riação de tem peratura
de 10ºC do dia para a no ite, é per feito para
um re pouso tran qüilo. O in verno e a neve
transformam a pa isagem, fa zendo com que
se es queça que se vive num país tro pical,
onde, ao mes mo tem po em que há neve em 
São Jo aquim, é épo ca de pra ia no Nor des-
te.

Além de to das es sas qualidades, ou tro
privilégio é o de se ter um solo rico que pos -
sibilita, jun tamente com o cli ma e a al titude,
o cul tivo de fru tas de cli ma tem perado,
como pês sego, go iaba serrana, ameixa, ca -
qui, en tre ou tras. Sem fa lar, é claro, do culti-
vo da uva para ela boração dos me lhores vi -
nhos fi nos do País, vi nho esse que, com
certeza, ga nhará gran de par te do mer cado
de vi nhos im portados pela qua lidade que
vem apre sentando. Di ante de tan tas qua li-
dades e be lezas, re almente so mos ha bitan-
tes de uma ter ra aben çoada por Deus, onde 
tudo o que se plan ta cres ce, de senvolve-se
e fru tifica.

Eu quis fa zer justiça a essa ter ra com esta ho -
menagem.Ti rei es ses da dos do Travessia, jor nal es -
pecial da nos sa re gião serrana. Fi cam aqui os meus
cumprimentos e o con vite a to dos os Se nadores para
que vi sitem San ta Ca tarina, es pecialmente a re gião
serrana, nes te pe ríodo da Festa Na cional da Maçã.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Pas samos
a pa lavra à no bre Se nadora Serys Slhes sarenko. S.
Exª dis põe de cin co mi nutos.

Em se guida, ini ciaremos a Ordem do Dia. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –

MT. Para uma co municação ina diável. Sem re visão da 
oradora.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, se -
rei bre ve.

Inicialmente, eu gos taria de co municar ao Ple -
nário do nos so Se nado que, por qua tro dias, dez De -
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putados e duas Se nadoras es tivemos nas áre as de
fronteira da Ama zônia acom panhados das For ças
Armadas, mais es pecificamente do Exér cito. Estive-
mos na ter ra dos Se nadores Mes trinho, Arthur Vir gí-
lio, Jef ferson Pé res, em Ma naus, em São Ga briel da
Cachoeira, na re gião de Ca beça de Ca chorro, fron tei-
ra com a Co lômbia, na co munidade Ia iurete; em Su ru-
cucus, já fron teira com a Ve nezuela, Ro raima; na área
Ianomâmi, onde per corremos gran de par te de he li-
cóptero, e tam bém vi sitamos a terra dos Se nadores
Romero Jucá, Mo zarildo Ca valcanti e Au gusto Bo te-
lho.

Lá co nhecemos pro blemas que aflo ram e afli-
gem a po pulação. Tam bém discutimos questões a so -
berania e a pre servação do ter ritório na cional. Mas,
como nos so tem po é mu ito pe queno, ama nhã re lata-
remos essa vi agem, pois re almente há mu ito a contar.

Aproveitando ainda o tem po, Sr. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, que ro fa zer o re gistro de ar tigo
do Dr. Aga ciel da Silva Maia, pu blicado no Correio
Braziliense de hoje, in titulado Senado, es pelho da
Nação.

Como o tex to é ra zoavelmente ex tenso, so licito
sua pu blicação na ín tegra nos Ana is do Se nado. Con -
tudo, le rei um pe queno co mentário:

Srs. Se nadores, Srªs Se nadoras, o Se -
nado Fe deral com pletará 180 anos em
2003, é con siderado um dos mais an tigos
senados do mun do. Hoje é mo delo de mo-
dernização para os de mais se nados da
América La tina. De acor do com o art. 52 da
Constituição Fe deral, que de fine as atribui-
ções do Se nado brasileiro, so mos sa bedo-
res da im portância de di vulgar nos sas ativi-
dades e es tabelecer um re lacionamento de
transparência com a so ciedade. Foi com
grande sa tisfação que me de parei, ao ler a
edição de hoje do Correio Bra ziliense, com 
o ex celente ar tigo Senado: es pelho da na-
ção, de au toria do Di retor-geral des ta Casa, 
o Dr. Aga ciel da Silva Ma ria e que, além de
exercer esta fun ção, é vice-reitor executivo
da Uni versidade do Le gislativo Bra sileiro,
Unilegis, e tam bém in tegra o Conselho Aca-
dêmico da Uni versidade Ca tólica de Bra sí-
lia. Em seu tex to, que já so licitei a sua trans -
crição nos Ana is des ta Casa, o au tor faz
ampla re flexão so bre a re presentatividade
da Na ção no âm bito do Se nado, ao discor-
rer so bre o perfil dos 81 se nadores, os Esta -
dos re presentados, a dis tribuição partidária,

as pro fissões de nos sos Pa res, o au mento
significativo da par ticipação das mu lheres
na com posição des ta 52ª Le gislatura, tudo
isso para for mar um pa inel di nâmico do que
é a nos sa so ciedade bra sileira. No tex to,
Agaciel Maia re alça a mis são cons titucional
do Se nado Fe deral vi sando a cons trução de 
uma so ciedade de mocrática, plu ral e vol ta-
da para o es tabelecimento da Jus tiça nos
vários as pectos da vida na cional.

Sr. Pre sidente, era o co municado. Encerro an tes
do tem po, pois sei que mu itos Srs. Se nadores de se-
jam fa zer uso da pa lavra.

Muito obri gada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª. SENADORA SERYS SLHESSARENKO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos ter mos do art. 210 do
Regimento Inter no.)

Correio Braziliense 

Brasília, se gunda-feira, 28 de abril de 2003 p.9

Senado: es pelho da Na ção

Agaciel da Sil va Maia
Diretor-geral do Se nado

Não há ne nhuma instituição na cional que re fli-
ta tan to as ca racterísticas so ciológicas de uma na-
ção do que o Po der Le gislativo. No parlamento a so -
ciedade se faz re presentar em to dos os seus ma ti-
zes. É o que acon tece no Se nado Fe deral. Por via
do voto po pular, a cada qua triênio, o povo bra sileiro
fala, pro testa, re nova e ou torga aos seus re presen-
tantes o di reito e o de ver de re presentá-lo. Em meio
a um mo saico apa rentemente con fuso e de sorgani-
zado de pre ferência dos ele itores, há sempre um re -
cado cla ro de ixado pe las ur nas.

Nesta 52ª le gislatura, ini ciada em fe vereiro pas -
sado, os 81 re presentantes dos 26 es tados brasileiros
e do Dis trito Fe deral significaram o fruto da bus ca
pela re novação dos qua dros po líticos, e, por isso
mesmo, o Se nado, como uma ins tituição po lítica das
mais an tigas no país, não po deria fi car imune à onda
de mu danças em preendidas pe los vo tantes. Das 54
cadeiras co locadas em disputa, 40 fo ram ocupadas
por po líticos es treantes na Casa, ou por al guns ve-
lhos co nhecidos que re tornam de pois de uma lon ga
ausência, caso do ex-vice-pre sidente da Re pública,
Marco Ma ciel. Ape nas 14, dos 32 se nadores que dis -
putaram a re eleição, fo ram re conduzidos, o que ga-
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rantiu qua se 50% de re novação na re presentação
parlamentar da Câ mara Alta.

Como re flexo do au mento de con fiança do povo
em re lação à ca pacidade das mu lheres em ela borar
políticas pú blicas, hou ve, também, cres cimento da
participação da ban cada fe minina em es paço tra dici-
onalmente ocu pado por ho mens. Enquanto a Câ mara
aumentou em 45% o nú mero de de putadas, o Se nado
recebeu o do bro – ou 100% a mais – de re presentan-
tes do sexo fe minino. Con quanto, ain da, as mu lheres
tenham al cançado ca deiras em per centual mu ito aba -
ixo do nú mero de vo tantes fe mininas – 10 se nadoras
(12,3%) em com paração com cer ca de 51% de ele ito-
ras –, a con tinuar a tendência de crescimento, em le -
gislatura não mu ito dis tante, ho mens e mu lheres es -
tarão ob tendo o mesmo nú mero de pos tos.

O novo de senho par tidário re age, tam bém, no
sentido de re forçar o ca ráter de ne gociação e de co o-
peração do mo delo po lítico brasileiro, não ape nas
para a im plementação da agen da do go verno como
também para a dis tribuição dos car gos no Se nado.
Em ra zão do mo delo de in teração en tre o Le gislativo
e o Exe cutivo, em moldes quase par lamentaristas, o
Senado de sempenha pa pel fundamental na agen da
governamental nes ta le gislatura. Entre as di versas li -
ções ti radas do re cente Pe queno Ma nual de Instru-
ções da De mocracia (São Pa ulo: Ate liê Edi torial,
2002) do jor nalista Almyr Ga jardoni, pode-se des ta-
car a idéia de que, ape sar da for ça do pre sidente da
República, é ca bal a ne cessidade do en trosamento
político com o par lamento para dar se guimento à po lí-
tica go vernamental e apro vação de suas mais re le-
vantes re formas. Nun ca é de mais re lembrar que os
que se jul garam com for ça su ficiente para atro pelar o
parlamento aca baram mal.

Delineando-se o per fil par lamentar nes ta le gis-
latura, fi cou con firmada a tra dição de o Se nado re ce-
ber os ex-che fes dos exe cutivos es taduais. Entre os
novos eleitos es tão os ex-go vernadores do Rio Gran -
de do Nor te, Ga ribaldi Alves; do Ama pá, João Ca pi-
beribe; da Ba hia, Cé sar Bor ges; do Dis trito Fe deral,
Cristóvão Bu arque (no meado logo a se guir mi nistro
da Edu cação do atu al go verno); do Ma ranhão, Ro se-
ana Sarney; de Mi nas Ge rais, Edu ardo Aze redo; da
Paraíba, José Maranhão; de Ron dônia, Valdir Ra upp;
e do Pi auí, Mão San ta.

No que diz res peito às pro fissões, ain da uma
vez o Se nado con firma o mo saico re presentativo da
modernidade bra sileira, abran gendo um am plo es-
pectro, con templando praticamente to das as pro fis-
sões tra dicionais da so ciedade. A ma ioria pro fissional
representada ain da é a dos ad vogados, nes ta le gisla-

tura com 26 re presentantes, se guindo-se a dos pro -
fessores uni versitários, com 20 re presentantes, logo
após a dos eco nomistas e en genheiros, com 12 re-
presentantes, respectivamente. Nove dos se nadores
são jor nalistas, sete são mé dicos e em presários, res -
pectivamente, cin co pe cuaristas, qua tro ad ministra-
dores de em presas, três pe dagogos (as). E uma das
categorias que mais au mentou sua par ticipação é a
dos sin dicalistas, que têm seis dos seus egres sos en -
tre os no vos se nadores.

Além des sas, ou tras pro fissões se fa zem re pre-
sentar, como os ser ralheiros, os ar quitetos, os ban cá-
rios, os químicos, os pro dutores ru rais, os teó logos,
os es critores, as en fermeiras, os pu blicitários, os po li-
ciais, os co merciantes, os zo otecnistas, os pas tores
evangélicos, os di plomatas, os au ditores fis cais, os
promotores de jus tiça, os me talúrgicos, com um de
seus re presentantes, res pectivamente, no novo qua -
dro par lamentar.

E é se guro que a na ção terá des ses no vos re -
presentantes o em penho na cons trução de um man -
dato condizente com a en vergadura ins titucional da
Casa na con solidação da de mocracia brasileira. Du -
rante to dos os ci clos po lítico-institucionais por que
passou o país, no Impé rio e na Re pública, o Se nado
jamais de ixou de bus car o exer cício do seu pa pel de
representação, le gislação, fis calização e le gitimação
no sis tema po lítico.

Acerca das mis sões de re presentação e de le -
gislação, ne las re side a pró pria ra zão de exis tência da 
Casa. No con texto fe derativo, os es tados pas saram a
jogar pa pel im portante tan to no que se re fere à cons -
trução e con solidação das ins tituições de mocráticas
quanto no con trole so bre as con tas pú blicas. Por isso,
a na tureza das re lações en tre as es feras fe deral e es -
tadual, a partir des ta le gislatura, de penderá do mo de-
lo de co operação de senhado no âm bito do Se nado.

Menos pal pável, mas nem por isso me nos re le-
vante, as fun ções de fiscalização dos po deres pú bli-
cos e de le gitimação do sis tema po lítico vêm ga nhan-
do, de for ma gra dual, es paço na mí dia, des pertando
nos ci dadãos a cons ciência so bre a im portância do
exercício des sas atri buições. So bre a pri meira, o ci da-
dão-eleitor con tinuará aten to aos de senrolar das co -
missões parlamentares de in quérito. Em re lação à se -
gunda, o re sultado pro missor de in vestigações, que
levaram às úl timas conseqüências as de núncias de
corrupção, au mentou a ex pectativa do ci dadão co-
mum em tor no da mis são éti ca do Se nado. E para o
desenrolar des se mú nus pú blico nun ca o Se nado es -
teve tão am plamente pre parado pela for ça da re pre-
sentatividade po pular e por con seqüência de sua mo -
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dernizada es trutura consolidada ao lon go dos úl timos
dez anos. 

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-
dência agra dece.

Senadora, con vido V. Exª a as sumir o pos to de
1ª Se cretária, para ini ciarmos a Ordem do Dia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, so licito a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Con cedo a
palavra a V. Exª, no bre Lí der.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, di vi-
do os Mi nistros do Go verno do Pre sidente Lula da Sil -
va em dois ti pos: os atenciosos, que res pondem sem
dizer nada so bre os re querimentos de in formação
que nós, da Ban cada do PSDB, te mos le vado à cons -
ciência de S. Exas, e os que não se dig nam a dar
qualquer resposta, apesar do pra zo cons titucional de
30 dias.

Em re lação aos pri meiros, os edu cados, os po li-
dos, eu e mi nha Ban cada es tamos re fazendo os re-
querimentos, em que peço que se jam ob jetivos - se
perguntamos quan to são 2 mais 2, que S. Exªs res-
pondam 4, e não di gam que, na his tória da França,
apesar dos fa raós, em vir tude dos en tretanto e dos
principalmente... Nada dis so. Qu eremos ob jetividade.
Mas agra deço a po lidez e a de monstração de edu ca-
ção que S. Exªs sem pre têm dado.

Em re lação aos ou tros, aos que têm sido de se-
ducados e de satenciosos para com este Po der, que ro
ser bem cla ro: dou o pra zo até a pró xima se mana e,
na se guinte, en trarei com re querimento, pe dindo à
Mesa – a co meçar pelo nos so gran de co mandante,
Presidente José Sar ney – o en quadramento de cada
um dos de seducados por cri me de res ponsabilidade,
por des respeito à Cons tituição e ao Congresso, pois o 
dever de um Mi nistro é res ponder a tudo que o Con -
gresso dele de mande.

Essa é mi nha de claração, Sr. Pre sidente. Te nho
certeza de que os po lidos se ade quarão à exi gência da
objetividade. Que os não-po lidos sa ibam que não se es -
conderão so bre a capa da im polidez para evi tar pres tar
clara so licitação a um Con gresso que tem que ser al tivo
e ter a ca beça er guida. Para isso, nós, um Po der de sar-
mado e tão fá cil de ser atin gido, te mos que exi gir esse
patamar de res peito do po deroso Exe cutivo, pois te mos
brio e or gulho para nos fa zer res peitar.

Sr. Pre sidente, agra deço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-

dência re cebeu, do Ban co Cen tral do Bra sil, o Ofício
nº 1.455/2003, de 24 do cor rente, in formando, nos
termos do art. 3º da Re solução nº 23, de 1996, do Se -
nado Fe deral, as ope rações de cré dito de na tureza fi -
nanceira de in teresse da União, dos Esta dos, do Dis -
trito Fe deral e dos Mu nicípios, de ca ráter não-re em-

bolsável, ana lisadas e re gistradas por aque la Au tar-
quia, no se mestre de ou tubro de 2002 a mar ço de
2003, em mon tante equi valente a um mi lhão, se iscen-
tos e dez mil dó lares nor te-americanos.

O ex pediente, anexado ao processado da re ferida
Resolução, vai à Co missão de Assun tos Eco nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-
dência re cebeu, do Ban co Cen tral do Bra sil, o Ofício
nº 1.457/2003, de 24 do cor rente, en caminhando, nos
termos do in ciso II, § 1º, art. 5º, da Re solução nº 69,
de 1996, do Se nado Fe deral, ver são traduzida para o
idioma por tuguês, da do cumentação re lacionada à
emissão de bô nus efe tuada pelo Go ver no bra sileiro
no mer cado eu ropeu, no va lor de qui nhentos mi lhões
de eu ros.

O ex pediente, ane xado ao processado do Ofí cio
nº S/50, de 2000, vai à Co missão de Assun tos Eco nô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-
dência re cebeu o Ofício nº 11, de 2003-CN (Pre-
si-2003/1434, na ori gem), en caminhando ao Con-
gresso Na cional o Ba lancete Pa trimonial e a De mons-
tração do Re sultado do Ban co Cen tral re ferente ao 1º
trimestre de 2003, con forme de termina o art. 95 da
Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002 (Lei de Di retri-
zes Orça mentárias para 2003).

O ex pediente vai à Co missão Mis ta de Pla nos,
Orçamentos Pú blicos e Fis calização.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-
dência re cebeu o Ofício nº 12, de 2003-CN (nº
214/STSTGDGCA.GP/2003, na ori gem), en cami-
nhando ao Con gresso Na cional, nos ter mos do art. 56 
da Lei Com plementar nº 102, de 2000 – Lei de Res -
ponsabilidade Fiscal, o Re latório de Pres tação de
Contas do Tri bunal Su perior do Tra balho, re ferente ao
exercício fi nanceiro de 2002.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com plementar nº
101, de 2002 – Lei de Res ponsabilidade Fis cal, o ex -
pediente vai ao Tri bunal de Contas da União para ela -
boração do pa recer pré vio.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – So bre a
mesa, co municação que será lida pela Srª 1ª Se cretá-
ria em exer cício, Se nadora Serys Slhes sarenko.

É lida a se guinte:

Senhor Pre sidente
Solicito considerar mi nha presença nesta Casa

no dia 24 de abril do cor rente para to dos os efeitos,
tendo em vis ta que, por um lap so, de ixei de re gistrar
minha pre sença. Assim, ane xo ao pre sente có pia da
Ata da 6ª Re união Extra ordinária da Co missão de
Serviços de Infra-Estru tura, re alizada em 24 de abril
de 2003, às 10h, ates tando o meu com parecimento a
esta Casa.

Brasília, 28 de abril de 2003. – Leonel Pa van.
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O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-
dência de fere a so licitação do no bre Se nador Le onel
Pavan.

Sobre a mesa, ofí cio que será lido pela Srª 1ª Se cre-
tária em exercício, Se nadora Serys Slhes sarenko.

É lido o se guinte:

Oficio nº 20/2003 – Blo co

Brasília, 28 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais in dico a Se nadora lde li

Salvati, ti tular, em substituição ao se nador Eu rípedes
Camargo para in tegrar, como representante do Blo co
de Apo io ao Go verno, a Co missão de Fis calização e
Controle do Se nado Fe deral.

Atenciosamente, – Tião Vi ana, lider do PT,
Líder do Blo co de Poio ao Go verno.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Será fe ita
a subs tituição so licitada pelo Lí der Tião Vi ana.

Sobre a mesa, pro postas de emen da a Cons titu-
ição que se rão li das pela Srª 1ª Se cretária em exer cí-
cio, Se nadora Serys Slhes sarenko.

São li das as se guintes:

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 26, DE 2003

Altera a re dação do art. 37, da Cons ti-
tuição Fe deral, nele in serindo novo § 1º, de -
finindo pa râmetros para as leis es tabeleci-
das de re quisitos a se rem ob servados pe los
candidatos a car gos e em pregos pú blicos.

As Me sas da Câ mara dos De putados e do Se -
nado Fe deral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tuição Fe deral, pro mulgam a se guinte Emen da ao
texto constitucional:

Art. 1º O art. 37 da Cons tituição Fe deral pas sa a
vigorar acres cido do se guinte § 1º, re numerando-se
os de mais pa rágrafos:

Art. 37. ... ..............................................
§ 1º Nos re quisitos e na for ma es tabe-

lecidos em lei, a que se re ferem os in cisos I
e II des te ar tigo, não po derá cons tar exi gên-
cia de pro vas, exa mes, tes tes ou me ios as -
semelhados de se leção, que pos sibilitem
subjetivismo, fa voritismo e dis criminação, ou
sejam si gilosos, ca reçam de fun damentação
suficiente, pro ibam vis ta e in terposição de
recurso, im peçam a pu blicidade e o exer cí-

cio do di reito ao con traditório, à am pla de fe-
sa e ao de vido pro cesso le gal.

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

Art. 2º Esta emen da cons titucional en tra em vi -
gor na data de sua pu blicação.

Justificação

Pelos in cisos I e II do art. 37 da Cons tituição Fe -
deral, pode a lei es tabelecer re quisitos exi gíveis dos
candidatos ao in gresso em car go ou em prego pú blico.
Assim, vá rias leis in cluem en tre tais re quisitos a apro -
vação em exa me psi cotécnico.

A ju risprudência pre dominante em nos sos Tri-
bunais re conhece a le gitimidade dessa exi gência,
mesmo quan do o psi cotécnico te nha ca ráter eli mina-
tório.

Ocorre que, com fre qüência, são co metidos
abusos aten tatórios aos di reitos e ga rantias as segu-
rados na Cons tituição.

Tal se dá, por exem plo, quan do o exa me psi co-
técnico, além de ter cu nho eli minatório, é com posto
de duas par tes, sendo a se gunda de las en trevista re -
alizada em cla usura, sem fun damentação adequada,
sem di reito de vis ta e de in terposição dc re curso, de i-
xando o can didato à mer cê de ar bitrariedades e dis -
criminações, não lhe res tando ou tro ca minho, se “re -
provado”, se não ba ter às por tas da justiça para as se-
gurar o res peito a seus di reitos constitucionais vi ola-
dos, es pecialmente o di reito ao con traditório, à am pla
defesa, ao de vido processo le gal.

Para co ibir tais de satinos – ou ou tros se melhan-
tes – e já que a pró pria ci entificidade do exa me psi co-
técnico é ques tionada por não pou cos es pecialistas
do pró prio cam po da Psi cologia, in cluímos um § 1º no
art. 37 da Cons tituição, a fim de que exa mes psi cotéc-
nicos au torizados por lei com base no per missivo
constitucional se jam re vestidos das de vidas ga rantias
aos can didatos, e não pos sam ser uti lizados – como
atualmente é co mum acon tecer – em prejuízo de can-
didatos a car gos e em pregos pú blicos em que o in-
gresso seja de pendente do cum primento des se re-
quisito.

Diante do grande al cance de nossa Pro posta,
num País como o nos so, em que o Po der Pú blico das
três es feras é gran de em pregador, e sen do o de sem-
prego um de nos sos ma iores pro blemas so ciais, con -
tamos com o apo io e a apro vação de nossos Pa res.

Sala das Ses sões, 28 de abril de 2003. – Antonio
Carlos Va ladares.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“Art. 37. A ad ministração pú blica di reta e in direta
de qual quer dos Po deres da União, dos es tados, do
Distrito Fe deral e dos mu nicípios obe decerá aos prin -
cípios de le galidade, im pessoalidade, mo ralidade, pu -
blicidade e eficiência e, tam bém, ao se guinte:”

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“I – os car gos, em pregos e fun ções pú blicas são 
acessíveis aos bra sileiros que pre encham os re quisi-
tos es tabelecidos em lei, as sim como aos es trangei-
ros, na for ma da lei;”

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“II – a in vestidura em car go ou em prego pú blico
depende de apro vação pré via em con curso pú blico
de pro vas ou de provas e tí tulos, de acor do com a na -
tureza e a com plexidade do car go ou em prego, na for -
ma pre vista em lei, res salvadas as no meações para
cargo em co missão de clarado em lei de li vre no mea-
ção e exo neração;”

III – o pra zo de va lidade do con curso pú blico
será de até dois anos, pror rogável uma vez, por igual
período;

IV – du rante o pra zo im prorrogável previsto no
edital de con vocação, aque le apro vado em con curso
público de pro vas ou de provas e tí tulos será con voca-
do com pri oridade so bre no vos concursados para as -
sumir car go ou em prego, na car reira;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

– as fun ções de confiança, exercidas ex clusiva-
mente por ser vidores ocu pantes de car go efe tivo, e os 
cargos em co missão, a se rem pre enchidos por ser vi-
dores de car reira nos ca sos, con dições e per centuais
mínimos pre vistos em lei, des tinam-se ape nas às atri -
buições de di reção, chefia e as sessoramento;”

VI – é ga rantido ao ser vidor pú blico ci vil o di reito
à li vre as sociação sin dical;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“VII – o di reito de gre ve será exer cido nos ter -
mos e nos li mites de finidos em lei es pecífica;”

VIII – a lei re servará per centual dos car gos e
empregos pú blicos para as pes soas portadoras de
deficiência e de finirá os critérios de sua ad missão;

IX – a lei es tabelecerá os ca sos de contratação
por tem po de terminado para aten der a ne cessidade
temporária de ex cepcional in teresse pú blico;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

– a re muneração dos ser vidores pú blicos e o
subsídio de que tra ta o § 4º do art. 39 so mente po de-
rão ser fi xados ou al terados por lei es pecífica, ob ser-
vada a iniciativa pri vativa em cada caso, as segurada
revisão ge ral anu al, sempre na mesma data e sem
distinção de ín dices;”

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“XI – a re muneração e o sub sídio dos ocupantes
de car gos, funções e em pregos pú blicos da ad minis-
tração di reta, au tárquica e fun dacional, dos mem bros
de qual quer dos Po deres da União, dos es tados, do
Distrito Fe deral e dos mu nicípios, dos de tentores de
mandato ele tivo e dos de mais agen tes po líticos e os
proventos, pensões ou ou tra es pécie re muneratória,
percebidos cu mulativamente ou não, in cluídas as
vantagens pes soais ou de qual quer ou tra na tureza,
não po derão ex ceder o sub sídio men sal, em es pécie,
dos Mi nistros do Su premo Tri bunal Fe deral;”

XII – os ven cimentos dos car gos do Po der Le -
gislativo e do Po der Ju diciário não po derão ser su pe-
riores aos pagos pelo Po der Executivo;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“XIII – é ve dada a vinculação ou equi paração de
quaisquer es pécies re muneratórias para o efe ito de
remuneração de pes soal do serviço pú blico;”

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“XIV – os acrés cimos pe cuniários percebidos
por ser vidor pú blico não se rão com putados nem acu -
mulados para fins de con cessão de acrés cimos ul teri-
ores;”

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19,de 4-6-98:

“XV – o sub sidio e os ven cimentos dos ocu pan-
tes de car gos e em pregos pú blicos são ir redutíveis,
ressalvado o disposto nos in cisos XI e XIV des te ar ti-
go e nos arts. 39, § 4º, 150,11,153, III, e 153, § 2º, 1”

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“XVI – é ve dada a acumulação re munerada de
cargos pú blicos, ex ceto, quando hou ver com patibili-
dade de ho rários, ob servado em qual quer caso o dis -
posto no in ciso XI.

a) a de dois car gos de pro fessor;
b) a de um car go de pro fessor com ou tro téc nico

ou ci entífico;
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(*) Redação dada pela Emen da Cons titucional
nº 34, de 13-12-2001:

c) a de dois car gos ou em pregos pri vativos de
profissionais de sa úde, com pro fissões re gulamen-
tadas;

(NR)
(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional

nº 19, de 4-6-98:
“XVII – a pro ibição de acu mular es tende-se a

empregos e fun ções e abrange au tarquias, fun da-
ções, em presas pú blicas, so ciedades de eco nomia
mista, suas sub sidiárias, e so ciedades con troladas,
direta ou in diretamente, pelo po der pú blico;’

XVIII – a ad ministração fa zendária e seus ser vi-
dores fis cais te rão, dentro de suas áre as de com pe-
tência e ju risdição, precedência so bre os de mais se -
tores ad ministrativos, na for ma da lei;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“XIX – so mente por lei es pecífica po derá ser cri -
ada au tarquia e au torizada a ins tituição de em presa
pública, de so ciedade de eco nomia mis ta e de fun da-
ção, ca bendo à lei com plementar, nes te úl timo caso,
definir as áre as de sua atu ação;”

XX – de pende de au torização le gislativa, em
cada caso, a cri ação de sub sidiárias das en tidades
mencionadas no in ciso an terior, as sim como a par tici-
pação de qual quer de las em em presa pri vada;

XXI – res salvados os ca sos es pecificados na le -
gislação, as obras, ser viços, com pras e ali enações
serão contratados me diante pro cesso de li citação pú -
blica que as segure igualdade de condi ções a to dos os 
concorrentes, com cláu sulas que es tabeleçam obri -
gações de pa gamento, man tidas as con dições efe ti-
vas da pro posta, nos ter mos da lei, o qual so mente
permitirá as exi gências de qua lificação técnica e eco -
nômica in dispensáveis à ga rantia do cum primento
das obri gações.

§ 1º – A pu blicidade dos atos, pro gramas, obras, 
serviços e cam panhas dos ór gãos pú blicos de verá ter 
caráter edu cativo, in formativo ou de ori entação so cial,
dela não po dendo constar no mes, símbolos ou ima -
gens que ca racterizem promoção pes soal de au tori-
dades ou ser vidores pú blicos.

§ 2º – A não ob servância do dis posto nos in ci-
sos II e III im plicará a nu lidade do ato e a pu nição da
autoridade res ponsável, nos ter mos da lei.

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

“§ 3º A lei dis ciplinará as for mas de participação
do usuá rio na ad ministração pú blica di reta e in direta,
regulando es pecialmente:

I – as re clamações re lativas à pres tação dos
serviços pú blicos em ge ral, as seguradas a ma nuten-

ção de ser viços de aten dimento ao usuá rio e a ava lia-
ção pe riódica, ex terna e in terna, da qua lidade dos
serviços;

II – o aces so dos usuá rios a re gistros ad minis-
trativos e a in formações so bre atos de go verno, ob-
servado o disposto no art. 5º, XXXXIII;

III – a dis ciplina da re presentação con tra o exer -
cício ne gligente ou abu sivo de car go, em prego ou fun -
ção na ad ministração pú blica.”

§ 4º – Os atos de im probidade ad ministrativa im -
portarão a sus pensão dos di reitos po líticos, a per da
da fun ção pú blica, a in disponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erá rio, na forma e gra dação pre vis-
tas em lei, sem pre juízo da ação pe nal ca bível.

§ 5º – A lei es tabelecerá os pra zos de pres crição
para ilí citos pra ticados por qual quer agen te, ser vidor
ou não, que ca usem pre juízos ao erá rio, res salvadas
as res pectivas ações de res sarcimento.

§ 6º – As pes soas ju rídicas de di reito pú blico e
as de di reito privado pres tadoras de ser viços pú blicos
responderão pe los da nos que seus agen tes, nessa
qualidade, ca usarem a ter ceiros, as segurado o di reito
de re gresso con tra o res ponsável nos ca sos de dolo
ou cul pa.

Parágrafo in cluído pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

§ 7º A lei dis porá so bre os re quisitos e as res tri-
ções ao ocu pante de car go ou em prego da ad minis-
tração di reta e in direta que pos sibilite o aces so a in -
formações pri vilegiadas.”

Parágrafo in cluído pela Emen da Cons titucional
nº 19, de 4-6-98:

§ 8º A au tonomia ge rencial, or çamentária e fi-
nanceira dos ór gãos e en tidades da ad ministração di -
reta e in direta po derá ser am pliada me diante con tra-
to, a ser fir mado en tre seus ad ministradores e o po der
público, que te nha por ob jeto a fi xação de me tas de
desempenho para o ór gão ou en tidade, ca bendo á lei
dispor so bre:

– o pra zo de du ração do contrato;
II – os con troles e cri térios de ava liação de de -

sempenho, di reitos, obri gações e res ponsabilidade
dos di rigentes;

III – a re muneração do pes soal.”
Parágrafo in cluído pela Emen da Cons titucional

nº 19, de 4-6-98:
“§ 9º O dis posto no in ciso XI aplica-se às em pre-

sas pú blicas e às so ciedades de eco nomia mis ta, e
suas sub sidiárias, que re ceberem re cursos da União,
dos es tados, do Dis trito Fe deral ou dos mu nicípios
para pa gamento de des pesas de pes soal ou de cus -
teio em ge ral.’

Parágrafo in cluído pela Emen da Cons titucional
nº 20, de 15-12-98:
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§ 10. É ve dada a percepção si multânea de pro -
ventos de aposentadoria de correntes do art. 40 ou
dos arts. 42 e 142 com a re muneração de car go, em -
prego ou fun ção pú blica, res salvados os car gos acu -
muláveis na for ma des ta Cons tituição, os cargos ele ti-
vos e os car gos em co missão de clarados em lei de li -
vre no meação e exoneração.”

(À Co missão de Cons tituição, jus tiça e
cidadania.)

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 27, DE 2003

Altera o art. § 8º do art. 62 da Cons tituição Fe deral
para de terminar que as me didas pro visórias te rão a sua
votação ini ciada, al ternadamente, na Câ mara dos
Depu tados e no Se nado Fe deral.

As Me sas da Câ mara dos De putados e do Se -
nado Fe deral, nos ter mos do art. 60 da Cons tituição
Federal, pro mulgam a se guinte Emen da ao tex to
constitucional:

Artigo úni co. O § 8º do art. 62 da Cons tituição
Federal pas sa a vi gorar com a se guinte re dação:

Art. 62 ................................................................
...........................................................................
§ 8º As me didas pro visórias te rão a sua vo tação

iniciada, al ternadamente, na Câ mara dos De putados e
no Se nado Fe deral.

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

Justificação

A Emen da Cons titucional nº 32, de 2001, que al -
terou a sis temática de tramitação das me didas pro vi-
sórias, re presentou, sem dú vida, um gran de pas so no 
sentido da ra cionalização do ins tituto e da re cupera-
ção do pres tígio do Po der Le gislativo.

Esse di ploma le gal teve a sua ori gem nes ta
Casa, com a Pro posta de Emen da à Cons tituição nº
1, de 1995, cujo pri meiro signatário foi o então Se na-
dor Espe ridião Amin.

Na re dação ori ginalmente apro vada pelo Sena-
do Fe deral pre via-se que as me didas provisórias pas -
sassem a ser apre ciadas, se paradamente, pe las Ca -
sas do Con gresso Na cional, ini ciando-se a sua vo ta-
ção, al ternadamente, em cada uma de las.

Encaminhada a ma téria à Câ mara dos De puta-
dos, aque la Casa apro vou substitutivo à pro posição
prevendo a con tinuidade da tra mitação da quelas es -
pécies normativas em sessão con junta do Con gresso
Nacional.

Retornando a PEC a esta Câ mara Alta, o ple ná-
rio do Se nado Fe deral re cuperou a idéia da Tramita-

ção se parada com o iní cio da vo tação al ternadamen-
te em cada Casa.

Desta fe ita, a Câ mara dos De putados, no se-
gundo exame da ma téria, manteve a apreciação se -
parada das me didas pro visórias pe las Ca sas Le gisla-
tivas, mas de terminou que elas ti vessem a sua vo ta-
ção sem pre ini ciada na quela Casa.

Quando a ma téria voltou, pela se gunda vez, ao
reexame do Se nado Fe deral, em 2001, o seu re lator,
o ilus tre Se nador OSMAR DIAS, apre sentou re latório
no qual afir mava:

(...) não é (...) pos sí vel apro var a al teração pro -
movida pela Câ mara dos De putados quan to ao pro -
cesso le gislativo de apre ciação das me didas pro visó-
rias, para re tirar a al ternância de seu iní cio en tre as
Casas do Congresso e es tabelecer a re gra de que
sempre prin cipiará pela Câ mara dos De putados.
Essa al teração re presenta, na prá tica, uma re dução
do pa pel do Se nado Fe deral na sis temática de exa me
das me didas pro visórias, uma vez que, se apro vada,
esta Casa aca baria li mitada a ho mologar as de cisões
da Câ mara Ba ixa. Em nosso en tendimento, a al ter-
nância prevista na re dação an terior da pro posição é,
sem dú vida, mais adequada e res gata a isonomia en -
tre as Ca sas do Con gresso Na cional.

Nos de bates ocor ridos na Co missão de Cons titu-
ição, Justiça e Ci dadania, en tretanto, Sua Exce lência
acabou con vencido de que, na quele mo mento, im pu-
nha-se a ne cessidade de apro var a pro posição que,
em seu mé rito es sencial, constituía im portante avan ço
democrático e que, após seis anos de tra mitação, era
apreciada pelo Se nado Fe deral pela ter ceira vez.

Podemos afir mar que foi cor reta a de cisão to -
mada na quele con texto em que a apro vação da pro -
posta de emen da à Cons tituição re ferente às me didas
provisórias era ina diável.

A re alidade ob servada des de en tão, no en tanto,
vem com provando os te mores exis tentes à épo ca. O
Senado Fe deral, pre mido pe los pra zos re duzidos e fa ta-
is, tem tido gran de di ficuldade em de bater, ade quada-
mente, as me didas pro visórias que, via de re gra, che-
gam aqui já tran cando a pa uta des ta Casa. Ou seja, efe -
tivamente, te mos as sistido uma re dução ina ceitável do
nosso pa pel institucional, e te mos funcionado, na ma té-
ria, como mera ins tância ho mologatória das decisões
tomadas na Câ mara dos De putados.

Torna-se, as sim, im prescindível, para man ter o
equilíbrio e a au tonomia das Ca sas do Congresso
Nacional, que res gatemos a re dação ori ginal da pro -
posta que deu ori gem à Emen da Cons titucional nº 32, 
de 2001, pre vendo que as me didas pro visórias te-
nham a sua vo tação ini ciada, al ternadamente, em
cada uma de las.
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LEGISLAÇÃO CITADA

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32, DE 2001

Altera dis positivos dos arts. 48, 57,
61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Cons titui-
ção Fe deral, e dá ou tras pro vidências.

As Me sas da Câ mara dos De putados e do Se -
nado Fe deral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tuição Fe deral, pro mulgam a se guinte Emen da ao
texto constitucional:

Art. 1º Os arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e
246 da Cons tituição Fe deral pas sam a vi gorar com as 
seguintes al terações:

“Art. 48. ..............................................................
...........................................................................
X – cri ação, trans formação e ex tinção de car-

gos, em pregos e fun ções pú blicas, ob servado o que
estabelece o art. 84, VI, b;

XI – cri ação e ex tinção de Mi nistérios e ór gãos
da ad ministração pú blica;

..................................................................(NR)
“Art. 57 ..............................................................
...........................................................................
§ 7º Na ses são le gislativa ex traordinária, o Con-

gresso Na cional so mente de liberará so bre a ma téria
para a qual foi con vocado, ressalvada a hi pótese do §
8º, ve dado o pa gamento de par cela in denizatória em
valor su perior ao sub sídio men sal.

§ 8º Ha vendo me didas pro visórias em vi gor na
data de con vocação ex traordinária do Congresso Na -
cional, se rão elas au tomaticamente in cluídas na pa u-
ta da con vocação.” (NR)

“Art. 61 ..............................................................
§ 1º ....................................................................
II – .....................................................................
e) cri ação e ex tinção de Mi nistérios e ór gãos da

administração pú blica, ob servado o disposto no art.
84, VI;

..................................................................(NR)
“Art. 62. Em caso de re levância e ur gência, o

Presidente da Re pública po derá ado tar me di das pro -
visórias, com for ça de lei, de vendo sub metê-las de
imediato ao Con gresso Na cional.

§ 1º É ve dada a edi ção de me didas provisórias
sobre ma téria:

I – re lativa a:
a) na cionalidade, ci dadania, di reitos po líticos,

partidos po líticos e di reito ele itoral;
b) di reito pe nal, processual pe nal e pro cessual

civil;

c) or ganização do Po der Ju diciário e do Mi nisté-
rio Pú blico, a carreira e a ga rantia de seus mem bros;

d) pla nos plu rianuais, di retrizes or çamentárias,
orçamento e cré ditos adicionais e su plementares,
ressalvado o pre visto no art. 167, § 3;

II – que vise a de tenção ou se qüestro de bens, de
poupança po pular ou qual quer ou tro ativo fi nanceiro;

III – re servada a lei com plementar;
IV – já dis ciplinada em pro jeto de lei apro vado

pelo Con gresso Na cional e pen dente de san ção ou
veto do Pre sidente da Re pública.

§ 2º Me dida pro visória que im plique ins tituição
ou ma joração de im postos, ex ceto os previstos nos
arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só pro duzirá efe itos no
exercício fi nanceiro se guinte se hou ver sido con verti-
da em lei até o úl timo dia da quele em que foi edi tada.

§ 3º As me didas provisórias, ressalvado o dis -
posto nos §§ 11 e 12 per derão eficácia, des de a edi -
ção, se não fo rem convertidas em lei no pra zo de ses -
senta dias, pror rogável, nos termos do § 7º, uma vez
por igual pe ríodo, de vendo o Con gresso Na cional dis-
ciplinar, por de creto le gislativo, as re lações ju rídicas
delas de correntes.

§ 4º o pra zo a que se re fere o § 3º con tar-se-á da
publicação da me dida provisória, sus pendendo-se du-
rante os pe ríodos de re cesso do Con gresso Na cional.

§ 5º A de liberação de cada uma das Ca sas do
Congresso Na cional so bre o mé rito das me didas pro-
visórias de penderá de ju ízo prévio so bre o aten di-
mento de seus pres supostos cons titucionais.

§ 6º Se a me dida pro visória não for apre ciada
em até qua renta e cin co dias con tados de sua pu bli-
cação, en trará em re gime de ur gência, subseqüente-
mente, em cada uma das Ca sas do Con gresso Na cio-
nal, fi cando so brestadas, até que se ul time a vo tação,
todas as de mais de liberações le gislativas da Casa
em que es tiver tramitando.

§ 7º Pror rogar-se-á uma úni ca vez por igual pe -
ríodo a vi gência de me dida provisória que, no pra zo
de ses senta dias, con tado de sua pu blicação, não ti -
ver a sua vo tação en cerrada nas duas Ca sas do Con-
gresso Na cional.

§ 8º As me didas pro visórias te rão sua vo tação
iniciada na Câ mara dos De putados.

§ 9º Ca berá à co missão mis ta de De putados e
Senadores examinar as me didas pro visórias e so bre
elas emi tir pa recer, an tes de se rem apre ciadas, em
sessão se parada, pelo ple nário de cada uma das Ca -
sas do Con gresso Na cional.

§ 10. É ve dada a re edição, na mes ma ses são le -
gislativa, de me dida pro visória que te nha sido re jeita-
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da ou que te nha perdido sua efi cácia por de curso de
prazo.

§ 11. Não edi tado o de creto le gislativo a que se
refere o § 3º até ses senta dias após a re jeição ou per -
da de efi cácia de me dida pro visória, as re lações ju rí-
dicas cons tituídas e de correntes de atos pra ticados
durante sua vi gência con servar-se-ão por ela re gidas.

§ 12. Apro vado pro jeto de lei de con versão al te-
rando o texto ori ginal da me dida pro visória, esta man -
ter-se-á in tegralmente em vi gor até que seja san cio-
nado ou ve tado o pro jeto.” (NR)

“Art. 64 .............................................................
..........................................................................
§ 2º Se, no caso do § 1º,a Câ mara dos De putados

e o Se nado Fe deral não se ma nifestarem so bre a pro -
posição, cada qual su cessivamente, em até qua renta e
cinco dias, so brestar-se-ão to das as de mais de libera-
ções le gislativas da res pectiva Casa, com ex ceção das
que te nham pra zo cons titucional de terminado, até que
se ul time a vo tação.

..................................................................(NR)
“Art. 66 .............................................................
..........................................................................
§ 6º Esgo tado sem de liberação o pra zo es tabe-

lecido no § 4º, o veto será co locado na or dem do dia
da ses são ime diata, so brestadas as de mais pro posi-
ções, até sua vo tação fi nal.

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

“Art. 84 ..............................................................

...........................................................................
VI – dis por, me diante de creto, so bre:
a) or ganização e fun cionamento da ad ministra-

ção fe deral, quan do não im plicar au mento de des pe-
sa nem cri ação ou ex tinção de ór gãos pú blicos;

b) ex tinção de fun ções ou car gos pú blicos,
quando va gos;

..................................................................(NR)
“Art. 88. A lei dis porá so bre a cri ação e ex tinção

de Mi nistérios e ór gãos da ad ministração pú blica.”
(NR)

“Art. 246. É ve dada a ado ção de me dida pro vi-
sória na re gulamentação de ar tigo da Constituição
cuja re dação te nha sido al terada por meio de emen da
promulgada en tre 1º de ja neiro de 1995 até a pro mul-
gação des ta emen da, in clusive.” (NR)

Art. 2º As me didas pro visórias edi tadas em data
anterior à da pu blicação des ta emen da con tinuam em 
vigor até que me dida provisória ul terior as re vogue
explicitamente ou até de liberação de finitiva do Con -
gresso Na cional.

Art. 3º Esta Emen da Cons titucional en tra em vi -
gor na data de sua pu blicação.

Brasília, 11 de se tembro de 2001
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Aécio Ne ves
Presidente
Deputado Efraim Mo rais
1º Vice-Pre sidente
Deputado Barbosa Neto 
2º Vice-Pre sidente
Deputado Nilton Ca pixaba
2º Se cretário
Deputado Paulo Ro cha
3º Se cretário
Deputado Ciro No gueira
4º Se cretário
MESA DO SENADO FEDERAL
Senador Edison Lo bão
Presidente, Interino
Senador Antonio Car los Va ladares
2º Vice-Pre sidente
Senador Carlos Wil son
1º Se cretário
Senador Antero Paes De Bar ros
2º Se cretário
Senador Ronaldo Cu nha Lima
3º Se cretário
Senador Mozarildo Ca valcanti
4º Se cretário

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – As pro pos-
tas de emen da à Cons tituição que aca bam de ser li das
estão su jeitas às dis posições es pecíficas cons tantes
nos arts. 354 e se guintes do Re gimento Interno.

As ma térias se rão pu blicadas e des pachadas à
Comissão de Cons tituição, Justiça e Ci dadania.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – So bre a
mesa, re querimentos que serão li dos pela Srª 1ª Se -
cretária em exercício, Se nadora Serys Slhes sarenko.

São li dos os se guintes:

REQUERIMENTO Nº 266, de 2003

Requer in formações so bre ações
e/ou pro gramas de abas tecimento de
água e de rede de sa neamento.
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Requeiro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
mento in terno, com binado com o art. 50, § 2º, da
Constituição Fe deral, que a Mesa so licite ao Exmo.
Senhor Mi nistro-Chefe da Casa Ci vil da Pre sidência
da Re publica Infor mações por es crito acer ca de pro -
jetos ou ações para a im plantação e/ou o fi nancia-
mento de obras des tinadas ao abas tecimento de
água e de re des de es gotos sa nitários, exis tentes nos
diferentes Mi nistérios, es pecificando:

– Mo dalidade de programação;
– To tal de re cursos, em Re ais, a se rem em pre-

gados;
– Mi nistérios e ór gãos en carregados des sas

ações;
– Da dos es tatísticos so bre o nú mero de do micí-

lios e po pulação que con tam com ser viços de abaste-
cimento de água e rede de es gotos sa nitários;

Informar, anda, se o Go verno brasileiro man tém
algum tipo de ade são ao Ano Inter nacional (2003) da
Água Doce, de finido pela ONU.

Também da dos so bre as ati vidades de senvolvi-
das e em de senvolvimento pela Agên cia Na cional de
Águas-ANA.

Sala das Ses sões, 28 de abril de 2003, Se nador
Arthur Vir gílio, Lí der do PSDB (À mesa para de ci-
são)

REQUERIMENTO Nº 267, de 2003

Nos ter mos do ar tigo 216 do Re gimento Inter no
do Se nado Fe deral, re queiro in formações ao Mi nisté-
rio da Sa úde so bre a li citação para a aqui sição de he -
moderivados – me dicamentos utilizados no tra tamen-
to da he mofilia, es pecificando os ter mos da li citação,
bem como do con trato fir mado com a em presa ga-
nhadora. e, tam bém, so bre a pre tendida execução de
25% do con trato em questionamento.

Sala das Ses sões, 28 de abril de 2003. – Se na-
dor Romero Jucá

(Á mesa para de cisão)

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – As pro postas
de emen da à Cons tituição que aca bam de ser li das
estão su jeitas às dis posições es pecíficas constantes
nos arts. 354 e se guintes do Re gimento Inter no.

As ma térias se rão pu blicadas e des pachadas à
Comissão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – So bre a
mesa, re querimentos que se rão li dos pela Srª 1ª Se -
cretária em exercício, Se nadora Serys Slhes sarenko.

São li dos os se guintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 149, DE 2003

Altera os arts. 53 e 67 da Lei nº
8.906, de 4 de ju lho de 1994, que dis põe
sobre o Esta tuto da Advocacia e da
Ordem dos Advo gados do Bra sil (OAB).

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Os arts. 53 e 67 da Lei nº 8.906, de 4 de

julho de 1994, pas sam a vi gorar com a se guinte re da-
ção:

“Art. 53 ..............................................................
...........................................................................
§ 3º Na ele ição para a es colha da Di retoria do

Conselho Fe deral, cada mem bro da de legação terá
direito a um voto, ve dado aos mem bros ho norários vi -
talícios. (NR)”

“Art. 67 ..............................................................
...........................................................................
IV – No dia 31 de ja neiro do ano se guinte ao da

eleição, o Con selho Fe deral ele gerá, em re união pre-
sidida pelo Con selheiro mal s an tigo, por voto se creto
e para man dato de três anos, sua Di retoria, que to ma-
rá pos se no dia se guinte.

V – Será con siderada eleita a chapa que ob tiver
maioria sim ples dos vo tos dos Con selheiros Fe derais,
presente a me tade mais um de seus mem bros.

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

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

O pre sente projeto de lei ob jetiva cor rigir ano-
malia que vem se ve rificando nas ele ições para a
escolha da Di retoria do Con selho Fe deral da
Ordem dos Advo gados do Bra sil, im posta pelo art.
53 da Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994 (Esta tuto
da Advo cacia e da OAB). Com efe ito, ao de termi-
nar que a Di retoria do Con selho Fe deral será es co-
lhida pe los Con selhos Sec cionais, sem a par ticipa-
ção dos Con selheiros Fe derais que se rão di rigidos
pela Di retoria eleita, tal dis positivo ins titui a ele i-
ção in direta des se Con selho. Além dis so, os §§ 1º
e 2º des se ar tigo es tabelecem que nas de libera-
ções do Con selho o Pre sidente tem ape nas o voto
de qua lidade, e que o voto dos Con selheiros Fe de-
rais é to mado por de legação.

Mediante o acrés cimo de um § 3º ao art. 53, pre-
tende-se subs tituir o voto por de legação pelo voto di -
reto, de cada Con selheiro Fe deral, no pro cesso de
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escolha da Di retoria do Con selho Fe deral, ao tem po
em que se veda esse di reito aos mem bros ho norários
vitalícios, ou seja, aos ex-pre sidentes do Con selho
Federal.

Ao tra tar das ele ições e dos man datos dos
membros de to dos os ór gãos da OAB, no ca pítulo
VI, o Esta tuto es tabelece, nos in cisos IV e V do art.
67, que a ele ição da Di retoria do Con selho Fe deral
ocorrerá no dia 25 de ja neiro, em to dos os Con se-
lhos Sec cionais, e que o Pre sidente do Con selho
Seccional de verá co municar em três dias, à Di reto-
ria do Con selho Fe deral, o re sultado do ple ito (in ci-
so IV). De termina tam bém (in ciso V) que, de pos se
dos re sultados das Sec cionais, a Di retoria do Con -
selho Fe deral pro cederá à con tagem dos vo tos e
proclamará o re sultado, correspondendo a cada
Conselho Sec cional um voto.

Devido à grande im portância da en tidade na
edificação do Esta do De mocrático de Di reito, não há
sentido em se man ter o pro cesso de ele ição in direta
do Con selho Fe deral da OAB, o que im põe a ne cessi-
dade de al teração dos in cisos IV e V do art. 67, me di-
ante o es tabelecimento, in clusive, de no vas da tas
para esse ple ito. Assim como ocor re no Con gresso
Nacional, em que as Me sas Di retoras são ele itas pe -
los par lamentares fe derais e não pe las Assem bléias
Legislativas, o Conselho Fe deral da OAB deve ter sua 
Diretoria ele ita pe los Con selheiros Fe derais que com -
põem as de legações dos Esta dos, e não pe los Con -
selhos Sec cionais.

Tais al terações en contram res paldo em de cisão
da qua se to talidade dos Con selheiros Fe derais, que
deliberaram pela al teração da Lei nº 8.906, de 11994
(Estatuto da Advo cacia e da OAB), na for ma apre sen-
tada nes te pro jeto, in clusive com ra tificação ex pressa
na úl tima Conferência Na cional dos Advo gados, re ali-
zada em no vembro de 2002 em Sal vador.

Ressalte-se, fi nalmente, que a in coerência
dessa forma de ele ição em re lação ao Estado De -
mocrático de Di reito de fendido pela en tidade má xi-
ma de re presentação dos ad vogados jus tifica am -
plamente a sua mu dança, para que se pos sa do tar
o Con selho Fe deral da au tonomia que me rece no
tocante à sua or ganização, na condição de ór gão
da mais alta re levância para a or dem ju rídica e de -
mocrática do País.

Sala das Ses sões, 28 de abril de 2003. – Se na-
dor Papaléo Paes

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.906, DE 04 DE JULHO DE 1994

Dispõe so bre o Esta tuto da Advocacia
e da Ordem dos Advo gados do Bra sil –
AOB.

O Pre sidente da Re pública

Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e 
eu san ciono a se guinte Lei:
....................................................................................

CAPÍTULO II
Do Conselho Federal

....................................................................................
“Art. 53. O Con selho Fe deral tem sua es trutura e 

funcionamento de finidos no Re gulamento Ge ral da
OAB.

§ 1º O Pre sidente, nas de liberações do Con se-
lho, tem ape nas o voto de qua lidade.

§ 2º O voto é to mado por de legação, e não pode
ser exer cido nas ma térias de in teresse da uni dade
que re presente.”
....................................................................................

CAPÍTULO IV
Das Ele ições e dos Man datos

....................................................................................
“Art.67 ................................................................
IV – no dia 25 de ja neiro, pro ceder-se-á, em to -

dos os Con selhos Sec cionais, à ele ição da Di retoria
do Con selho Fe deral, de vendo o Presidente do Con -
selho Sec cional co municar em três dias, à Di retoria
do Con selho Fe deral, o re sultado do ple ito.

V – de pos se dos re sultados das Sec cionais, a
Diretoria do Con selho Fe deral pro cederá à con tagem
dos vo tos, correspondendo a cada Con selho Seccio-
nal um voto, e proclamará o re sultado.”
....................................................................................

(A Co missão de Cons tituição, Jus tiça e
Cidadania – De cisão Ter minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150,DE 2003

Cria a Car reira de Po licial Fer roviá-
rio Fe deral, Car gos efe tivos/Comissiona-
dos no De partamento de Po lícia Fer roviá-
ria Fe deral, e dá ou tras pro vidências.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica cri ada, no âm bito do Po der Exe cuti-
vo, a Car reira Po licial Fer roviário Fe deral, com preen-
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dendo os cargos de Inspetor de Po lícia Fer roviária
Federal e de Agente de Po lícia Fer roviária Fe deral,
com as atri buições pre vistas na Cons tituição Fe deral
e Le gislação es pecífica e, os car gos efe tivos e co mis-
sionados na for ma dos ane xos I,II e III.

Art. 2º O in gresso nos car gos da Car reira de que 
trata esta Lei dar-se-á me diante apro vação em Con -
cursos Pú blico, constituído de duas fa ses, eli minatóri-
as e clas sificatórias, sen do a pri meira de exame psi -
cotécnico e de pro vas de tí tulos e a se gunda cons tituí-
da de cur so de for mação.

Parágrafo úni co. O pri meiro efe tivo será com -
posto pe los Po liciais Ferroviários da RFFSA – Rede
Ferroviária Fe deral S/A, da CBTU – Com panhia Bra -
sileira de Trens Urba nos, e do TRENSURB – Empre -
sa de Trens Urba nos, e os fun cionários da Rede Fer -
roviária Fe deral que exer çam fun ções de Assis ten-
tes e Agen tes de Se gurança Fer roviária, que te nham
vínculo em pregatício, em data an terior à da pri vati-
zação da quelas em presas mencionadas, ou seja,
março de 1997.

Art. 3º A Car reira de que tra ta esta Lei terá a
mesma es trutura de clas ses e pa drões e ta bela de
vencimentos pre vistos da Lei nº 8.460, de 17 de se-
tembro de 1992.

§ 1º São re quisitos de es colaridade para o in-
gresso na car reira o di ploma de curso de Ensi no Mé dio
oficialmente re conhecido, as sim como de mais cri térios
que vi erem a ser de finidos no edi tal do con curso.

§ 2º A in vestidura nos car gos dar-se-á sem pre
na clas se D, pa drão I.

Art. 4º Os ven cimentos do car go de Po licial Fer-
roviário Fe deral cons tituem-se do ven cimento bá sico
e das gra tificações abaixo:

I – Gra tificação de ati vidade Po licial Ferroviário
Federal, para aten der as pe culiaridades de correntes
da in tegrar de dicação às ati vidades do car go, no per -
centual de 180% (cen to e oi tenta por cen to);

II – Gra tificação de des gaste fí sico e men tal, de -
corrente da ati vidade ine rente ao car go, no percentual
de 180% (cen to e oi tenta por cen to);

III – Gra tificação de ati vidades de risco, de cor-
rente dos riscos a que es tão su jeitos aos ocupantes
do car go, no percentual de 180% (cen to e oi tenta por
cento).

§ 1º A per cepção dos be nefícios pe cuniários
previstas nes te ar tigo é in compatível com a de ou tros
benefícios pe cuniários ins tituídos sob o mes mo tí tulo
ou idên tico fundamento.

Art. 5º Os ocu pantes de car go efe tivos da car rei-
ra de que tra ta o art. 1º fa rão jus, ain da, à gra tificação
de ati vidade, ins tituída pela Lei De legada nº 13, de 27
de agos to de 1992, no per centual de 160% (cen to e
sessenta por cen to), apli cando-se o disposto no pa rá-
grafo do art. an terior.

Art. 6º Os ocu pantes de car gos da carreira de
Policial Ferroviário Fe deral fi cam su jeitos a in tegral e
exclusiva de dicação às ati vidades do cargo.

Art. 7º Os car gos em co missão e as fun ções de
confiança do De partamento de Po lícia Fer roviária Fe -
deral se rão pre enchidas, pre ferencialmente, por ser -
vidores in tegrantes da car reira que te nham com porta-
mento exemplar e que es tejam po sicionados nas
classes fi nais, ressalvados os ca sos de in teresse da
administração, con forme normas a se rem es tabeleci-
das pelo Mi nistro de Esta do da Jus tiça.

Art. 8º É de 40 (qua renta) ho ras se manais a jor -
nada de tra balho dos integrantes da car reira que tra ta
esta Lei.

Art. 9º Com pete ao Mi nistério da Admi nistração
Federal e Re forma do Estado a de finição de normas e 
procedimento para a pro moção da car reira de que tra -
ta esta Lei.

Art. 10. O dis posto nes ta Lei apli ca-se aos pro -
ventos de apo sentadoria e às pensões.

Art. 11.  As des pesas de correntes da im plemen-
tação des ta Lei cor rerão à conta das do tações cons -
tantes no or çamento do Mi nistério da Justiça e à
abertura de cré dito su plementar para aten der aos de -
mais dis pêndios.

Art. 12º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.
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Justificação

Busca o re ferido pro jeto resgatar dois ob jetivos
do Par lamento bra sileiro, ins critos na Cons tituição Ci -
dadã. A re gulamentação da Po lícia Ferroviária Fe de-
ral, e ao mes mo tem po a cri ação de um qua dro da
mesma, ten do como base os fun cionários que exer -
cem ati vidades cor relatas.

De lá para cá mu itas co isas se al teraram. Mas
os ob jetivos dos ilus tres Cons tituintes es tão man tidos
mais atu ais do que nun ca, na me dida em que o avan -
ço da vi olência e a cri minalidade se tor nam uma pre o-
cupação cen tral de to dos os bra sileiros.

“Os ca minhos de fer ro” tornaram-se ar térias
desguarnecidas, à mercê do con trabando, do des ca-
minho e do cri me or ganizado. Busco o apo io dos
meus pa res para res gatar este exemplo do que já ten -
tei quan do no exer cício do mandato de De putado Fe -
deral.

A Cons tituição Fe deral prevê, em seu art. 144,
inciso III e § 3º, a exis tência le gal da Po lícia Ferroviá-
ria Fe deral. Sen do as sim, está as segurada a sua mis -
são ins titucional. Por tanto, re verte-se de grande re le-
vância a existência do Órgão, bem como a sua su bor-
dinação ao Mi nistério da Justiça.

Temos que re gularizar não só uma po lícia ferro-
viária cons titucional, como tam bém, a vida de ser vi-
dores que se de dicaram à ca usa da de fesa da so cie-
dade bra sileira.

Sala das Ses sões, 28 de abril de 2003. – Se nador
Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

 ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 144. A se gurança pú blica, de ver do Esta do,

direito e res ponsabilidade de to dos, é exer cida para a
preservação da or dem pú blica e da in columidade das
pessoas e do pa trimônio, por meio dos se guintes ór -
gãos:

I – po lícia fe deral;
II – po lícia ro doviária fe deral;
III – po lícia fer roviária fe deral;
IV – po lícias ci vis;
V – po lícias mi litares e cor pos de bombeiros mi -

litares.
(...)

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

§ 3º A po lícia ferroviária fe deral, ór gão perma-
nente, or ganizado e man tido pela União e es truturado
em car reira, des tina-se, na for ma da lei, ao pa trulha-
mento os tensivo das fer rovias fe derais.
....................................................................................

LEI DELEGADA Nº 13, 
DE 27 DE AGOSTO DE 1992

Institui Gra tificações de Ati vidade
para os ser vidores ci vis do Po der Execu-
tivo, revê van tagens e dá ou tras pro vi-
dências.

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que, no
uso da de legação constante da Re solução nº 1, de
1992-CN, de creto a se guinte lei:

Art. 1º Fi cam instituídas gra tificações de ati vida-
de de pes soal ci vil, de vidas men salmente aos ser vi-
dores do Po der Executivo, re gidos pela Lei nº 8.112
de 11 de de zembro de 1990, em va lor cal culado so bre
o ven cimento bá sico, nos termos desta lei de legada.

LEI Nº 8.460, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992

Concede an tecipação de re ajuste de 
vencimentos e de sol dos dos ser vidores
civis e mi litares do Po der Executivo e dá
outras providências.

O Pre sidente da Re pública Faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu san ciono a se guin-
te lei:

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania – de cisão ter minativa .)

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Os pro jetos
lidos se rão pu blicados e re metidos às Co missões
competentes.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pela
Srª. 1a Se cretária em exer cício, Se nadora Serys
Slhessarenko.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 268, DE 2003

Requer o apo io do Se nado Fe deral à 
Candidatura da “Pas toral da Cri ança” ao
Prêmio No bel da Paz de 2003.

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente do Se nado
Federal, Se nador José Sar ney,

Com fun damento no disposto no art. 222 do Re -
gimento Inter no do Se nado Fe deral, e ten do em vis ta
Decreto do Exce lentíssimo Se nhor Pre sidente da Re -
pública da tado de 23 de abril de 2003, re queiro ma ni-
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festação, desta Casa, de apo io à can di datura da or ga-
nização não-go vernamental in titulada Pastoral da Cri-
ança ao Prê mio No bel da Paz de 2003, con cedido
pela Fun dação No bel.

Justificação

Esta não é a pri meira vez que se lan ça a can di-
datura da Pas toral da Cri ança ao Prê mio No bel da
Paz. To dos se lem bram que, no ano pas sado, essa
instituição mo delar foi apre sentada como can didata a
esse Prê mio. Tam bém, no ano pas sado, esta Casa se
manifestou, atra vés de Re querimento dos Se nadores
Ramez Te bet, seu Pre sidente, e Artur da Tá vola, Lí -
der do Go verno não ten do lo grado a sua con quista –
quem sabe? – por fal ta de um ma ior em penho de to -
dos os bra sileiros, em es pecial da par te de nós que os 
representamos nes ta Casa do Con gresso Na cional.

Quem sabe um mo vimento con junto dos três
poderes da Re pública im prima ma ior for ça de con -
vencimento dos res ponsáveis pelo Prê mio. As sim,
proponho que o Se nado Fe deral e a Câ mara dos
Deputados, re presentando o Le gislativo e o Su pre-
mo Tri bunal Fe deral, re presentando o Ju diciário, se
aliem à Co missão de signada pelo Exe cutivo para
esse fim.

Também, é im portante que em polguemos toda
a so ciedade bra sileira num mo vimento como o da
Copa do Mun do de Fu tebol, que, além de cha mar a
atenção dos res ponsáveis pela con cessão do Prê mio
Nobel da Paz, po deria contribuir para am pliar a co o-
peração des sa mes ma so ciedade para com a Pas to-
ral, fa zendo-a ma ior ain da do que já é.

SALVAR VIDAS E CONSTRUIR A PAZ!

Este é o tra balho que em polga essa ins tituição
modelar, fun dada há cer ca de 20 anos, pela Drª Zil da
Arns Ne umann e por Dom Ge raldo Ma jella Agnelo,
para pro mover a me lhoria da qualidade de vida das
crianças brasileiras.

Transcrevemos, a se guir, ma téria re ferente a um 
ano atrás, que dá uma idéia da ação da Pas toral da
Criança:

“Todos os me ses, 1.635.461 cri anças são
acompanhadas. Mi lhares de las são re cuperadas da
desnutrição e sal vas da morte, atra vés de um tra ba-
lho que en volve toda a fa mília e a co munidade.”

“Contando com o em penho de 155.000 vo luntá-
rios que per correm os bol sões de mi séria, a Pas toral
da Cri ança está com batendo os efe itos da de sigual-
dade so cial, da fome, das dro gas e pro movendo a in -
clusão so cial em 32.265 co munidades ca rentes de
3.555 mu nicípios bra sileiros.”

“Através do es tímulo aos cu idados das mães
com as cri anças, dos pais com a fa mília, da co muni-
dade com suas ges tantes e cri anças, as ações da
Pastoral da Cri ança, além de com baterem a des nutri-
ção e a mor talidade, pro movem a ci dadania e a paz.”

“Um ver dadeiro exem plo de cons trução de um
mundo dig no, a través da so lidariedade, re conhecido,
internacionalmente, e que, ago ra, é o in dicado ofi cial
do Go verno bra sileiro ao Prê mio No bel da Paz 2002.
Assim, é im portante que você co nheça me lhor o tra -
balho da Pastoral e es timule ou tras pes soas a se in -
formarem so bre esse exem plo de edu cação para a
paz.”

“Você es tará con tribuindo para que a Pas toral
da Cri ança siga com seu se mear de es perança.”

Sala das Ses sões, 28 de abril de 2003. – Se na-
dor Pedro Si mon.

(À Co missão de Re lações Exte riores e 
Defesa Na cional.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Nos ter mos
do art. 222, §1º, do Re gimento Inter no, o re querimen-
to será des pachado à Co missão com petente.

Sobre a mesa, ofí cio que será lido pela Srª 1a Se -
cretária em exercício, Se nadora Serys Slhes sarenko.

É lido o se guinte:

Ofício nº 88/03-GLPSDB

Brasília, 14 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Cumprimentando V. Exª, te nho a sa tisfação de

indicar o Se nador Le onel Pa van como su plente para
compor a Co missão de Assun tos So ciais.

Na opor tunidade, re novo pro testos de con side-
ração e apre ço. – Arthur Vir gílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-
dência de signa o Se nador Le onel Pa van para in tegrar
a Co missão de Assun tos So ciais, como su plente,
conforme ofí cio que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Encer-
rou-se, na úl tima quin ta-feira, o pra zo para apre senta-
ção de emen das ao Projeto de Lei da Câ mara nº 34,
de 2001 (nº 3.388, de 1997, na Casa de ori gem), que
dispõe so bre a construção de muro de pro teção con tí-
nua nas pon tes, vi adutos e cur vas pe rigosas em ro do-
vias fe derais.

Ao pro jeto não fo ram ofe recidas emen das.
O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-

dência re cebeu, em tempo opor tuno, o re querimento
que será lido.
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Sobre a mesa, re querimento que será lido pela
Srª 1a Se cretária em exer cício, Se nadora Serys
Slhessarenko.

É lido o se guinte;

REQUERIMENTO Nº 269 , DE 2003

Requeiro, nos ter mos re gimentais, que o Pro jeto
de Lei da Ca mara nº 34, de 2001, que dis põe so bre a
construção de muro con tínuo nas pontes, vi adutos e
curvas pe rigosas em ro dovias fe derais, apro vado na
Comissão de Ser viços de Infra-Estru tura – CI, seja
analisado pela Co missão de Assun tos Eco nômicos
quanto aos seus as pectos eco nômico e fi nanceiro.

Sala das Ses sões, 28 de abril de 2003. – Se na-
dor Aloizio Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – O re queri-
mento lido será in cluído em Ordem do Dia, opor tuna-
mente.

Sobre a mesa, pa recer da Co missão de Cons ti-
tuição, Jus tiça e Ci dadania, oferecendo a re dação fi -
nal à Pro posta de Emen da Cons titucional nº 21, de
2001, que será lido pela Srª. 1a Se cretária, Se nadora
Serys Slhes sarenko.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 303, DE 2003
(Comissão de Cons tituição, Justiça e Ci dadania)

Redação fi nal da Pro posta de Emen -
da à Cons tituição nº 21, de 2001.

A Co missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dada-
nia apre senta a re dação fi nal da Pro posta de Emenda
à Cons tituição nº 21, de 2001, que al tera a re dação do 
art. 6º da Cons tituição Fe deral.

ANEXO AO PARECER Nº 303, DE 2003

Redação fi nal da Pro posta de Emenda
à Cons tituição nº 21, de 2001.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2003

Altera o art. 6º da Cons tituição Fe-
deral, para in troduzir a ali mentação como 
direito so cial.

As Me sas da Câ mara dos De putados e do Se -
nado Fe deral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tuição Fe deral, pro mulgam a se guinte emen da ao tex -
to cons titucional:

Art. 1º O art. 6º da Cons tituição Fe deral passa a
vigorar com a se guinte re dação:

“Art. 6º São di reitos so ciais a edu ca-
ção, a sa úde, a alimentação, o tra balho, a
moradia, o la zer, a se gurança, a pre vidência
social, a pro teção à ma ternidade e à in fân-
cia, a as sistência aos de samparados, na
forma des ta Cons tituição.”

.....................................................(NR)
Art. 2º Esta Emen da Cons titucional en tra em vi -

gor na data de sua pu blicação.
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O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Pas sa-se à 
imediata apre ciação da re dação fi nal, nos ter mos do
art. 366, do Re gimento Inter no.

Em dis cussão a re dação fi nal. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação. (Pa usa.)
Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro

o en caminhamento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovada.
A ma téria vai à Câ mara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Pas sa-se à 

Item 1:

ORDEM DO DIA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 1999

(Votação no minal, se não hou ver emen das)

Quinta e úl tima ses são de discussão,
em pri meiro turno, da Proposta de Emenda
à Cons tituição nº 22, de 1999, ten do como
primeiro signatário o Se nador Pe dro Si mon,
que dá nova re dação ao in ciso LXXVI do art. 
5º da Cons tituição Fe deral (gratuidade para
o re gistro e pri meira emis são de cer tidão de
nascimento, ca samento e óbito), ten do

Parecer fa vorável, sob nº 161, de
2002, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator: Se nador Íris Re zende.

A Pre sidência es clarece ao Ple nário que, nos
termos do disposto no art. 358, do Re gimento Inter no,
a ma téria cons tará da Ordem do Dia du rante cinco
sessões de liberativas or dinárias con secutivas, em fase 
de dis cussão em primeiro tur no, quan do po derão ser
oferecidas emen das as sinadas por um ter ço, no mí ni-
mo, da com posição do Se nado Fe deral.

Transcorre, hoje, a quin ta e úl tima ses são de
discussão.

Em dis cussão a pro posta. (Pa usa.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-

dente, peço a pa lavra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Com a pa -

lavra o Se nador Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or-

dem. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, peço a pa lavra apenas para aler tar

que re almente não há quorum para vo tar ago ra.  Por-
tanto, de verá ser de ixado para ou tra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O Se nador
Pedro Si mon de siste de dis cutir a ma téria.

Não ha vendo quem peça a pa lavra, está en cer-
rada a dis cussão, em primeiro turno.

A ma téria será in cluída em Ordem do Dia ama -
nhã para vo tação em pri meiro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Item 2:

REQUERIMENTO Nº 217, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 217, de 2003, do Se nador Ro berto
Saturnino, so licitando a tra mitação con junta
dos Pro jetos de Lei do Se nado nºs 103, de
1999, e 220, de 2000, com os de nºs 169 e
502, de 1999, que já se en contram apen sa-
dos, por re gularem a mes ma ma téria.

Em vo tação o re querimento. (Pa usa.)
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
Os pro jetos pas sam a tra mitar em con junto e

vão ao exa me da Co missão de Assun tos So ciais e,
posteriormente, à Co missão de Assun tos Eco nômi-
cos, em de cisão ter minativa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Item 3:

REQUERIMENTO Nº 218, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 218, de 2003, do Se nador Osmar
Dias, so licitando, nos ter mos re gimentais,
que, so bre o Pro jeto de Lei do Se nado nº
95, de 2003, além da Co missão cons tante
do des pacho ini cial de dis tribuição, seja ou -
vida, tam bém, a de Edu cação.

Votação do re querimento. (Pa usa.)
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
A ma téria vai à Co missão de Edu cação e, em

seguida, re torna à Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, em de cisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Item 4:

REQUERIMENTO Nº 219, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 219, de 2003, do Se nador Osmar
Dias, so licitando, nos ter mos re gimentais,
que, so bre o Pro jeto de Lei da Câ mara nº
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30, de 2002, tra mitando em conjunto com
Projeto de Lei do Se nado nº 9, de 2002,
além da Co missão cons tante do despacho
inicial de dis tribuição, seja ou vida, tam bém,
a Co missão de Edu cação.

Votação do re querimento, em tur no úni co. (Pau-
sa.)

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
Os pro jetos vão à Co missão de Edu cação e, em

seguida, re tornam à Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 234, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 234, de 2003, do Se nador Osmar
Dias, so licitando, nos ter mos re gimentais, a
retirada em ca ráter de finitivo do Pro jeto de
Lei do Se nado nº 167, de 2000, de sua au -
toria.

Votação do re querimento, em tur no úni co.
A SRª. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –

MT) – Sr. Pre sidente, peço a pa lavra para en caminhar
a vo tação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Con cedo a
palavra à Se nadora Serys Slhes sarenko, para en ca-
minhar a vo tação, por cin co mi nutos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre siden-
te, tam bém peço a pa lavra para en caminhar, posteri-
ormente.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Para en caminhar a vo tação. Sem re visão da ora -
dora.) – Sr. Presidente, gos taria de fa lar ao Se nador
Osmar Dias que é ex tremamente louvável o po sicio-
namento de S. Exª, so licitando, nos ter mos re gimen-
tais, a re tirada, em ca ráter de finitivo, do Projeto de Lei
nº 167/2000, que dis põe so bre o tra balho ru ral e dá
outras providências.

Fui a Re latora des se pro jeto na Co missão de
Assuntos So ciais. Fi zemos uma aná lise e fo ram vá ri-
os os pon tos le vantados que con sideramos já su pera-
dos. Eram re almente ques tões que te riam de passar
por um de bate mu ito am plo. Inclusive, o nosso pa re-
cer foi con trário.

Dessa for ma, con sidero ex tremamente lou vável
a re tirada de finitiva, por V. Exa, des se pro jeto de lei.

Meus cum primentos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Con cedo a
palavra ao Se nador Osmar Dias, para en caminhar.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para en cami-
nhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, esse pro jeto de lei tra mitou du rante três anos,
no Se nado Fe deral, ten do, in clusive, sido apro vado
em uma das Co missões, com pa recer fa vorável do
Senador Pe dro Si mon. O Se nador Pe dro Si mon o
aprovou em seu pa recer, e uma das Co missões da
Casa, tam bém por una nimidade, ha via apro vado. Mas
o mo mento era ou tro. Na quele instante, não se fa lava
em re forma da le gislação tra balhista, que hoje é uma
das re formas pri oritárias do Go verno Lula. O Go verno
Lula co loca como prioridade a re forma da Previdên-
cia, a re forma tributária e a re forma da le gislação tra -
balhista, prin cipalmente promovendo aquilo que se
convencionou cha mar de uma fa xina na CLT, ti rando
tudo aqui lo que é ex cessivo ou en velhecido, ar caico,
fora de tem po, por ter sido a CLT im plantada em 1943
e, por tanto, ter com pletado 60 anos.

Naquele tempo, foi uma ou sadia co locar em prá -
tica aquela le gislação trabalhista. É cla ro que te mos
de re conhecer isso. Mas hoje ela pre cisa ser atu aliza-
da, mo dernizada. Sem pre me co loquei contra aquele
projeto de fle xibilização da CLT, no Se nado Fe deral,
por con siderar que ele re tirava di reitos dos tra balha-
dores. Mas não me sa tisfiz ape nas em vo tar contra
aquele projeto; pro pus um ou tro pro jeto para os tra ba-
lhadores ru rais, porque, Sr. Pre sidente, não há, nes te
País, nin guém que pos sa me con vencer que os tra ba-
lhadores ru rais fo ram con templados, ao lon go das dé -
cadas, com uma le gislação igual a que tem o tra ba-
lhador ur bano. O tra balhador ru ral sem pre fi cou pre ju-
dicado e se quer ti nha contrato de trabalho para se lhe
assegurem os di reitos trabalhistas. O tra balhador ru -
ral não sa bia se quer que ti nha que recolher para o
INSS e, des sa for ma, contar tem po para a apo senta-
doria. Com isso, so fre o tra balhador ru ral, por não
conseguir a apo sentadoria, a não ser com mu ita di fi-
culdade e com uma mon tanha de do cumentos que
possam com provar que ele efe tivamente exerceu o
trabalho ru ral du rante dé cadas, com pletando 60
anos, para, de pois, po der se aposentar. Eu queria,
com um pro jeto de lei es pecífico, dar ao tra balhador
rural os mes mos di reitos do tra balhador ur bano. No
entanto, como há a in tenção do Go verno Lula de en -
caminhar para este Se nado um pro jeto de lei que pos -
sa ga rantir também os di reitos dos tra balhadores ru -
rais, es tou re tirando o pro jeto.

Mas eu gos taria de di zer à Se nadora Serys
Slhessarenko que fi quei fe liz por ver a ma nifestação
de S. Exª da tri buna. Por isso, não acre dito que te nha
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sido de S. Exª a fra se in feliz pu blicada nos jor nais, na
coluna do jornalista Cláu dio Hum berto, cha mando
esse pro jeto de imo ral e in decente, por que não parti-
ria de mim, Se nadora Serys Slhes sarenko, nada que
fosse imoral ou in decente. Como a co luna do jornalis-
ta Cláu dio Humberto traz a fra se en tre as pas, fico
com a ma nifestação que V. Exª fez da tri buna, na mi -
nha pre sença, por que acre dito que, sen do Se nadora,
V. Exª tem a res ponsabilidade de di zer na fren te aqui -
lo que diz na au sência; e, como na mi nha presença V.
Exª me fez tan tos elo gios, não pos so acre ditar que na
minha au sência se ria tão agres siva e in justa co migo
como foi aque la nota pu blicada. Por isso, eu ti raria as
aspas da quela no tícia e fi caria com o pro nunciamento
presente de V. Exª.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Con tinua o

encaminhamento de vo tação. (Pa usa.)
Não ha vendo mais quem que ira en caminhar,

encerro o en caminhamento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam per-

maneçam sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
O Pro jeto de Lei do Se nado nº 167, de 2000, vai

definitivamente ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Item 6:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Substitutivo ao Pro jeto de Lei do Se na-
do nº 79, de 1995, de au toria do Se nador
Waldeck Orne las, que dispõe so bre a dis tri-
buição dos re cursos do Sa lário-Educação e
dá ou tras pro vidências, ten do Pa receres sob
nºs 4, de 1997, 173 e 174, de 2003, das Co -
missões

– Di retora, Re lator: Se nador Ney Su-
assuna, ofe recendo a re dação do vencido;

– de Edu cação, Re lator: Se nador Lú cio
Alcântara, pela re jeição das Emen das nºs 1 e
2, de Ple nário; e

– de Assun tos Eco nômicos, Re lator ad 
hoc: Se nador Jo nas Pi nheiro, pela pre judici-
alidade do Pro jeto e das Emen das nºs 1 e 2, 
de Ple nário.

A Pre sidência, nos ter mos do art. 334 do Re gi-
mento Inter no e do Pa recer nº 174, de 2003, da Co -
missão de Assun tos Eco nômicos, de clara pre judica-
do o subs titutivo ao Pro jeto de Lei do Se nado nº 79,
de 1995, bem como as emen das a ele apre sentadas
que tra mitavam em tur no su plementar.

A ma téria vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Esgo tadas

as ma térias cons tantes da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen-

to nº 265, de 2003 , lido no Expe diente, que des tina a
Hora do Expe diente da ses são do dia 05 de maio pró -
ximo a co memorar o Dia Mun dial do Tra balho.

Em vo tação o re querimento. (Pa usa.)
Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro

o en caminhamento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
Será cum prida a de liberação do Ple nário.
Ficam, des de já, aber tas as inscrições para que, 

na pró xima se gunda-feira, pos samos re alizar a ses-
são de ho menagem aos tra balhadores.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem para fa zer
uma con sulta à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Con cedo a
palavra ao Se nador Edu ardo Aze redo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Pela or dem. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, há cer ca de dois me ses, quan -
do ini ciamos os tra balhos par lamentares, apre sentei
um re querimento ao Mi nistério do Meio Ambi ente so -
bre o Pro grama de Re vitalização do rio São Fran cis-
co, já que di versos con vênios e con tratos as sinados
com as pre feituras fo ram suspensos – al guns cance-
lados –, e até o mo mento não re cebi ne nhuma in for-
mação. Se guramente, não é o caso a que o Lí der
Arthur Vir gílio se re feriu, por que a Mi nistra do Meio
Ambiente, Ma rina Sil va, é uma Se nadora de alto con -
ceito en tre to dos nós. É ób vio que não se tra ta de des -
mazelo ou des prezo pelo Se nado Fe deral. Con tudo,
formulo à Mesa um pe dido de in formações so bre o
trâmite des se re querimento apre sentado ao fi nal do
mês de fe vereiro.

O re querimento em questão re fere-se ao Pro-
grama de Re vitalização do rio São Fran cisco. Esse
Programa é mu ito im portante para o Bra sil, já que o
referido rio atra vessa vá rios Esta dos bra sileiros e ne -
cessita de me lhoria da si tuação am biental. So mente
poderemos pensar na fa mosa trans posição das
águas do rio São Fran cisco, quando ocor rer a re vitali-
zação do rio. Nes se sen tido, eu gos taria de ob ter in -
formações so bre a tra mitação do re querimento até
porque não es tou mu ito fa miliarizado com o an da-
mento dos pro cessos aqui no Se nado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Mesa se
compromete a es tudar o as sunto e a apre sentar a V.
Exª uma res posta, opor tunamente.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Vol ta-se à
lista de ora dores.

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Alme ida
Lima, como Lí der, para co municação de in teresse
partidário, por 20 mi nutos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs.
Senadores, co munico a V. Ex.ª que re tornando ao
meu Esta do do Ser gipe, na se mana pas sada, pre ci-
samente no fe riado de 21 de abril, fiz uma vi sita ao
longínquo Mu nicípio de Poço Re dondo, si tuado na re -
gião semi-ári da do nos so Esta do, distante da ca pital
aproximadamente 185 qui lômetros. Lá, man tivemos
contato com o Pre feito da quele Mu nicípio, o Frei
Enoch Sal vador de Melo, Pre sidente da Câ mara de
Vereadores, com li derança do Mo vimento dos Tra ba-
lhadores Sem Ter ra e ou tras li deranças co munitárias.
E fui ver de per to a si tuação de ca lamidade por que
passa aque le Mu nicípio, so bretudo os seus mu níci-
pes. A si tuação é ve xatória e re quer ati tudes ur gentes
diante da ca lamidade pú blica que ocor re em nos so
Estado não ape nas no Mu nicípio de Poço Re dondo,
mas so bretudo nos Municípios in tegrantes da re gião
do semi-ári do, de vido não apenas às con dições cli -
máticas, que são co nhecidas há sé culos, mas tam-
bém de vido à falta de as sistência e de ofer ta de al ter-
nativas ca pazes de mi norar o so frimento da quela
gente e até mes mo es tabelecer a pro moção do ho-
mem que vive na quela lo calidade.

Naquela oportunidade, Srªs e Srs. Se nadores,
recebi das mãos das au toridades a que me re feri e
das li deranças um re latório que faço ques tão de ler
para V. Exª:

Exmº Par lamentar,
Apresento a V. Exª um re latório que te -

mos pre parado pe las nos sas se cretarias,
mas tomo a ini ciativa de te cer al gumas con-
siderações:

a) – A do ença ma ior é a fome que ata -
ca nos sa gen te. Fome ca usada pela ba ixa
condição de vida que atin ge mais de um ter -
ço (10.000 pes soas) de nosso povo. Imagi-
ne que nos sos as sentamentos (2.500 fa míli-
as) são ver dadeiras fa velas ru rais. Jo gou-se
uma po pulação significativa de tra balhado-
res (as) em cima de uma ter ra, sem con di-

ções de pro duzir e até de so breviver, e se
deu a isso o nome de P. A de re forma agrá -
ria. A ter ra, que era para ser de tra balho, tor-
na-se ra pidamente em ter ra de ne gócio.
Exs. No as sentamento Ja caré-Curituba há
lotes que já es tão no 8º “dono”. Por quê?
São mu itas as ra zões que le vam a isto:

– A ma ioria da ter ra de sapropriada é
ruim. De sapropriou-se ter ra em que, na ma i-
oria dela, bode terá di ficuldade de vi ver.
Acrescente-se ain da que a ter ra boa exis-
tente é má apro veitada, sem ne nhum pla no
de tra balho, sem as sistência téc nica, sem
nenhuma in fra-estrutura (es cola, água, sa ú-
de, ele tricidade,...), e faltando até quem aju -
de a po pulação as sentada nas suas re la-
ções de con vivência. Não há se quer uma
assistente so cial. Como os as sentados são
vindos de vá rios lo cais e até de es tados di -
ferentes, a du reza da vida, a du reza da na -
tureza, a fal ta de pers pectiva, o de sejo cada 
vez mais for te dos jo vens de pro curarem ou -
tro lu gar tor na o con vívio atri toso e até vi o-
lento. As re lações hu manas são de des con-
fiança e de do mínio do mais for te so bre o
mais fra co, o que tor na qual quer ten tativa de 
trabalho co munitário in frutífero.

O MST de senvolve ex celente tra balho
na área e é gra ças a ele que a luta pela ter -
ra con tinua e a re gião ain da não se tor nou
um foco in controlável de in satisfação. No en -
tanto, na mi nha aná lise, co mete seu pe cado
maior: tra balho in dividual dos as sentados.
Veja bem, o su bir no ca minhão para ocu par a 
terra, a ocu pação da ter ra, a re sistência, a
conquista... tudo é co letivo, partilhado. As as -
sembléias re vigoram as for ças e dão âni mo
para a re sistência. Con quistada a ter ra, re par-
tidos os lo tes, co meça o re ino do in dividualis-
mo. Nem mes mo nas pou cas ter ras boas (si-
tuadas às mar gens do rio São Fran cisco) se
consegue de senvolver um pro jeto co munitário.
Exs: as sentamento de Cur ralinho, de Bom Su -
cesso, da La goa das Are ias, de Ca jueiro, do
Jacaré-Curituba. Os nos sos as sentados se in -
cluem na mas sa res tante dos mi seráveis e
disputam acir radamente um prato de co mida,
uma bol sa de ali mento, ou fe cham es tradas,
saqueiam ca minhões de co mida ou ti ram di-
nheiro do ban co e, en dividados, “ven de” seu
lote a quem ofe recer qual quer ni nharia ou
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destrói a ca atinga para ven der um saco de
carvão por R$1,00 (hum real).

Então, o MST, que tem uma prá tica co -
letiva ex traordinária, não con seguiu aqui na
região trans ferir essa mís tica para o tra ba-
lho, a pro dução.

Na re gião cho ve pou co. Se gundo o
Governador João Alves Fi lho, em cada 10
anos, 06 são de seca. Ora, numa re alidade
dessa em que a per da por fal ta de chu va
chega a 60% não é de se pen sar numa uti li-
zação mais ra cional da ter ra?

Estamos ven do uma re alidade dos as-
sentamentos de re forma agrá ria, mas a re a-
lidade dos pe quenos pro prietários é dras ti-
camente igual. Um es tudo pa trocinado pelo
INCRA re vela que a ren da fa miliar dos as-
sentados é in ferior a R$360,00 (tre zentos e
sessenta re ais) ou seja, me nos de R$1,00
(hum real) por dia, e que a ten dência é pi o-
rar, já que a ma deira que se faz car vão está
se aca bando.

Poço Re dondo é um mu nicípio mar ca-
do, no se miárido, pela pou ca ge ração de
renda e pela pe cuária de le ite. Ora, pode-se
imaginar o que acon tece no tem po da seca.
Nem co mida, nem gado, nem água.

Atualmente a si tuação está até pior
que nos tem pos de FHC: É que a mu dança
de go verno trouxe mu itos trans tornos nos
programas so ciais” – abro um pa rêntese
para di zer que esse pre feito de Poço Re don-
do é do Par tido Po pular So cialista – do PPS
– “até ago ra o FOME ZERO é ZERO mes-
mo. Os as sentamentos co meçam a se de-
sesperar porque é mu ito len to, bu rocrático e
a fome não agüen ta me ses a fio de es pera.
Por cá já se sa queia tudo. Se mana pas sada,
dia 12 de abril, a me renda da es cola do Pé
da Ser ra foi le vada du rante a ma drugada.
São po bres sa queando po bres. Estou en vi-
ando os da dos da EMDAGRO so bre chu vas
no nos so mu nicípio nes te ano:

Em ja neiro, 17,75 ml;
Em fe vereiro, 15,75; 
Em mar ço, 35,25;
e em abril não cho veu nada.
O Go verno do Esta do, to dos até ago ra,

não têm pres tigiado uma po lítica de ge ração
de ren da e uma con vivência com a seca.

Temos mu itas pers pectivas viáveis:

 No tu rismo (Angi cos, onde mor reu
Lampião e seu ban do, Ser ra da Guia, Cur rali-
nho, Rio São Fran cisco, a ca atinga, os as sen-
tamentos, etc), o tu rismo mís tico-ecológico.

Criação de ca marão (há toda uma tec -
nologia já im plantada e com co nhecimento
adquirido, in clusive da co munidade Qu eima-
das, fal tando ape nas ti rar da vi trine e tor-
ná-la um ne gócio).

Criação de ti lápias em tan que rede (te-
mos 40 ga iolas e um cen tro cons truído. Fal ta
o acom panhamento e tor nar o pro jeto viável)

O ar tesanato, a cu linária, o sam ba de
coco, a ve getação.

O São Fran cisco. São 23 kms do Mu ni-
cípio às mar gens do rio.

Enfim, há bas tantes al ternativas, o que 
falta, pa rece, é von tade po lítica, Há in clusive
um sa ber acu mulado, Insti tuto Xin go,
ENDAGRO, MST...) que pos sibilitaria no vas
iniciativas.

b) Os go vernos têm im plantado pro-
gramas as sistenciais que até ago ra têm ser -
vido mais para “vi ciar” as pes soas. Nos dias
de pa gamento do “bolsa-renda” era quan do
mais se ven dia be bida.

A dis puta por uma fi cha ou uma bol sa
cria mais atri tos. Os ca minhões pi pas bons
para os do nos de ca minhão, man têm viva a
indústria da seca e ali menta a corrupção e o 
desvio. O go verno nun ca di vulga o que de i-
xa de fa zer ou de dar. Só di vulga o que faz. 

O Pro grama Ta Na Mesa do Go verno
Estadual, distribui em meu Mu nicípio uma
refeição por dia de se gunda à sá bado, só na 
cidade e há 1.300 pes soas, que equi vale a
210 fa mílias, num ho rizonte de mais de
2.5000 fa mílias que es tão fa mintas e fla ge-
ladas e dá um con tingente hu mano de mais
de 10.000 pes soas. E o pessoal do in terior
do Mu nicípio não tem di reito a um pra to de
comida?

É me lhor cri ar de pendência. O que já
se gas tou com ca minhões pi pas (usa dos
politicamente, veja a car ta ane xada), com
frentes de tra balho que nada acres centa-
ram, com bol sas de ali mentos, bol sa isso,
bolsa aqui lo, da ria para inun dar o ser tão, co -
locando ca nos e água en canada.

Não é com preensível que o São Fran cis-
co atra vesse todo o nos so Mu nicípio e co muni-
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dades in teiras, a 6 km do rio, se aca bando de
fome e sede. Fal ta von tade po lítica.

Suportar os ri gores da na tureza ain da
se con cebe, mas a inér cia há sé culos de
nossos go vernantes é co isa que cla ma aos
céus.

O des caso com a sa úde, edu cação...
com a vida, cria cada dia mais fa mintos e
empobrecidos. Não são em pobrecidos por
vontade de Deus, mas são cri ados por um
sistema in justo e ex cludente.

Frei Eno que Sal vador de Melo
Prefeito do Mu nicípio de Poço Re don-

do  SE

Segue uma sé rie de as sinaturas de pes soas
que es tavam presentes a esse nos so en contro.

Faço ques tão de ler uma car ta bem es crita, so -
bretudo pelo seu con teúdo:

Assentamento Ja caré Cu rituba. Gru po União,
15/4/2003. Oi, meu gran de ami go Frei Eno que, meu
cordial bom-dia. Ve nho, por meio des sas pou cas li -
nhas, só lhe co municar que so mos um gru po de 19 fa -
mílias que vi vemos aqui mor rendo de sede. Te mos
casa que, já há mais de 60 dias, viu água. Se vier al -
guém ago ra aqui verá no mí nimo 17 ca sas, tudo com
as cis ternas se cas. Sa bemos que abaixo de Deus só
quem pode re solver esse pro blema é o se nhor. Já fa -
lamos com mu ita gen te da Di reção que fica só fa lan-
do: “Va mos re solver”. Mas na si tuação em que o pes -
soal se en contra só quem re solve o pro blema é água
e não fa lando: “não te mos dois ca minhões”. Por en-
quanto não está va lendo de nada, por que se a gente
não ti ver 10 re ais não che ga água na cis terna da gen -
te. Sa bemos que 10 reais é pouco, mas o povo não
tem di nheiro nem para com prar 1K de açú car, ima gi-
ne para bo tar uma car rada d’água. Esta mos so licitan-
do ao se nhor, que não só es sas 19 fa mílias como no
mínimo 400 fa mílias vi vem nes sa mes ma si tuação.
Prefeito, pelo amor de Deus, es peramos que o se nhor
resolva essa si tuação da sede. A nos sa sal vação está 
sendo uma bar ragem sal gada para des pesa da casa,
que para be ber não pres ta por que é mu ito po luída.

Assina José Mil ton dos San tos.
É so bre esse mesmo Mu nicípio, Sr. Pre sidente,

Srªs e Srs. Se nadores, que o Jornal da Ci dade, do
nosso Esta do, pu blicou, no do mingo an tepassado,
matéria sob manchete: “Mi nistério pre vê para este
ano a mor te de 200 em Poço Re dondo. Cálculo in clui
conseqüência da seca e mi séria que atin gem todo o
Município”.

É a mor te cer ta, pre vista, preestabelecida, co -
nhecida e que as au toridades, so bretudo aquelas que
se en contram com os or çamentos pú blicos em mão,
não pro curam acudir para iden tificar aqueles que se
encontram nes se es tado de mi séria, de sub nutrição
aguda, marcados para mor rer, e irão mor rer, por que
assim acon teceu no ano an terior, num nú mero equi -
valente a 98  se gundo a ma téria –, e nos anos pre ce-
dentes.

Recordo-me, Srªs e Srs. Se nadores, de que, no
primeiro pronunciamento que di rigi à po pulação des ta
tribuna, eu dis se – faço ques tão de re petir nes te ins -
tante:

Dessa for ma, em cum primento a esse
desiderato, in voco a atenção de V. Exªs
para, jun tos, em uma bre ve re flexão, pas-
sando o Brasil em re vista, per cebermos um
País em sua ex pressão ter ritorial, apre sen-
tando-se com as con dições mais que ne ces-
sárias, pri vilegiadas até, para se trans formar
em uma po tência mun dial, tão-so mente por
sua di mensão con tinental. Nes te País, a in -
comensurável ri queza mi neral, o gi gantismo
em água po tável, a fer tilidade do solo, a
grandiosa bi odiversidade, o cli ma ame no,
mesmo o do semi-ári do nor destino, de onde
orgulhosamente ve nho, ou das re giões sub-
tropicais, des tacam-se com inigualáveis
vantagens, comparadas a ou tras re giões do
mundo. Aqui, não se re gistram ter remotos,
maremotos, tu fões ou vul cões. Nossas ter-
ras não fi cam co bertas de gelo, a im pedir a
lavra do solo. A di versidade cli mática, com
vítimas hu manas, ocor re so mente quan do
as chu vas de ve rão se pre cipitam no lu gar
em que o ho mem, por di versas ra zões –
umas até com preensíveis, em bora não ace i-
táveis –, agre diu a na tureza, ou quan do o
sol, in clemente, en contra um ho mem des-
preparado e de sassistido por go vernos ne-
gligentes, nor malmente, um nor destino,
aquele que o Mi nistro Gra ziano des qualifica,
mas que Eu clides da Cu nha con siderou “an -
tes de tudo um for te” – e, nes sa di vergência
socioantropológica, pre firo a opi nião do se-
gundo. Esti vesse ele, o nor destino, pre para-
do e as sistido por go vernos, la vrando a terra
em pe rímetros ir rigados, te ria no sol, in cle-
mente, um ali ado, pos sibilitando-lhe sa fras
durante o ano in teiro. Como se vê, um País
abençoado por DEUS! Mas, la mentavelmen-
te, des graçado pela in competência de suas
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elites. “Ó Se nhor DEUS dos des graçados,
dizei-me Vós, Se nhor DEUS, se é lou cura
ou se é ver dade tanto hor ror pe rante os
céus”, na ins piração poé tica e re signada de 
um nor destino: Cas tro Alves.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, é la men-
tável, mais uma vez, vir à tri buna desta Casa para de i-
xar aqui re gistrada a si tuação ca lamitosa de abando-
no por que pas sa o ser gipano do semi-ári do e – por
que não di zer? – todo nor destino do semi-ári do di ante
da agres sividade da na tureza, em bora pre visível, e
que po deria ser co locada a seu fa vor como con se-
qüência de ações que em preendessem o de senvolvi-
mento econômico e so cial da quela re gião, da quela
gente. Mas nada dis so é fe ito.

Esse pre feito é con siderado em nos so Esta do
como ho mem progressista – e o é, co nheço-o des de
o iní cio da mi nha ad vocacia, há mais de 20 anos,
quando ele era pá roco no Mu nicípio de Por to da Fo lha
e eu, ad vogado tra balhista vin culado à Fe deração
dos Tra balhadores na Agricultura do Esta do de Ser gi-
pe, em preendendo ações em de fesa dos ín dios Xo -
cós, de pos seiros, de tra balhadores da quela re gião.
Essa é a sua his tória, que se con funde com a nos sa
própria e de tan tos companheiros, e ele ago ra diz que
sente sa udade do go verno de Fer nando Henrique
Cardoso. Como essa de claração, con tida nes te do cu-
mento, é lastimável! Lastimável por que sin tetiza o de -
sejo da vol ta da quele Go verno, mais las timável ain da,
porque ele cons tata que o atu al Go verno é pior do que 
o pas sado.

Existiam os va les: vale-bolsa, vale-ali mentação,
vale-gás, vale-tudo. Esque ceram ape nas de es tabele-
cer o vale-ver gonha neste País. É pre ciso, Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, es tabelecer o vale-ver-
gonha, para não con denarmos os ser tanejos nor des-
tinos a uma sen tença de mor te, tra çada com an tece-
dência, quan do to dos que de têm os or çamentos des -
te País co nhecem a re alidade e não os aco dem. São
condenados à morte como se fos se uma do ença ir re-
cuperável, quando sa bemos que ela tem re cupera-
ção, so bretudo se as eli tes des te País ti vessem ver -
gonha. Não há, uma ou tra ex pressão para ser usa da
da tri buna da mais alta Cor te Le gislativa do País. É la -
mentável e é pre ciso que to dos nós nos in surjamos
contra essa si tuação. Faço um ape lo, Se nador Tião
Viana, para que o Go verno do Partido dos Tra balha-
dores re tire o Pro grama Fome Zero do pa pel, leve-o
realmente aos rin cões mais dis tantes do País e que
acuda essa gen te, que não se en contra ape nas no
semi-árido. São bol sões de po breza que se en con-

tram em to das as par tes deste País, não es tão ape-
nas no Nor deste bra sileiro, es tão, in clusive na quelas
regiões consideradas mais ri cas e pro missoras. Que
não haja ape nas o dis curso de que há ne cessidade
de se ter von tade po lítica, é pre ciso que ela seja ex te-
riorizada em propostas concretas, que, in clusive, di -
minuam a presença da má quina ad ministrativa, que
isso re presente a eco nomia de di visas hoje gas tas,
consumidas na atividade-meio e que se jam des loca-
das para as ati vidades-fim, para aten der às nossas
populações e que am plie a pre sença do Estado na
economia, re gulando se tores que, se con tinuarem
como se en contram hoje, con denarão mais bra silei-
ros à mor te, a exem plo do seg mento me dicamentos.
Sobre este tema, re tornarei à tri buna des ta Casa para 
uma ava liação apro fundada, por que tem le vado inú-
meros bra sileiros à mor te.

É esse o ape lo que faço a V. Exª – que re presen-
ta o Par tido dos Tra balhadores – e ao Pre sidente Luiz
Inácio Lula da Sil va.

Muito obri gado, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores.

Durante o dis curso do Sr. Alme ida
Lima, o Sr. Pa ulo Paim, 1º Vice-Pre sidente,
deixa a ca deira da pre sidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cretário.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
palavra a ilus tre Se nadora Ide li Sal vatti, por per muta
com o Se nador Le onel Pa van.

A SRA IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pro -
nuncia o se guinte discurso. Sem re visão da ora dora.)
– Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, um dos meus
últimos pronunciamentos nesta tri buna foi para no tici-
ar algo que me ti nha tra zido mu ito aborrecimento. Tra-
ta-se de uma pu blicação na co luna “Ra dar” do jornal
Folha de S.Pa ulo, do dia 26 de mar ço, em que se
ventilou uma de núncia anô nima en volvendo um au di-
tor da Re ceita Fe dera, in dicado por nos so Par tido em
Santa Ca tarina para as sumir a Su perintendência da
Receita Fe deral no Pa raná e em San ta Ca tarina.

Fez-se uma li gação à mi nha pessoa, afir mando
que eu o ha via in dicado, quando fiz par te de toda a in -
dicação, le vantando uma de núncia de pro pina re ali-
zada pelo auditor fis cal Edi son Ara újo.

Imediatamente à pu blicação, no dia 26 mes mo,
tomamos providências jun to ao Mi nistério da Fa zenda
e Re ceita Fe deral e dois dias de pois, no dia 28 de
março, nós já ob tivemos a res posta as sinada pelo
Corregedor-Geral da Se cretaria da Re ceita Fe deral,
Sr. José Mo acir Fer reira Leão, dan do um ver dadeiro
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atestado de ido neidade ao Au ditor Fis cal Edi son Ara -
újo, mas re conhecendo que a de núncia anô nima ti -
nha sido ile galmente aco lhida, e tam bém que in vesti-
gações ofi ciosas – por que não foi aber ta Co missão
de Sin dicância – ti nham sido re alizadas, o que nos
instou, nos levou a fa zer uma de núncia jun to ao Dr.
Waldir Pi res, para que pu desse ser tam bém in vestiga-
do o pro cedimento do Cor regedor da Re ceita Fe deral,
tendo em vis ta que de núncia anô nima e in vestigação
oficiosa não fa zem par te da le galidade do nos so País, 
isso é algo que be ira, che ira, tem res quícios de di ta-
dura.

Sexta-feira passada, eu es tava ain da ter minan-
do o meu tra tamento mé dico – e tal vez te nha sido o
melhor do meu tra tamento mé dico – quan do re cebi a
notícia de que a Po lícia Fe deral, a par tir de uma in ves-
tigação re alizada pelo Mi nistério Pú blico Fe deral, ca -
pitaneada pelo Pro curador da Re pública Dr. Mar co
Aurélio Du tra Aydos, ha via fe ito a apre ensão, na re si-
dência do Ex-De legado da Re ceita Fe deral de Flo ria-
nópolis, o au tor da de núncia anô nima, de far ta do cu-
mentação, com putadores, do cumentos,e, en tre eles,
estava a comprovação de que ti nha sido exa tamente
o Sr. Ja nir Cas sol, o au tor da de núncia anô nima.

Esse tra balho foi be líssimo. De sejo, de pú blico,
parabenizar o Mi nistério Pú blico Fe deral e a Re ceita
Federal por te rem sido tão áge is e rá pidos, no sentido
de fa zerem a in vestigação e dar a voz de pri são, já
que o fato foi le vado para a de legacia para o re gistro
da ocor rência e o pros seguimento da in vestigação.

A do cumentação é bas tante far ta; por tanto, po -
derá ha ver a comprovação do ilí cito da de núncia anô -
nima, mas, tam bém, de ou tros ilí citos, em face da far-
ta do cumentação apre endida na casa do Sr. Ja nir
Cassol.

Eu não po deria de ixar de re gistrar o fato na tri -
buna, porque en tendo, em pri meiro lu gar, que o pro -
cedimento ado tado – o da de núncia anô nima ha ver
sido aco lhida e ha ver sido fe ita a in vestigação  não foi
o cor reto. Eu já pedi pro vidências do Dr. Wal dir Pi res,
para que isso pos sa ser eli minado, ou seja a for ma e a 
maneira de agir do nos so Go verno. Inclu sive, eu gos -
taria de tam bém res saltar que o atu al de legado da Po -
lícia Fe deral de Flo rianópolis, o Dr. Pa ulo Re nato Sil -
va da Paz, não des cansou en quanto toda a in vestiga-
ção não ti vesse o su cesso da apreensão dos do cu-
mentos.

Isso re percutiu bas tante nes te fi nal de se mana
no nos so Esta do. Hou ve no tícias em to das as co lunas
dos nos sos prin cipais ar ticulistas po líticos e, tam bém,
nos nos sos jor nais, principalmente no jornal Notícia e 

no Diá rio Ca tarinense, em que hou ve uma be líssima
reportagem da jor nalista Adriana Baldissarelli.

Eu faço este re gistro, pois eu trou xe este as sun-
to e es tarei mu ito aten ta em acom panhar as in vesti-
gações do que foi apre endido na casa do Sr. Ja nir
Cassol, já que ele não es teve à frente da De legacia
da Re ceita Fe deral sem ha ver sido in dicado por al-
guém, sem es tar a ser viço de al guém.

Portanto, es sas in vestigações po derão, in clusi-
ve, le var a al gumas sur presas; não ape nas à desco-
berta de que ele foi o au tor da de núncia anô nima que
buscava, ob viamente, pre judicar o au ditor Edison
Araújo, para in viabilizar a sua no meação para a De le-
gacia Re gional da Re ceita Fe deral, mas, tam bém,
para me atin gir.

Na se mana pas sada, quando eu es tava re colhi-
da a tra tamento mé dico, hou ve uma ou tra no tícia que
me pre ocupou bas tante, tanto que ela foi ve iculada no 
programa do jor nalista Bo ris Ca soy, na quarta-feira, à
noite, e, já na quin ta-feira, pela ma nhã, en tre um tra ta-
mento e ou tro, eu te lefonei para Bra sília e fiz um pe di-
do ao Se nador Ro berto Sa turnino, que mu ito gentil-
mente acolheu e fez o ques tionamento ao Mi nistro
Márcio Tho maz Bastos. As in vestigações que a Po lí-
cia Fe deral vem de senvolvendo em Nova Ior que, da
lavagem de di nheiro pe las contas CC-5 é de fun da-
mental im portância, Se nador Ro meu Tuma. V. Exª
sabe me lhor do que nin guém o pa pel que este pes so-
al de senvolve, pe las no tícias que já te mos. Por tanto,
nós ter mos re cebido a no tícia de que a equi pe será
desativada é algo la mentável. Não po demos con cor-
dar com isso. Esta mos com o pe dido da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se nado-
ra, pa rece-me que a Mesa não pode pe dir apar tes,
mas cre io que se ria in teressante...

A SRA IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu
lhe con cedo o aparte. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A ques -
tão é quan do se fala em Po lícia Fe deral...

A SRA IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – V.
Exª já fica em có cegas, não é?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pro curei
saber re almente o que es tava ocor rendo. O Di retor da
Polícia Fe deral, Dr. Pa ulo La cerda, é um ho mem de
bem, cor reto e in teressado em fa zer as apurações
com pro fundidade. Os de legados es tão há al gum
tempo lá. Os re latórios es tão um pou co con flitantes.
Ele con vocou-os de vol ta para sa ber o in teiro teor do
que já foi fe ito, para de pois dar ou não pros seguimen-
to às in vestigações. Portanto, não se tra ta de uma re ti-
rada, como foi dito, para evi tar apuração. O res to do
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que ele me dis se é de ca ráter pessoal. Por isso, peço
desculpas à se nhora, pois acre dito que seja im por-
tante. Mas, in felizmente, es tou na Pre sidência e não
pude pe dir um apar te a V. Exª. Man terei V. Exª in for-
mada. E con sidero im portante que V. Exª tra ga ao co -
nhecimento da so ciedade e do Plenário esse fato que
nos pre ocupa a to dos nós.

A SRA IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) –
Agradeço, Se nador Ro meu Tuma. Con cederei em se -
guida o aparte ao Se nador Ro berto Sa turnino. Antes
quero di zer que já te mos as as sinaturas su ficientes
para ins talar a CPI. Qu ando fi zemos a discussão na
Bancada, fa lou-se que nes te mo mento as in vestiga-
ções es tão acontecendo em New York e que há uma
equipe trabalhando. Por tanto, co meçarmos uma CPI
neste mo mento po deria ser uma du plicidade desne-
cessária, pois nós no Se nado da Re pública não te ría-
mos como fa zer o tra balho que a equi pe li derada pelo
Delegado Castilho já vem de senvolvendo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Cor re-
gedoria do Se nado tam bém.

A SRA IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – A
nossa grande pre ocupação foi com as no tícias. Então, 
com o que o Se nador Ro meu Tuma nos in forma, pen -
so que po deremos dar con tinuidade à li nha que ví-
nhamos de senvolvendo, de acompanhar o tra balho e
trazer o as sunto.

Senador Ro berto Sa turnino, V. Exª não es tava
presente quan do eu o agra deci por sua pron tidão em
me subs tituir nos ques tionamentos ao Mi nistro Már cio
Thomaz Bas tos. Eu gos taria mu ito de ou vir o seu
aparte.

O Sr. Ro berto Sa turnino (Bloco/PT – RJ) – Eu
não es tava pre sente, mas eu es tava es cutando e ven -
do V. Exª fa zer seu pronunciamento, que é muito im -
portante, porque esse as sunto pre ocupa a to dos nós.
Esse é um caso mu ito grave e que pode dar en sejo a
que as in vestigações se processem para a des cober-
ta de ou tras re messas e de ou tras ope rações de la va-
gem de di nheiro. Na sua ex posição, o Mi nistro Már cio
Thomaz Bas tos en fatizou a im portância do com bate à 
lavagem do di nheiro, pois, como dis se S. Exª, ela é a
causa fi nal de todo o pro cesso do trá fico de drogas e
das ope rações de ven das ilí citas que se pro cessam
no País. Des se modo, o as sunto é fundamental. So li-
darizo-me com o dis curso de V. Exª e tam bém com a
sua ini ciativa de re querer a CPI. O Se nador Ro meu
Ruma, que pre side a ses são neste mo mento, deu a
complementação da in formação do Mi nistro, di zendo
que a equi pe não foi de sativada, que a equi pe vol ta ao 
Brasil para jus tapor os da dos le vantados lá com os

dados le vantados aqui e que, se ne cessário, ela vol ta-
rá aos Esta dos Uni dos, com o au xílio do FBI para con -
cluir. As in ves tigações se rão con cluídas e es peramos
que se es clareça de uma vez por to das esse caso
com um ca minho para que esse tipo de ope ração não
se re pita, por que, como disse o Mi nistro, essa é a fi na-
lidade de toda a ope ração do crime or ganizado no
Brasil. Qu ero cum primentar V. Exª e dar con ta de que
fiz a in dagação ao Mi nistro a pe dido de V. Exª, por que
esse as sunto não po dia fi car fora do diá logo que ti ve-
mos nes te Ple nário.

A SRA IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Agradeço a V. Exª e con cedo um aparte ao Se nador
Eurípedes Ca margo e, em se guida, ao Se nador Le o-
nel Pa van.

O Sr. Eu rípedes Ca margo (Blo co/PT – DF) –
Srª Se nadora, quero fe licitá-la pelo tema levantado. A
corrupção e o desvio de verbas pú blicas não são pri -
vilégio do Bra sil. Esse pro blema existe no con tinente,
existe no mun do. Há a es perança e a ex pectativa de
que a po lítica bra sileira con tinue um pro cesso de mo -
ralização que está em cur so. Tan to V. Exª quan to o
Senador que a an tecedeu fa laram so bre a mo raliza-
ção dos re cursos pú blicos – um tema que está em
curso e que é um des dobramento das co branças por
parte da so ciedade de que os agen tes pú blicos re sol-
vam a ques tão. Há uma ex pectativa mu ito grande so -
bre o nos so País quan to a esse en caminhamento no
sentido de en contrarmos uma sa ída, en contremos
mecanismos de fis calização e controle para que os
crime não se per petue pela im punidade. Par ticipei de
um en contro, na se mana passada, em Washington,
em que a dis cussão gi rou em termos da es perança e
da ex pectativa em re lação ao Brasil. Portanto, esse
combate tem que ser sis temático e con tínuo. O mun -
do, prin cipalmente a Amé rica La tina, es pera esse
exemplo do Se nado Fe deral brasileiro, para mo ralizar
a si tuação;não é uma ex pectativa ape nas nos sa. Por-
tanto, a nos sa res ponsabilidade, nes te mo mento, é
muito gran de e V. Exª con tribui com o seu dis curso
dando res postas que atin gem todo um con tinente.

A SRA IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Agradeço ao Se nador Eu rípedes Ca margo.

Concedo o apar te ao Se nador Le onel Pa van,
que tão gen tilmente fez a tro ca do ho rário co migo.

O Sr. Le onel Pa van (PSDB – SC) – Qu ero co -
municar aos no bres co legas que a Se nadora Ide li Sal -
vatti, que es teve acamada mais uma vez por al guns
dias – es teve aca mada tam bém du rante a cam panha
eleitoral, por que so freu um aci dente qua se idên tico
ao meu.
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A SRA IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Temos um pro blema de co luna, nós Se nadores da
Bancada de San ta Ca tarina.

O Sr. Le onel Pa van (PSDB – SC) – A Se nadora
Ideli Sal vatti foi fa zer um check up, e es teve au sente
do Ple nário por al guns dias; mas vejo que mes mo au -
sente, não pa rou de trabalhar. Con tinuou pes quisan-
do, pre ocupada com San ta Ca tarina, com o Bra sil, e
volta “com todo o gás”.

Quero ser tes temunha do tra balho de senvolvido
por V.Exª quan do De putada Esta dual. No mo mento, V. 
Exª de monstra toda a sua ca pacidade e todo o seu
empenho para o bem da co isa pú blica no Se nado Fe -
deral. Ini cialmente, re firo-me à pri meira parte do seu
pronunciamento que diz res peito às de núncias anôni-
mas. Se guindo o pro cedimento de V. Exª, tam bém de-
veríamos tentar des cobrir o ca minho. Se ria me lhor
que não exis tisse tal si tuação, mas, quan do des co-
berta, é re almente fun damental ha ver as pu nições.
Quem não tem co ragem para co locar o nome nas de -
núncias anô nimas certamente tem mu ito mais a es-
conder. So lidarizo-me com V.Exª no to cante às agres-
sões so fridas. V. Exª apre senta, trans parentemente,
os do cumentos e mos tra a li sura da in dicação fe ita
por V. Exª. Quem não tem medo re almente não tem
por que se es conder. Apenas se es condem os que
têm algo que não que rem que seja de co nhecimento
público. Ma nifesto, portanto, a mi nha so lidariedade.
Tenho certeza de que to das es sas ques tões que não
aprovamos, como os des mandos e a cor rupção, se -
rão es clarecidas no ple nário, em vir tude do tra balho e
do em penho de V. Exª, prin cipalmente da sua cam pa-
nha para des cobrir os que, ano nimamente, tam bém
desviam di nheiro para ou tros pa íses. Cum primento V.
Exª e de sejo-lhe um bom re torno a esta Casa para
continuar o seu ex celente tra balho.

A SRA IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) –
Agradeço aos Se nadores pe los apar tes.

Neste fi nal de se mana, soubemos mais no tícias
a res peito do trabalho da co missão da Po lícia Fe deral
que está em Nova Ior que. A Folha de S.Pa ulo, edi ção
de sá bado, no ticia que a Po lícia e a Pro curadoria con -
seguiram au torização para quebra de si gilo das con -
tas nos anos de 1998 e 1999. Esta va au torizada ape -
nas a que bra de si gilo das con tas nos anos de 1996 e
1997, o que di ficultava mu ito o tra balho. Agora, a que-
bra do si gilo dos anos a que me re feri po derá tra zer in -
formações pre ciosas que per mitirão, in clusive, con fir-
mar ou não a in formação de que cer ca de US$15 bi -
lhões pas saram por es sas con tas nos dois úl timos
anos de exis tência da agên cia nos Esta dos Uni dos.

A equi pe do De legado Cas tilho identificou uma
vinculação com três con tas dos ban cos MTB e Cha se
Manhattan. De acordo com tes temunhas, duas des-
sas con tas te riam mo vimentado di nheiro do ex-Pre fei-
to pa ulistano Pa ulo Ma luf e a ou tra se ria li gada ao seu 
sucessor, na ad ministração da ci dade, Celso Pit ta.
Segundo o Mi nistério Pú blico de São Pa ulo, as con tas
movimentaram cer ca de US$300 mi lhões. É o que foi
publicado no jornal Folha de S.Pa ulo, edi ção de sá -
bado.

A re vista Época deste fi nal de se mana tam bém
comenta a volta da equi pe, no ticiando que, pas sados
75 dias, os in vestigadores ras trearam a pri meira con -
ta cor rente de ti tularidade da Offshore Pai Ca pital
Corp, que fi zeram análise e pes quisa da con ta cor -
rente “Tucano” e en contraram en tre os be neficiários
homônimos de no mes ilustres do “tu canato de alta
plumagem”. Os in vestigados es tão também de bruça-
dos so bre ações ca utelares apre sentadas, en volven-
do Pa ulo Ma luf e Cel so Pit ta. Pe diriam ain da a que bra
do si gilo de mais cem con tas. Esses são os no ticiári-
os. Te mos, se manalmente, no tícias so bre o re sultado
das in vestigações.

Quero agra decer pu blicamente ao Se nador Eu -
rípedes Ca margo, que me ce deu, por um pe ríodo, sua 
vaga na Co missão de Fis calização e Con trole, por que
queremos apro veitar as in vestigações em cur so para
podermos fa zer atu ar aque la Co missão.

Então, es tarei, quar ta-feira, na Co missão, subs -
tituindo o Se nador Eu rípedes Ca margo, e que remos
apresentar re querimentos para que pos samos ou vir o 
Dr. Wal dir Pi res, que está à fren te des sas in vestiga-
ções, re presentantes do Mi nistério Pú blico Fe deral
–inclusive dois Pro curadores da Re pública es tiveram
em Nova Ior que para fa zer o acom panhamento e não
sei se já re tornaram – e, de for ma mu ito es pecial, o
Delegado Castilho, que, se gundo a in formação do
Senador Ro meu Tuma, es taria vol tando para pres tar
contas do que foi fe ito. Nada me lhor do que po dermos
ouvi-lo, no Se nado.

São es ses os re querimentos que eu gos taria de
poder apre sentar já na quar ta-feira e, se pos sível,
aprová-los para po dermos, em se guida, co meçar a
atuar na Co missão de Fis calização e Con trole du ran-
te o pe ríodo em que o Se nador Eu rípedes Ca margo
tão gen tilmente nos ce deu.

Para com provar que vol tamos com gás, Se na-
dor Le onel Pa van, es tamos com mu ita ex pectativa de
que a re união de hoje do Pre sidente Lula com o Pre si-
dente da Bo lívia pos sa re almente si nalizar para uma
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perspectiva po sitiva de re negociação do con trato do
gás bo liviano.

Sabemos que os nos sos Esta dos, to dos os
Estados do sul do País e tam bém de boa par te do Su -
deste es tão pre judicados pelo pre ço do gás bo liviano,
do con trato. Te mos um ne gócio com a Bo lívia que é
algo sig nificativo para o país vi zinho, algo em torno de 
US$150 mi lhões, que a Bo lívia re cebe do Bra sil na
compra do gás. Obvi amente, um vo lume de ne gócios
dessa mon ta é sig nificativo para a Bo lívia. Mas, da
forma como está o con tra to e com o pre ço que está o
gás, a Bo lívia es taria qua se que ma tando a sua “ga li-
nha dos ovos de ouro”.

Se não ti vermos um re equacionamento do con -
trato, se não ti vermos mo dificação de re gras nele con -
tidas, principalmente das questões de pa gar não pelo
que con some, mas por aqui lo que está no con trato, o
chamado take or pay, não é pe gue e pa gue, mas pe -
gue ou pa gue. Não tem je ito, tem que pa gar, e es ta-
mos pa gando 17 mi lhões de me tros cú bicos/dia
quando con sumimos ape nas 11 mi lhões de me tros
cúbicos/dia.

Isso tem de sestimulado mu itas em presas, tem
mudado a ma triz ener gética no nos so Esta do, San ta
Catarina.  E acho que não é o úni co Esta do em que
isso está acon tecendo. O Rio Gran de do Sul, o Pa ra-
ná, Mato Gros so do Sul e vá rios ou tros Esta dos es tão
mudando. A Karsten, uma grande em presa têx til de
Santa Ca tarina, no fi nal do ano pas sado, de ixou de
consumir o gás para vol tar a consumir le nha. É um cri -
me eco lógico vol tar a con sumir le nha, mas o pre ço do
gás está im praticável, in sustentável.

A Mi nistra Dil ma Rous seff es teve na Bo lívia,
onde fez as tra tativas ini ciais, e há uma si nalização
concreta dos dois Go vernos, da Pe trobras, dos pro du-
tores de gás bo liviano, das trans portadoras e dis tribu-
idoras no sen tido de se buscar um consenso. Ou seja,
finalmente está se che gando à con clusão de que ou
resolveremos o pro blema em butido nas re gras e no
preço do con trato do gás ou não será um bom ne gó-
cio nem para o Bra sil e nem para a Bo lívia, nem para
a nos sa pro dução nem para o nos so de senvolvimen-
to. Essas re uniões são mu ito im portantes.

E es peramos que do re sultado da re união en tre
o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va e o Pre sidente
da Bo lívia pos sa ha ver o anún cio da re dução do preço
do gás e das con dições que o con trato es tabelece.

É uma pena que o Se nador Ro mero Jucá não
esteja aqui pre sente, pois S. Exª es tava ago niado
com a re dução do pre ço dos com bustíveis. E te mos a
informação, Se nador Ro berto Sa turnino – V. Exª que

se pro nunciou a res peito do as sunto, como Lí der – de
que, após uma re união, às 16 ho ras, o Pre sidente
Luiz Iná cio Lula da Sil va, o Mi nistro José Edu ardo Du -
tra e a Mi nistra Dilma Rous seff anun ciariam – in clusi-
ve, por te lefone, es tive mo nitorando se o anún cio já
havia sido di vulgado – o per centual de re dução do
preço dos com bustíveis do nos so País.

Era o que gos taria de de ixar re gistrado.
Agradeço, mais uma vez, ao Se nador Le onel

Pavan pela per muta.
Muito obri gada.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

palavra o Se nador Le onel Pa van.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nuncia

o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, um dos pro jetos
mais es perados para o sul do País, a du plicação da
BR-101, seg mento sul ca tarinense e nor te ga úcho,
ainda con tinua em cli ma de frus tração e for te ex pec-
tativa. O Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va e o Mi -
nistro dos Trans portes, Ander son Ada uto, con firma-
ram que a BR-101 se ria pri oridade do Go verno. No
entanto, pas saram-se já al guns me ses, e as car tas
que fo ram en tregues de pois de anun ciada a li citação,
após a pu blicação dos edi tais, não fo ram aber tas até
agora. Nada acon teceu, ex ceto promessas e pro mes-
sas de que a BR-101 é pri oridade do Go verno.

Mais uma vez, Sr. Pre sidente, o povo sai per-
dendo e frus trado com tamanha fal ta de von tade po lí-
tica por par te do Go verno. Enten demos que o pro ces-
so é com plexo e exige eta pas que de vem ser cum pri-
das. No en tanto, os ca tarinenses e os su listas me re-
cem res peito. Ao mesmo tem po, se au toridades go-
vernamentais de sejam go zar do respeito da so cieda-
de, de veriam cum prir os prazos e as pro messas
anunciadas pu blicamente.

Com isso, que remos re afirmar que es tamos nos 
associando ao con junto de en tidades e li deranças su -
listas que es tão se mo vimentando e or ganizando pro -
testos em de fesa des sa in dispensável ro dovia. Esta -
remos aten tos e gostaríamos de con tar com o apo io
de to dos os Co legas da Casa para co brar das autori-
dades res ponsáveis que es sas eta pas avancem e se -
jam con cluídas.

Sempre é bom re lembrar e atualizar os nú meros
de aci dentes na BR-101 sul, já con siderada e re ferida
aqui mes mo, nes te ple nário, como uma ver dadeira
“fábrica de mor tos”.

A Srª Ide li Sal vatti (Blo co/PT – SC) – Per mi-
te-me V. Exª um aparte?
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Só um
minutinho, Se nadora Ide li, que lhe da rei o apar te, com 
muito pra zer.

No ano pas sado, em 2002, se gundo da dos da
Polícia Ro doviária Fe deral, fo ram re gistrados 1.776
acidentes, com 1.225 fe ridos e 118 mor tos. Só no pri-
meiro trimestre des te ano, fo ram 338 aci dentes, com
387 fe ridos e 32 mortos. Re firo-me aos que mor rem
na ro dovia, fora as pes soas que são le vadas aos hos -
pitais e vêm a fa lecer, mas não cons tam das es tatísti-
cas da Po lícia Ro doviária Fe deral.

A frus tração é mu ito grande e foi cons tatada re -
centemente em um en contro que ti vemos com o Go -
vernador Luiz Hen rique da Sil veira, com vá rias en ti-
dades da re gião sul de Santa Ca tarina, gru pos re ligio-
sos, Câ maras de Ve readores, Pre feitos, De putados
Federais, Esta duais, Se cretários de Esta do, o
Vice-Governador Edu ardo Pi nho Mo reira. Ha via uma
frustração enor me, e ventilou-se que eles pre tendem
interromper a BR-101, sem pra zo de aber tura, caso
não haja uma de finição ur gente nos pró ximos dias
por par te do Go verno Fe deral ou por par te do Mi nistro
Adauto.

Isso me de ixou mu ito pre ocupado. Pri meiro, por -
que a pa ralisação da BR-101 tra ria um pre juízo enor-
me para o País, tal vez sem precedentes, prin cipal-
mente para a nos sa re gião de San ta Ca tarina, que
depende mu ito do tre cho de Pa lhoça até o Rio Gran -
de do Sul, por ser a pas sagem prin cipal dos tu ristas, o 
corredor do Mer cosul.

Amanhã, re ceberemos o Mi nistro Ada uto, na
Comissão de Infra-Estru tura, e já es tamos an tecipan-
do nos sa es perança de ver, ama nhã, o Mi nistro tra zer
um re sultado po sitivo, uma no tícia boa a to dos os ca -
tarinenses do sul, mar cando de finitivamente o iní cio
das obras da BR-101 sul.

Eu gos taria de ce der um apar te à no bre Co lega
Senadora Ide li Sal vatti. Cer tamente, S. Exª tem boas
notícias para nos dar, por que é sem pre bem in forma-
da e tam bém deve so frer mu ito quando per corre a Re -
gião Sul, vi sitando as pre feituras e as en tidades, cor -
rendo pe rigo de vida cons tante, como to dos corremos
quando vi ajamos por aque la re gião.

A Srª Ide li Sal vatti (Blo co/PT – SC) – Sr. Se na-
dor, mu ito obri gada pelo apar te. Qu ero di zer que so -
fremos mu ito, e não ape nas há 120 dias. So fremos
bastante com a BR-101 há mu itos anos, há uns oito,
dez, 12 anos ou mais. Por isso, apre sentei dois re que-
rimentos pe dindo a presença de Mi nistros na Co mis-
são de Infra-Estru tura: a Mi nistra Dil ma Rous seff e o
Ministro Ander son Adauto. Fiz es ses dois pe didos,

porque te mos que tra tar essa ques tão, tanto da ener-
gia quan to das es tradas, sob a ótica do cres cimento
do nos so País. O Bra sil não tem pers pectiva de cres -
cer se não ti vermos so luções, a cur to e a mé dio pra-
zos, para os pro blemas de in fra-estrutura. Nin guém
investirá aqui, ne nhum em presário apli cará seu di-
nheiro se não ti ver ga rantia de ener gia e con dições de 
escoar a sua pro dução. Isso está per feitamente de
acordo com o pro grama que o Go verno Lula estabele-
ceu e apre sentou à so ciedade bra sileira. É por isso
que os dois úni cos re querimentos que apre sentei
para vin da de Mi nistros fo ram exa tamente aos dois
Ministérios que es tão com a res ponsabilidade do in-
vestimento, da so lução para os pro blemas in fra-estru-
turais do nosso País. Qu anto à ques tão da BR-101,
que tra taremos ama nhã com o Mi nistro, que ro di zer
que a tra taremos sob a óti ca de que há ne cessidade
de es coamento da pro dução, como tam bém é ne ces-
sário evi tarem-se as mortes su cessivas, os aci den-
tes, que one ram não só fa mílias que per dem seus en-
tes que ridos, em ter mos emocionais, mas trans for-
mam-se em gas tos pú blicos vul tosos. O Se nador Le o-
nel Pa van e eu sa bemos o quan to cus ta o re sultado
de um aci dente, com os pro blemas mé dicos, hos pita-
lares e daí para fren te. É sob essa óti ca que que re-
mos ou vir o Mi nistro Ander son Ada uto, ama nhã. Que
S. Exª tra ga no tícias não só so bre a BR-101, mas
também so bre a re cuperação das es tradas, so bre o
que será fe ito com re lação aos pro cessos de con ces-
são de ro dovias que já es tão em an damento, se se rão
retomados, se não se rão, sob que óti ca isso ocor rerá,
como tra taremos a Cide – essa é uma re ivindicação
fundamental para que haja in vestimento na re cupera-
ção da nos sa ma lha ro doviária. É esse o es pírito que
queremos. Te mos de apro veitar bem a vin da do Mi nis-
tro ama nhã à Co missão de Ser viços de Infra-Estrutu-
ra, e sei que V. Exª es tará mu ito bem pre parado para
questioná-lo. Mu ito obrigada pelo apar te.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra de-
ço a par ticipação da no bre co lega Se nadora Ide li Sal -
vatti.

Fico ima ginando como é di fícil ser go verno. Em
1995, quan do eu era De putado Fe deral, per tencia ao
PDT e era opo sição ao go verno Fernando Hen rique
Cardoso, fa zíamos uma co brança se guida em re la-
ção à du plicação da BR–101. Con seguimos, no pe río-
do Fer nando Hen rique Cardoso, não ape nas des cul-
pas, mas ob jetividade, co isas concretas, por que Fer-
nando Hen rique Cardoso, aten dendo os ape los dos
Deputados Fe derais, dos Se nadores, foi sen sível aos
nossos re clamos e du plicou grande par te da BR–101. 
E foi mais lon ge: li citou o tre cho da Re gião Sul do qual 
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hoje es tamos fa lando, cu jas obras es tão pa ralisadas
no atu al Go verno.

Fico pen sando o quanto é di fícil de fender o Go -
verno. É claro que as ro dovias des te Bra sil há anos e
anos vêm sen do de terioradas, vêm sen do mar tela-
das, mas é fá cil apenas se de fender, le vando a culpa
para os ou tros. Hoje so mos Se nadores, es tamos em
novo man dato, e está sob a res ponsabilidade do atu al
Governo o iní cio dessa obra, que já dis põe de re cur-
sos no Orça mento e do Ban co Inte ramericano de De -
senvolvimento. Aliás, tam bém de um ban co ja ponês,
que apli caria re cursos nes sa obra, mas can celou sua
participação em face da de mora da aber tura das car -
tas de pro posta para a du plicação da BR–101.

Cedo um apar te, com mu ita honra, ao nosso
ilustro Se nador Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se nador,
cumprimento V. Exª, que tem se ca racterizado no Se -
nado – e já ouvi vá rios pro nunciamentos – pela re ivin-
dicação, pela co brança da du plicação da BR–101,
obra tão im portante para o Bra sil. À sua voz so-
mam-se as de to dos os Con gressistas – a mi nha mo -
desta também –, no sen tido da re cuperação das es -
tradas bra sileiras em pre cária si tuação. To dos os
Estados da Fe deração bra sileira es tão cla mando pela 
melhoria das suas ro dovias. Re centemente, o Presi-
dente da Re pública es teve no meu Esta do, para hon -
ra nos sa. Lá, no par que de ex posições, Sua Excelên-
cia pro meteu a re cuperação da BR–262, no tre cho de
Miranda a Co rumbá. Espe ramos que essa pro messa
se con cretize. Como V. Exª, te nho fe ito o mes mo pe di-
do para o tre cho da BR–158, no bol são
sul-mato-grossense, o tre cho en tre Selvíria e Três La -
goas, onde há ris co, o que é pior, por que a obra está
paralisa e traz gra ves prejuízos. Aproveito a ge nerosi-
dade de V. Exª para ci tar al gumas es tradas do meu
Estado, o Mato Gros so do Sul. Há pou co tem po o Mi -
nistro dos Transportes es teve na ci dade de Pa ranaí-
ba, para de terminar a con clusão da pon te so bre o rio
Paranaíba, li gando Mato Gros so do Sul a Mi nas Ge ra-
is, acom panhou o meu ilus tre co lega, o Se nador Del -
cídio Amaral. Estamos es perando tam bém por essa
obra. De sor te que há um cla mor ge ral pela re cupera-
ção das es tradas bra sileiras e pela du plicação das im-
portantes, como a que V. Exª, a Se nadora Idel li e tan -
tos ou tros Se nadores de fendem com tan to ar dor. O
crescimento eco nômico, a eco nomia do Bra sil de pen-
de tam bém da nos sas es tradas. E V. Exª faz bem em
ocupar a tri buna e sem pre cla mar por esse an seio
que é na cional.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Qu ero
agradecer o aparte que cer tamente vem en riquecer

nosso pro nunciamento, Se nador Ra mez Te bet, e di -
zer que a sua pre ocupação é nos sa. É nos so de sejo
fazer com que as es tradas fe derais pas sem à res pon-
sabilidade dos Esta dos. Tam bém nos pre ocupa a pos -
sibilidade de ter mos, em pou co tem po, os Estados em 
situação pre cária por ter de con servar es tradas cuja
manutenção hoje é in cumbência do Go verno Fe deral.
Se hoje, quan do o re passe de re cursos aos Esta dos é 
responsabilidade do Go verno Fe deral, as es tradas
estão em pés simas con dições, imaginem da qui a um,
dois ou três anos? Te remos Esta dos fa lidos mendi-
gando re cursos e sem con dições de man ter as es tra-
das. Tam bém quis acres centar, ao apar te do Se nador
Ramez Te bet, o pro nunciamento de S. Exª fe ito há al -
guns dias nes ta Casa.

O Sr. Edu ardo Aze redo (PSDB – MG) – V. Exª
me con cede um aparte?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – É com
muita hon ra que pas so a pa lavra ao no bre Se nador,
grande co lega do PSDB e ex-go vernador de Belo Ho -
rizonte, Se nador Edu ardo Aze redo.

O Sr. Edu ardo Aze redo (PSDB – MG) – Se na-
dor Le onel Pa van, quero cum primentá-lo por sua jus -
ta pre ocupação com o es tado da BR–101 e, ao mes -
mo tem po di zer que essa pre ocupação não só de
Santa Ca tarina. As es tradas brasileiras es tão numa
situação re almente la mentável. O tem po está pas san-
do, este as sunto já foi abor dado aqui no Se nado com
outro en foque, por ou tros Se nadores, es tamos che-
gando ao quin to mês de Go verno, e ain da não há uma 
ação ob jetiva nes te sen tido. A Se nadora Ide li Sal vatti,
em seu apar te, ques tionou mu ito bem:o que ocor rerá
com a con cessão de es tradas? Acabou esse pro jeto?
Essa é uma for ma in teligente de dar me lhor ma nuten-
ção às es tradas sem re cursos do Go verno. To dos sa -
bem que o Go verno não tem di nheiro, nem o Fe deral
nem dos Esta dos, e as con cessões de ram cer to em
São Pa ulo, no Rio de Ja neiro e no pró prio Rio Gran de
do Sul. Não é pos sível, por tanto, que não sa ibamos o
que ocor rerá. O tem po está pas sando. Tal vez mi nha
vivência de Go vernador, do Exe cutivo, dê-me essa
ansiedade. Logo aca bará o pri meiro se mestre. Não
se tem no tícia do que ocor rerá com a  Cide. Está tudo
parado. Será vo tado o veto ou não? Um re curso des ti-
nado à área de trans portes. O que ocor rerá com as
concessões, que es tão pa radas, não há ne nhuma al -
ternativa até o mo mento. O que ocor rerá com os fi -
nanciamentos in ternacionais, que tam bém es tão pa -
rados? Os re cursos do pró prio Go verno também es -
tão pa rados. Estas são as for mas de se fi nanciar as
estradas: fi nanciamento ex terior, or çamento fe deral
ou es tadual e con cessão de ro dovias. Essas são as
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maneiras co nhecidas, não há ou tras. Por que es ta-
mos de morando tan to para avan çar? É evi dente que
a ma nutenção é o pri meiro pon to, mas não po demos
tratar dis so o ano todo. Exis tem obras que pre cisam
ser con cluídas. O Se nador Ra mez Te bet lem brou da
ponte de Por to Alen castro. Ain da como Go vernador,
em 1995, in sisti com a Ban cada mi neira, con segui-
mos co locar re cursos do Orça mento fe deral para a
conclusão des sa pon te, en tretanto isso não ocor reu
até hoje. Fal tam, apenas, 2% para ter miná-la. A gló ria
da ina uguração des sa pon te será do atu al Go verno.
Ter minem essa pon te logo! O que se está es perando
para con cluir essa li gação de Mi nas com Mato Gros -
so? Se nador, sou so lidário à sua po sição. A BR–101 é 
uma ro dovia fun damental para a li gação brasileira
com o Mer cosul. Se que remos va lorizar re almente o
Mercosul, te mos de ter pelo me nos a Rio–Ba hia, pas -
sando pelo Rio de Ja neiro, para que pos samos che -
gar ao Sul do Bra sil, ao Mer cosul, ao Uru guai e à
Argentina. Tam bém o tre cho do en troncamento da es -
trada que vem de Belo Ho rizonte com a Fer não Dias.
Essas du plicações fo ram fe itas de Belo Ho rizonte até
São Pa ulo. Do Rio de Ja neiro, já ha via du plicação até
São Pa ulo. Juntam-se as duas ro dovias e se tem uma
duplicação con tinuada a par tir de São Pa ulo até o sul
do Bra sil, Por to Ale gre. Com isso se pode be neficiar
ainda a li gação com o Mer cosul. Esse é um pro jeto
que não pode pa rar; ele tem de con tinuar. Essa du pli-
cação da BR-101 está den tro do pro jeto ma ior, no tre -
cho de San ta Ca tarina. Te mos, por tanto, de con tinuar
insistindo. Fico sa tisfeito em ver que Par tidos que
apóiam o Go verno es tejam se so lidarizando com
essa si tuação.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra de-
ço a par ticipação do nos so que rido ami go, Se nador
Eduardo Aze redo, que fez um dos me lhores tra balhos
como Go vernador de Mi nas Ge rais e que cer tamente
sofreu na car ne a co brança da po pulação em ra zão
da fal ta de in vestimentos em ro dovias fe derais, que
não com petem aos Esta dos.

Nobre Se nador, há 12 bi lhões da Cide em ca ixa,
mas não sa bemos onde es tão co locando esse di nhei-
ro. Hou ve o veto do Pre sidente Fer nando Hen rique
Cardoso, que não foi der rubado. Em que es tão sendo
aplicados es ses re cursos? Po deríamos in vesti-los em 
inúmeras ro dovias deste País. Aliás, se se tra ta de um 
tributo que in cide so bre combustíveis, os re cursos de-
veriam ser in vestidos jus tamente em ro dovias.

Nós aqui, no Se nado, de veremos tra balhar para
sabermos onde es tão sen do co locados ou para onde
são des viados es ses re cursos da Cide.

É com pra zer imen so que con cedo o aparte so li-
citado pelo ilus tre e ex periente Se nador Ga ribaldi
Alves Fi lho.

O Sr. Ga ribaldi Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
nador Le onel Pa van, peço permissão a V. Exª para
lembrar que a BR-101 – cla ro, sei que V. Exª co nhece
muito bem isso – atra vessa o Bra sil de pon ta a pon ta.
Na ver dade, V. Exª vai ou vir apar tes de Se nadores fa -
lando so bre a BR-101 den tro do en foque da res pecti-
va re gião, do res pectivo Estado. A du plicação da
BR-101, no que toca ao tre cho Na tal-Aracaju, chegou
a ser li citada, mas não foi ini ciada; era vi tal para o nos -
so tu rismo. Como sei da de dicação de V. Exª pela so -
lução dos pro blemas do tu rismo, vim lem brar aqui que
o Go verno tam bém está de vendo uma satisfação,
uma res posta so bre os tra balhos de du plicação da
BR-101 no tre cho Na tal-Aracaju, no Nor deste. Essa
estrada é fun damental para o Mer cosul. No Nor deste,
ela é fun damental para o tu rismo, para a eco nomia da 
nossa re gião. Então, que ro fe licitá-lo pelo seu pro nun-
ciamento e peço des culpas se es tou desviando um
pouco o foco de V. Exª, que, sei, é de de fesa da sua
região e do seu Esta do de San ta Ca tarina.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra de-
ço a sua par ticipação em meu pro nunciamento, Se -
nador Ga ribaldi. Não hou ve des vio de foco por que a
questão é na cional. O pro blema é na cional. Inclusive,
o meu pro nunciamento se re fere tam bém às Ro dovi-
as 470 e 282. A BR-101 é um exem plo dos des man-
dos que es tão ha vendo. Eu não que ro ci tar Go verno
“A” ou “B”; é dos Go vernos com as ro dovias do nos so
País. É dos Go vernos que se pas saram, in clusive.

Quero, com mu ito pra zer, con ceder a pa lavra ao
Senador Eu rípedes Ca margo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Se nador
Leonel Pa van, peço um mi nuto da sua aten ção. O
tempo destinado à ses são se es gotou. Per gunto a V.
Exª se cin co mi nutos de prorrogação se riam su ficien-
tes para V. Exª fi nalizar o seu pro nunciamento.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
sidente, após a par ticipação do Se nador Eu rípedes
Camargo, peço mais cin co mi nutos para en cerrar o
meu pro nunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Per feito.
Então, pror rogo a ses são por mais dez mi nutos.

O Sr. Eu rípedes Ca margo (Bloco/PT – DF) –
Senador Le onel Pa van, agra deço a oportunidade de
poder apar teá-lo. É pertinente a pre ocupação de V.
Exª, como tam bém é de to dos nós, com o es coamen-
to da pro dução e com o tu rismo, que sig nificam di vi-
sas para o País e me lhoria das con dições de vida.
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Eles são im portantes e fundamentais. Também ti ve-
mos, nes te mês ain da, a apre ciação de me dida pro vi-
sória a res peito da dí vida pú blica dos Esta dos, quan -
do hou ve uma ne gociação e o com promisso de voltar-
mos à dis cussão de se res ponsabilizarem os Estados
pelas es tradas fe derais como con trapartida da quela
votação. Acredito que fi cou mu ito bem compreendido
que de veríamos bus car o en tendimento de que a
União con tribua com essa dis cussão e re solva essa
questão de ime diato. O pri meiro pas so foi edi tar a me -
dida pro visória e, em se guida, es tabelecer essa ne-
gociação. Penso que es teja em cur so esse pro cesso
e que te remos no tícia, em bre ve, da continuidade da -
quela ne gociação. A preocupação de V. Exª me rece
todo apo io, porque se tra ta do de senvolvimento na ci-
onal da pro dução e do au mento das nossas di visas.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Na ver -
dade, o meu pro nunciamento – e gos taria de usar o
nosso tem po – foi para me re ferir a ou tras duas gran -
des ro dovias de fun damental im portância para a eco -
nomia de San ta Ca tarina e do Bra sil: as Ro dovias 470 
e 282. Uma ro do via liga a re gião ser rana, a re gião
oeste de San ta Ca tarina ao li toral e à BR-101; a ou tra
rodovia liga o mé dio vale, uma re gião agrí cola, tam -
bém ao li toral e à BR-101.

Mas, de ixarei este pro nunciamento para uma
próxima opor tunidade em ra zão da im portância da-
quilo que gos taria de aqui re latar.

Aproveitando esta opor tunidade, digo aos no-
bres Srs. Se nadores que os Go vernos cons tituídos,
no caso, to dos os Srs. Go vernadores, Se nadores, De -
putados Fe derais e o Se nhor Pre sidente da Re públi-
ca as sumem com promisso a todo cus to, as sim como
nós tam bém o fa zemos. Assu mimos o com promisso
de bri gar pe los nos sos Esta dos e por aqui lo que não
está sen do fe ito. E os candidatos a Pre sidente se
comprometeram a so lucionar os pro blemas. Nós aqui
temos de pelo me nos le vantar os fa tos, os pro blemas,
alertar as au toridades cons tituídas, aler tar o Go verno
para as obri gações as sumidas em cada Esta do do
País. E a BR-181, a BR-282, a BR-470, o Besc, o gás,
o es critório da Pe trobras, o sa lário mí nimo, o in vesti-
mento na agri cultura, a re forma agrá ria, fo ram com -
promissos as sumidos em campanha ele itoral. Não
estamos aqui fa zendo crí ticas, ao contrário, es tamos
aqui para re lembrar, para re frescar a me mória da que-
les que as sumiram com promisso em ple na cam pa-
nha ele itoral. Este é o pa pel do par lamentar, este é o
nosso pa pel, se não nós que tam bém as sumimos
compromissos com os nos sos ele itores va mos aca-
bar de cepcionando-os.

Por isso, hoje, de ixo re gistrado aqui, mais uma
vez, a nos sa pre ocupação em fun ção do des respeito,
da fal ta de aten ção com as ro dovias bra sileiras, prin -
cipalmente com a BR-101, a BR-470 e a BR-282 no
Estado de Santa Ca tarina.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os Srs.

Senadores Anto nio Carlos Va ladares, Val mir Ama ral
e Arthur Vir gílio en viaram dis cursos à Mesa para se -
rem pu blicados na for ma do dis posto no art. 203 do
Regimento Interno.

S. Exªs se rão atendidos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE) – Sr.  Pre sidente, Srªs e Srs. Se nado-
res,cento e vinte e um anos atrás, em um dia 24 de
abril, quan do no Bra sil vi gia ain da o Impé rio e os atu a-
is Esta dos se chamavam Pro víncias, a fre guesia en -
tão co nhecida pelo nome de Cha pada era ele vada à
categoria de vila, com seu nome mu dado para Chris ti-
na – com “ch”, como era do uso or tográfico da épo ca.
Corria o ano de 1882, tem pos já mar cados por in quie-
tação po lítica, em de corrência do mo vimento re publi-
cano, um quadro que te ria le vado as au toridades lo -
cais e provinciais a que rer ho menagear a Impe ratriz,
Dona The reza Chris tina.

A nova vila, as sim, tor nava-se in dependente da
vila do Espí rito San to – atu almente Indi aroba. Mais
tarde, em 1938, já sob re gime re publicano, a vila ain -
da de nominada Chris tina foi ele vada à ca tegoria de
cidade e, em 1944, pas sou a cha mar-se Cris tinápolis,
por de cisão do in terventor Au gusto Maynard Go mes,
nome que man tém até o dia de hoje, quan do, em co -
memoração de seu ani versário de eman cipação,
subo a esta tri buna para con tar um pouco de sua his -
tória e de sua atu alidade.

Situada às mar gens do rio Real, ex tremo sul do
Estado de Ser gipe, em re gião de pla nalto, Cris tinápo-
lis foi, du rante mu ito tempo, um re fúgio de in dígenas
evadidos dos mor ticínios e da es cravidão, a que es ta-
vam su jeitos em face do avan ço dos pri meiros co loni-
zadores do Bra sil, desde os me ados do sé culo XVI.
Vindos das áre as vi zinhas de To mar de Geru, San ta
Luzia do Ita nhi e Indi aroba, os ín dios se es tabelece-
ram en tre os rios Uru bás de Cima e Uru bás de Ba ixo,
construindo ali sua al deia.

A pre sença da al deia in dígena atra iu a aten ção
dos pa dres je suítas, que par tiram para lá em sua mis -
são evan gelizadora. Ali edi ficaram uma ca pela, sob a
invocação de São Fran cisco de Assis, san to que vi ria
a ser o pa droeiro da fu tura ci dade.
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Até a se gunda me tade do sé culo XIX, o po voa-
do per maneceu pra ticamente iso lado, ha bitado so-
mente pe los ín dios e pe los re ligiosos, fora das ro tas
de pe netração do ele mento bran co. Hoje, pelo con trá-
rio, Cris tinápolis é a aco lhedora porta de en trada de
nosso Esta do para o vi ajante que vem do sul de au to-
móvel, pela ro dovia BR-101. É uma pe quena ci dade,
sede de um Mu nicípio que tem mais de me tade de
seus 12 mil e se tecentos mo radores re sidindo em
área ru ral.

Seu fi lho mais ilus tre foi Ber nardino José de
Sousa, ju ris ta no tável, nas cido em 1885 e fa lecido em 
1949. Fun dador de duas no bres ins tituições, o Insti tu-
to His tórico e Ge ográfico da Ba hia e a Fa culdade de
Direito da Ba hia – onde le cionou Di reito Cons titucio-
nal, Di reito Internacional Pú blico, Di plomacia e Di reito
Internacional Pri vado. Co roou sua car reira como Mi-
nistro do Tri bunal de Con tas da União.

Distante 115 qui lômetros de Ara caju, Cristiná-
polis tem sua eco nomia voltada para a ati vidade agrí -
cola, ain da ex plorando mu ito pouco seu po tencial tu -
rístico.

Gostaria, portanto, de deixar hoje registrada
nesta tribuna mi nha ho menagem a esse Mu nicípio
sergipano, sa udando seu Pre feito Eli zeu San tos e
todo o povo de Cris tinápolis.

Muito obrigado.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, é sa bido que um
dos ma iores de safios da so ciedade bra sileira é ci vili-
zar o trân sito, que faz, anu almente, mi lhares de ví ti-
mas. So mos de tentores de nada al vissareiros re cor-
des no que tan ge a es tatísticas de aci dentes de trá fe-
go, com cus tos so ciais e hu manos que trans cendem
todo e qual quer dado es tatístico. A questão é com ple-
xa e re quer o en volvimento tan to das au toridades de
trânsito quan to de toda a so ciedade.

As me didas que po dem co ibir a vi olência no trá -
fego au tomotivo são as mais di versas, va riando des -
de pu nições ri gorosas de mo toristas in fratores, po líti-
cas de edu cação para o trân sito nas escolas até as
mais que ne cessárias me lhorias nas con dições das
vias pú blicas.

Para além des sas ações, é fun damental, no en -
tanto, não nos es quecermos das ini ciativas que vi sam
a di minuir os tra umatismos de correntes de co lisão
entre ve ículos au tomotores. Em es pecífico, cha ma-
mos a aten ção, nes te pro nunciamento, para a ne ces-
sidade de se re gulamentar o trans porte de cri anças.

As es tatísticas, nes se as pecto bas tante particu-
lar da po lítica na cional de trân sito, são es tarrecedo-

ras. Estu do pu blicado na re vista da Associação Bra si-
leira de Acidentes e Me dicina de Trá fego (ABRAMET) 
aponta para as le sões tra umáticas como sen do a
principal ca usa de mor te, após os pri meiros me ses de 
vida, nos pa íses de senvolvidos, na se gunda me tade
do sé culo XX. Qu ando não matam, as le sões ca usam,
com fre qüência, in capacidade fí sica tem porária ou
até per manente.

As le sões tra umáticas, prin cipal ca usa de óbi to
de in divíduos de 1 a 34 anos, en contram-se pro funda-
mente vin culadas ao trá fego e a ve ículos mo toriza-
dos. O subs tancial au mento dos cus tos de as sistên-
cia mé dica, de corrente dos aten dimentos em emer -
gência e das in ternações, ali ado ao in comensurável
custo so cial e emo cional ad vindos da perda ou da in -
capacitação de um ente que rido, permitem-nos che-
gar à tris te cons tatação de que as le sões tra umáticas
são, hoje, um dos mais gra ves pro blemas de sa úde na 
infância.

Esses mo tivos so mados mo tivam-me a su bir a
esta tri buna para so licitar a re gulamentação do trans-
porte de cri anças em ve ículos. É pre ciso romper o
imobilismo que, não raro, aco mete par celas do po der
público e cha mar a aten ção para aqui lo que, aos ou vi-
dos de V. Exªs, deve soar tão ób vio: a im portância do
estabelecimento de es tratégias de pre venção, a im-
portância de se va lorizarem me didas de sa úde pú bli-
ca pre ventiva.

Enganam-se terrivelmente aque les que por ven-
tura pen sam que estamos a pro por, aqui, a re gula-
mentação de algo de so menos im portância em face
dos, di gamos, gran des te mas na cionais.

Essa me dida pode sig nificar mu danças im por-
tantíssimas na vida de mi lhares de cri anças bra silei-
ras que, na in feliz hi pótese de se ve rem ví timas de
acidentes de trân sito, te rão as chances de so brevi-
vência sem gra ves se qüelas con sideravelmente au-
mentadas.

O novo Có digo de Trânsito Brasileiro, ao obri gar
o trans porte de cri anças no ban co tra seiro, in fluiu de -
cisivamente na re dução da mor talidade e do nú mero
de le sões graves de cri anças.

É pre ciso, con tudo, ter mos a co ragem de ir
além. Estu dos de es pecialistas em tra umatologia as -
seguram que o uso do cin to de se gurança, quando
combinado com o uso de as sentos próprios para a fa i-
xa etá ria e para o ta manho da cri ança, são pro vidên-
cias determinantes na re dução do ris co de le são gra-
ve ou fa tal du rante uma co lisão.

Temos a consciência, Sr. Pre sidente, de que a
regulamentação do transporte de crianças em ve ícu-
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los au tomotores é apenas uma das mu itas me didas
hábeis a contribuir para mi tigar as ter ríveis con se-
qüências ad vindas de aci dentes au tomobilísticos. Te -
mos a cons ciência, Srªs e Srs. Se nadores, de que,
junto da re gulamentação, deve vir tam bém a edu ca-
ção dos ci dadãos, para que ob servem as nor mas de
segurança. É ne cessário fis calizar com ri gor a im ple-
mentação das me didas e pu nir de modo cé lere os
eventuais in fratores.

É pre ciso, so bretudo, dar o pri meiro pas so. Afi -
nal, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, pro teger a
integridade fí sica da cri ança sig nifica ze lar, em úl tima
análise, pelo bem-es tar so cial e pelo fu turo dos ci da-
dãos des te País.

Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, di rijo-me à Casa
hoje como ama zonense or gulhoso do seu Esta do, da
sua gen te, da sua cul tura. É que a Rede Cal deraro
de Co municações , à fren te o jor nal A Crí tica, de Ma -
naus, acaba de con quistar qua tro prê mios de ex ce-
lência em marketing, em con curso re alizado em Van-
couver, Ca nadá: na ca tegoria Ser viço à Co munidade;
no item Pro moções e Even tos para a Po pulação; no
capítulo Pro moção em Rá dio, pela be líssima cam pa-
nha Ame o Pró ximo e, fi nalmente, no quesito Pes qui-
sa em Jor nal e Li vros Infor mativos, pela com petente
publicação Commercial Infor mation .

Vancouver, aliás, Sr. Pre sidente, se dia esse que
é uma es pécie de Oscar jor nalístico e, nes te ano, A
Crítica era o úni co jor nal bra sileiro a com petir, re pre-
sentando sua vi tória, por tanto, la urel para todo o Bra -
sil, ela que já sig nificava mu ito para o Ama zonas e
para toda a re gião amazônica.

Prêmios me recidos, Srªs e Srs. Se nadores, e
que têm sua ex plicação ori ginal no ta lento e na de ter-
minação do meu sa udoso ami go Umber to Cal deraro
Filho, que, desde bem jo vem, foi co locando seus so -
nhos no con fronto com a re alidade e, ao fim e ao
cabo, cons truiu po deroso sis tema de co municações,
que se con funde com a His tória do Amazonas nos úl -
timos 54 anos. Ao lado de mi nha pro fessora, D. Rita
de Cás sia Araújo Cal deraro, mu lher co rajosa e re sis-
tente, Calderaro en frentou to das as lu tas, lu tou to das
as ba talhas, so nhou to dos os so nhos, cons truiu to das
as re alidades e aí está a Rede Cal deraro de Co mu-
nicações a or gulhar seus con terrâneos e seus pa trí-
cios de todo este ge neroso país.

D. Rita con tinua a bela ca minhada, ago ra apo ia-
da na obs tinação de sua fi lha, Te reza Cris tina Cal de-
raro Cor rêa – pa recida com o pai no modo aguer rido e 

no amor pelo tra balho –, em seu ir mão, pro fessor
João Bos co Ara újo – fi gura cor dial, hu mana e há bil,
estimado e res peitado por to dos à sua vol ta –, em seu 
neto Dis sica Cal deraro To maz, que se es pecializou
em marketing e hon ra o avô na bra vura co tidiana de
cumprir, correta e eficazmente com o de ver.

Dissica, aliás, já é mu ito au xiliado por seus ir -
mãos Ta tiana e Umberto, aquela com to dos os traços
familiares de per sonalidade forte e per severante e
este, pers picaz, afe tuoso e co municativo, ini ciando
jornada que lhe ha verá de re servar to das as vi tórias
pessoais e pro fissionais.

Fiquei fe liz, Sr. Pre sidente, em cota ex tra, por -
que um dos tro féus se de vem à cam panha Ame o
Próximo, lan çada em no vembro de 2001 e re petida
em 2002. O ges to con tagiou Ma naus. As adesões fo -
ram ex pressivas, sob a forma de ali mentos, brinque-
dos, ma terial de hi giene e até mó veis e eletrodomésti-
cos.

A vi tória primeira, por si nal, foi mes mo a idéia do 
Ame o Pró ximo em si mes ma: aju dar os ex cluídos a
vencer o de safio diá rio con tra a fome, con clamar os 
de me lhor po sição so cioeconômica a re partir, a doar,
a, efe tivamente, amar o pró ximo. O passo se guinte –
e con sagrador – foi a International News paper Mar-
keting Asso ciation, a INMA, que con ta com re pre-
sentação de 65 pa íses, ha ver re conhecido o tra balho
de 54 anos so fridos e vi toriosos de A Crí tica. Acres -
cento, Sras. e Srs. Se nadores, que, a cada ano, con -
correm ao prêmio da INMA cer ca de 2000 jor nais, dis -
tribuídos em 17 ca tegorias, o que dá a mé dia apro xi-
mada de 117 jor nais dis putando cada uma das 17 ca -
tegorias. Mais ain da: A Crí tica, que ven ceu na ca te-
goria Serviços à Co munidade, con correndo com
mais de mil pu blicações, teve como opo nente, na fase 
final do con curso, o pe riódico Daily Ca mera, do Co lo-
rado, Esta dos Uni dos. A mé dia é de 117 jor nais por
categoria, mas A Crí tica ven ceu pre cisamente onde
se pu xaria essa mé dia mu ito para cima, en frentando
mais de mil con correntes.

O Ame o Pró ximo pe netrou tão fun do na sen si-
bilidade ama zonense que até mes mo os de tentos do
Complexo Pe nitenciário Aní sio Jo bim com ele co labo-
raram, je juando por dois dias, a fim de doar o que não
comeram a pes soas que precisavam de sesperada-
mente de se ali mentar. Como co isa boa puxa mais co -
isa boa, a Cre che Aldeia SOS Bra sil, fre qüentada por
crianças que, à ra zão, de 80%, são fi lhos de pre sidiá-
rios, foi um dos pri meiros be neficiários do Ame o Pró -
ximo.
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A Crí tica deu exem plo ao se tor em presarial
como um todo. E esse exem plo ha verá de se mul tipli-
car. Afi nal, se os de tentos pu deram participar, se  pes -
soas hu mildes dos ba irros mais po bres de Ma naus
também en contraram al gum meio de ex pressar sua
solidariedade real, é evi dente que o mun do em presa-
rial po derá fa zer mu ito, se se dis puser a isso.

A Crí tica saiu da te oria e mer gulhou na prá tica,
no ges to de amar tra duzido pela ação con creta de
ajudar a quem pre cisa de amor, so lidariedade, aten -
ção e res peito.

Saio do Ame o Pró ximo e che go ao li vro Com-
mer cial Information, que ser virá para am pliar as
perspectivas do Ama zonas como des tino tu rístico e
como des tino se guro para in vestimentos em presaria-
is. Se o Ame o Pró ximo re colheu, em 2002, qua se 700 
toneladas de ali mentos, o Commercial Information
ajudará na luta pelo em prego e pelo de senvolvimen-
to, bus cando consolidar o so nho de to dos os ama zo-
nenses de ve rem ba nida a mi séria de suas vi das e de
suas al mas.

É a se gunda vez que A Crí tica che ga à fase fi -
nal de Van couver. Boa tra dição essa que se vai fir -
mando: tra balho correto na base, re conhecimento in -
ternacional no topo da pi râmide.

Sou, Sr. Pre sidente, há qua se 15 anos, ar ticulis-
ta de A Crí tica. Umber to Cal deraro Fi lho, o pa triarca
da Rede Cal deraro de Co municações, dis se-me
com o ca rinho pa ternal que me de dicava: “essa co lu-
na será a tua trin cheira mais ín tima, útil, so bretudo,
nos mo mentos de ba ixa da tua vida pú blica”. E aí in -
corporei mi nha opi nião se manal ao con junto di nâmi-
co de um jor nal que se mo derniza com os des cenden-
tes de Cal deraro, até para man ter co erência com
esse guer reiro que con seguia – di zia ele – ter tin ta,
em vez de san gue, nas ve ias. Proponho a cor reção:
tinta nas ve ias, sim, e mu ita tinta, de senhando so-
nhos, de silusões, lu tas, al gumas per das, sor risos,
muita dor. Mas ti nha mu ito san gue tam bém. O “ita lia-
no” pas sional e ge neroso trans formava seu san gue
em tin ta, para fa zer o seu gran de jor nal e re alizar a
grande pa ixão de servir ao Ama zonas e ao Bra sil.

D. Rita, Bos co, Dis siquinha, Ta tiane, que ridos
amigos, e Beto, alma gê mea da mi nha, a to dos vo cês
eu só de sejo mais êxi tos, mais fe licidade, mais mo ti-
vação para completar a obra do “mes tre Cal deraro”,
cidadão uni versal do Ama zonas, fi gura da ci dade de
Manaus, ami go dos seus ami gos, es cravo do seu
amor pela nos sa ter ra, ara uto do hu manismo e da so -
lidariedade.

Faço este re gistro,  Sr. Pre sidente, na cer teza de 
que o Ama zonas está sa bendo eri gir e con solidar be -

líssima ci vilização, a partir da sua na tureza des lum-
brante, do seu po tencial eco nômico es pecialíssimo,
das ri quezas já re alizadas e, so bretudo, do ca ráter in -
domável e cri ativo do seu povo. É isso que ex plica, a
meu avi so, a vi tória de A Crí tica em Van couver.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nada

mais ha vendo a tra tar, a Pre sidência vai en cerrar os
trabalhos, lem brando às Srªs e aos Srs. Se nadores
que cons tará da pró xima ses são de liberativa or diná-
ria, a re alizar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nutos, a
seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 22, DE 1999
(Votação no minal, se não hou ver emen das)

Votação em pri meiro tur no, da Propos-
ta de Emen da à Cons tituição nº 22, de
1999, ten do como pri meiro sig natário o Se -
nador Pe dro Si mon, que dá nova re dação
ao in ciso LXXVI do art. 5º da Cons tituição
Federal (gratuidade para o re gistro e pri mei-
ra emis são de cer tidão de nas cimento, ca-
samento e óbito), ten do

Parecer fa vorável, sob nº 161, de
2002, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator: Se nador Íris Re zende.

– 2 –
MENSAGEM Nº 96, DE 2002

Escolha de Che fe de Mis são Di plomática
(Votação Se creta)

Mensagem nº 96, de 2002 (nº
171/2002, na ori gem), pela qual o Pre siden-
te da Re pública sub mete à de liberação do
Senado a es colha do Se nhor Synesio Sam -
paio Góes Fi lho, Mi nistro de Pri meira Clas se
do Qu adro Per manente do Mi nistério das
Relações Exte riores, para, cu mulativamente
com o car go de Emba ixador do Bra sil jun to
ao Re ino da Bél gica, exercer o de Emba ixa-
dor do Bra sil jun to ao Grão-Du cado de Lu-
xemburgo.

– 3 –
MENSAGEM Nº 69, DE 2003

Votação, em turno único, da Mensagem
nº 69, de 2003 (nº 59/2003, na ori gem), pela
qual o Pre sidente da Re pública so licita a re tira-
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da da Men sagem nº 298, de 2002, de in dica-
ção do Se nhor Valdemar Carneiro Leão Neto,
Ministro de Pri meira Clas se da Car reira de Di-
plomata do Qu adro Per manente do Mi nistério
das Re lações Exte riores, para exer cer o car go
de Emba ixador do Bra sil jun to à Re pública Bo -
livariana da Ve nezuela.

– 4 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 1997

(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos
do Re curso nº 6, de 1999)

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 135, de 1997, de au to-
ria do Se nador Ro mero Jucá, que  au toriza
a cri ação de Dis trito Agro pecuário no Mu ni-
cípio que men ciona (Ca roebe-RR), e dá ou -
tras pro vidências, ten do

Parecer sob nº 17, de 1999, da Co mis-
são de Cons tituição, Justiça e Ci dadania,
Relator: Se nador José Bi anco, fa vorável,
com de claração de voto do Se nador France-
lino Pe reira.

– 5 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 1997

(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos
do Re curso nº 7, de 1999)

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 136, de 1997, de au to-
ria do Se nador Ro mero Jucá, que autoriza
a cri ação de Dis trito Agro pecuário no Mu ni-
cípio que men ciona (Ro rainópolis-RR), e dá
outras pro vidências, ten do

Parecer sob nº 18, de 1999, da Co mis-
são de Cons tituição, Justiça e Ci dadania,
Relator: Se nador José Bi anco, fa vorável,
com de claração de voto do Se nador France-
lino Pe reira.

– 6 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, DE 1997

(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos
do Re curso nº 8, de 1999)

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 137, de 1997, de au to-
ria do Se nador Ro mero Jucá, que autoriza
a cri ação de Dis trito Agro pecuário no Mu ni-
cípio que men ciona (Bon fim-RR), e dá ou-
tras pro vidências, ten do

Parecer sob nº 19, de 1999, da Co mis-
são de Cons tituição, Justiça e Ci dadania,

Relator: Se nador José Bi anco, fa vorável,
com de claração de voto do Se nador France-
lino Pe reira.

– 7 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 1997

(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos
do Re curso nº 9, de 1999)

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 138, de 1997, de au to-
ria do Se nador Ro mero Jucá, que autoriza
a cri ação de Dis trito Agropecuário no Mu ni-
cípio que men ciona (Ira cema-RR), e dá ou -
tras pro vidências, ten do

Parecer sob nº 20, de 1999, da Co mis-
são de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania,
Relator: Se nador José Bi anco, fa vorável,
com de claração de voto do Se nador France-
lino Pe reira.

– 8 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 1997

(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos
do Re curso nº 10, de 1999)

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 139, de 1997, de au to-
ria do Se nador Ro mero Jucá, que autoriza
a cri ação de Dis trito Agropecuário no Mu ni-
cípio que men ciona (Mu cajaí-RR), e dá ou-
tras pro vidências, ten do

Parecer sob nº 21, de 1999, da Co mis-
são de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania, Re la-
tor: Se nador José Bi anco, fa vorável, com abs-
tenção do Se nador Ro mero Jucá e de claração
de voto do Se nador Fran celino Pe reira.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a ses são às 18 ho ras e 40 
minutos.)

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

Ata da 5ª Re união de 2003

Ata Cir cunstanciada da 5ª Re união, re alizada
em 3 de abril de 2003, quin ta-feira, às 10h, na Sala
nº 6 da Ala Se nador Nilo Co elho, destinada a ou vir
os jor nalistas da Re vista “IstoÉ” LUIZ CLÁUDIO
CUNHA e WEILLER DINIZ, nos au tos da De núncia
nº 1, de 2003.
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Ata da 46ª Sessão Deliberativa Ordi nária,
em 29 de abril de 2003

1ª Ses são Le gislativa Ordi nária da 52ª Le gislatura

Presidência dos Srs. José Sar ney, Pa ulo Paim, Ro meu Tuma,
Papaléo Paes e Le onel Pa van.

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

Aelton Freitas – Almeida Lima – Aloizio Mer ca-
dante – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca repa
– Ante ro Paes de Bar ros – Antonio Carlos Ma galhães
– Antonio Car los Va ladares – Arthur Vir gílio – Au gus-
to Bo telho – Cé sar Bor ges – Del cidio Amaral – De-
mostenes Tor res – Du ciomar Cos ta – Edi son Lo bão –
Eduardo Aze redo – Edu ardo Si queira Cam pos – Edu-
ardo Su plicy – Efra im Mo rais – Eu rípedes Ca margo –
Fernando Be zerra – Flá vio Arns – Ga ribaldi Alves Fi -
lho – Ge raldo Mes quita Jú nior – Gil berto Mes trinho –
Hélio Costa – He loísa He lena – He ráclito For tes – Ide-
li Sal vatti – Iris de Ara ujo – Jef ferson Pe res – João
Alberto Souza – João Ba tista Mot ta – João Ca piberi-
be – João Ri beiro – Jo nas Pi nheiro – Jor ge Bor nhau-
sen – José Agri pino – José Jor ge – José Ma ranhão –
José Sar ney – Ju vêncio da Fon seca – Le omar Qu in-
tanilha – Le onel Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio –
Mão San ta – Mar celo Cri vella – Mar co Ma ciel – Mo za-
rildo Ca valcanti – Ney Su assuna – Osmar Dias – Pa-
paléo Paes – Pa trícia Sa boya Go mes – Pa ulo Octá vio
– Pa ulo Paim – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi-
naldo Du arte – Re nan Ca lheiros – Re nildo San tana –
Roberto Sa turnino – Ro dolpho Tou rinho – Ro mero
Jucá – Ro meu Tuma – Ro seana Sar ney – Sér gio Ca -
bral – Sérgio Gu erra – Sér gio Zam biasi – Serys
Slhessarenko – Tasso Je reissati – Te otonio Vi lela Fi -
lho – Tião Vi ana – Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A lis ta de
presença acu sa o com parecimento de 76 Srs. Se na-
dores. Ha vendo nú mero re gimental, de claro aber ta a 
sessão.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos nos sos tra -
balhos.

A Sra. 1ª Se cretária em exercício, Se nadora
Serys Slhes sarenko, pro cederá à le itura do Expedi-
ente.

É lido o se guinte:

EXPEDIENTE

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 300/2003, de 28 do cor rente, co municando a
aprovação das Emen das do Se nado ao Pro jeto de Lei 
de Con versão nº 3, de 2003, que dis põe so bre a
transferência da União para os Esta dos, o Dis trito Fe -
deral e os Mu nicípios de seg mentos da ma lha ro do-
viária sob ju risdição fe deral, nos ca sos que es pecifi-
ca, e dá ou tras pro vidências, pro veniente da Me dida
Provisória nº 82, de 2002; e

Nº 304/2003, de 28 do cor rente, co municando a
aprovação do Pro jeto de Lei de Con ver são nº 8, de
2003, que au toriza o Po der Exe cutivo a abrir, em fa vor
do Mi nistério da Inte gração Na cional, crédito ex traor-
dinário no va lor de cen to e vin te e oito mi lhões de re a-
is, para os fins que es pecifica, oferecido pelo Se nado
à Me dida Provisória nº 105, de 2003.

(Projetos en viados à San ção
28-4-2003)

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – O Expe di-
ente lido vai à pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pela Sra. 1ª Se cre-
tária em exer cício, Se nadora Serys Slhes sarenko.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 270, DE 2003

Solicita a tra mitação em con junto
das Pro postas de Emen da à Cons tituição
nºs 7 e 33, de 2002

Senhor Pre sidente,
Requeiro, nos termos do Art. 258 do Re gimento

Interno do Se nado Fe deral, a tra mitação em con junto
das Pro postas de Emen da à Cons tituição nºs 7 e 33,
de 2002, por ver sarem so bre o mes mo as sunto.
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Justificação

A Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 7 de
2002, no mé rito, fa culta a par ticipação de es trangei-
ros nas ele ições de âm bito mu nicipal, en quanto a
PEC nº 33 de 2002 fa culta este mes mo di reito de
modo mais am plo, po dendo o es trangeiro con correr a
qualquer car go ele tivo no Bra sil, ex cetuando-se os
previstos no § 3º do Art. 12 da Car ta Mag na. Isto pos -
to, e com vis tas à economia pro cessual e uma ma ior
regulamentação do as sunto pro ponho a tra mitação
conjunta das supra ci tadas Pro postas de Emen da à
Constituição.

Sala das Ses sões,  29 de abril de 2003. – Mo-
zarildo Ca valcanti.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – O re queri-
mento lido será pu blicado e, pos teriormente, in cluído
na Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ciso II, alí-
nea “c”, Item 8, do Re gimento Inter no.

Sobre a mesa, pro posta de emen da à Cons titui-
ção que será lida pela Sra. 1ª Se cretária em exercício,
Senadora Serys Slhes sarenko.

É lida a se guinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 28, DE 2003

Altera a re dação do § 3º do art. 58
da Cons tituição Fe deral que cu ida das
Comissões Par lamentares de Inqué rito.

As Me sas da Câ mara dos De putados e do Se -
nado Fe deral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tuição Fe deral, pro mulgam a se guinte emen da ao tex -
to cons titucional:

Art. 1º – O pa rágrafo 3º do art. 58 da Constitui-
ção Fe deral pas sa a vi gorar com a se guinte re dação:

“§ 3º As co missões parlamentares de in -
quérito te rão to dos os po deres de in vestiga-
ção pró prios das au toridades ju diciais, bem
como po deres aca utelatórios, e se rão cri adas
pela Câ mara dos Deputados e pelo Se nado
Federal, em con junto ou se paradamente, me -
diante o re querimento de um ter ço de seus
membros, para apre ciação de fato de termina-
do e por pra zo cer to, sen do suas con clusões,
se for o caso, en caminhadas ao Mi nistério Pú -
blico, para que pro mova a res ponsabilidade
civil e criminal dos in fratores “.

Justificação

A pre sente pro posta de emenda à Cons tituição
tem por es copo for talecer as Co missões Par lamenta-

res de Inqué rito, acres centando-lhes, além da queles
a elas já ine rentes, os “po deres aca utelatórios” pró pri-
os dos ma gistrados. Para tan to pre coniza uma nova
redação ao § 3º do art. 58 da Cons tituição Fe deral
que tra ta da ma téria. Se aprovada, além dos po deres
de in vestigação das au toridades ju diciais, as CPI pas -
sam tam bém a ter os po deres de ca utela con feridos a
membros do Ju diciário.

Não res ta dú vida que as Co missões Parlamen-
tares de Inqué rito são um ins trumento de afir mação
do Po der Le gislativo que já exis te há mais de 300
anos e hoje es tão previstas em quase to das as car tas
constitucionais no mundo in teiro. Eis al guns exem-
plos: na Ale manha (art. 44), Itá lia (art.82), Áus tria (art. 
53), Albâ nia (art. 48) e Uru guai (art. 120).

A ori gem mais re mota do ins tituto pode ser en -
contrada em 1689 na Ingla terra, con soante o tes te-
munho de Hal lan em sua “His tory of England”, vol. III
pág. 143. Lá ocor reu a trans formação da Câ mara em
Comissão para ou vir de poimentos ou ob ter in forma-
ções di retas. To davia, Co missões Espe ciais para
apreciar de terminado caso fo ram cri adas so mente
em face da guer ra da Irlan da, do que nos dá con tas
Lasky em “Pa raliamentary Go vermment in England”,
pág. 152.

Na Amé rica do Nor te, os Estados Unidos, se-
guem o exem plo da Me trópole, e in troduzem nas le -
gislaturas da Co lônia, Co missões de Investigação.
Com a in dependência, em 1789, du rante a Con fede-
ração e, de pois, com a Fe deração, sob o im pério da
Constituição ora em vi gor, mu itas co missões fo ram
instituídas.

Entre nós foi a de 1934, a pri meira Carta Cons titu-
cional que cu idou da ma téria, ao dis por em seu art. 34:

Art. 34 ...................................................
“A Câ mara dos De putados cri ará Co-

missões de Inqué rito so bre fa tos de termina-
dos, sem pre que o re querer a ter ça par te,
pelo me nos, dos seus mem bros “.

A com petência para o Se nado criar
Comissões veio no art. 92, ao tra tar das
“atribuições do Se nado”

Art. 92 ...................................................
“O Se nado Fe deral Ple no fun cionará

durante o mesmo pe ríodo que a Câ mara
dos De putados. Sem pre que a se gunda for
convocada para re solver so bre ma téria em
que o pri meiro deva co labora,; será este
convocado pelo seu Pre sidente ou pelo Pre -
sidente da Re pública.”
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§ 1º No in tervalo das ses sões le gislati-
vas, a me tade do Se nado Fe deral, cons tituí-
da na for ma que o Re gimento Interno in di-
car, com re presentação igual dos Esta dos e
do Dis trito Fe deral, fun cionará como Se ção
Permanente, com as se guintes atri buições:

..............................................................
VI – cri ar Co missões de Inqué rito, so-

bre fa tos de terminados, ob servado o pa rá-
grafo único do art. 36.”

As Cons tituições que se se guiram pre servaram
o ins tituto. Foi as sim com a de 46, em seu art. 53 e
parágrafo; a de 1967, no art. 39; a Emen da da Cons -
tituição nº 1, de 1969, no art. 37; ten do tam bém dela 
tratado, a Emen da nº 22.

A ma téria está prevista na Car ta em vi gor, de
1988, em seu art. 58, que é ex plicito:

“Art. 58: .................................................
“O Con gresso Na cional e suas Ca sas

terão Co missões permanentes e tem porári-
as, cons tituídas na for ma e com atri buições
previstas no res pectivo re gimento ou no ato
de que re sultar sua cri ação”.

..............................................................
“§ 3º As Co missões Par lamentares de

Inquérito, que te rão po deres de in vestigação
próprios das au toridades ju diciais, além de
outros pre vistos nos re gimentos das res pec-
tivas Ca sas, se rão criadas pela Câmara dos
Deputados e pelo Se nado Fe deral, em con -
junto ou se paradamente, me diante re queri-
mento de um ter ço de seus mem bros, para
apuração de fato de terminado e por pra zo
certo, sen do suas con clusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Mi nistério Pu blico, para
que pro mova a res ponsabilidade ci vil ou cri -
minal dos in fratores “.

O gran de pro blema com o tex to da for ma que
foi pos to é não de ixar cla ra uma das prer rogativas
de quem in vestiga com o ob jetivo fi nal de al cançar
responsabilidade ci vil ou cri minal dos indiciados,
que é o po der de ca utela ine rente aos ma gistrados.
Face ao que o Su premo Tri bunal Fe deral, ao in ter-
pretar esse ar tigo, tem im posto li mites aos po deres
das Co missões Parlamentares de Inqué rito. A su-
prema corte, por re iteradas ve zes, tem de cido que
as CPI po dem de cretar a que bra dos si gilos ban cá-
rio, fis cal e te lefônico, des de que mo tivem sua de ci-
são, mas como a Car ta Mag na ou torga ape nas po-
deres de in vestigação, ex clui qual quer ou tra prerro-
gativa que se in sira no rol do po der ge ral de ca utela

conferido aos membros do Ju diciário, fi cando, des ta
forma, no en tender do STF, as Co missões Parla-
mentares de Inqué rito sem po der de de cretar, por
exemplo, a in disponibilidade dos bens do in vestiga-
do. Fi cam, des se modo, as CPI im possibilitadas de
resguardar o pa trimônio pú blico nos ca sos em que
investiga a prá tica de im probidade ad ministrativa.

É jus tamente para sa nar essa la cuna e atribuir
mais efi cácia na ação in ves tigatória de uma CPI, que
propomos a pre sente PEC. O que se pre tende aqui é
incluir na competência dessas Co missões o po der
geral de ca utela con ferido aos ma gistrados e que são
absolutamente ne cessários para as segurar o res sar-
cimento dos pre juízos ca usados ao Erá rio, tal qual
acontece na Itá lia, onde o art. 182 de sua car ta cons ti-
tucional acres centa aos po deres de in vestigação,
também aque les de ca utela. Com o acréscimo pro-
posto, afastam-se tam bém os even tuais obstáculos
constitucionais à adoção des sas me didas, do tando a
atividade in vestigativa do Con gresso Na cional de um
instrumento im prescindível à sal vaguarda do pa trimô-
nio pú blico even tualmente vi olado.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2003. – Alvaro
Dias, Jo nas Pi nheiro, Ro berto Sa turnino, Au gusto
Botelho, Re ginaldo Du arte, He loísa He lena, Efra im
Morais, Tião Vi ana, Luiz Otá vio, João Ri beiro, Jef-
ferson Pe res, Eduardo Su plicy, Pa trícia Sa bóya,
Valdir Ra upp, Osmar Dias, Fernando Be zerra, Cé-
sar Bor ges, Antonio Car los Va ladares, Demóste-
nes Tor res, Garibaldi Alves Filho, Hélio Cos ta, Ro-
seana Sar ney, Romeu Tuma, Ra mez Te bet, Delcí-
dio Ama ral Go mes.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRA SIL

....................................................................................
Art. 58. O Con gresso Na cional e suas Ca sas te rão

comissões per manentes e tem porárias, constituídas na
forma e com as atri buições pre vistas no res pectivo re gi-
mento ou no ato de que re sultar sua cri ação.

§ 1º Na cons tituição das Me sas e de cada co -
missão, é as segurada, tan to quan to pos sível, a re pre-
sentação pro porcional dos par tidos ou dos blo cos
parlamentares que par ticipam da res pectiva Casa.

§ 2º Às co missões, em ra zão da ma téria de sua
competência, cabe:

I  –  dis cutir e vo tar pro jeto de lei que dis pensar,
na for ma do re gimento, a competência do ple nário,
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salvo se houver re curso de um dé cimo dos mem bros
da Casa;

II  –  re alizar au diências pú blicas com en tidades
da so ciedade ci vil;

III  –  con vocar Mi nistros de Esta do para pres tar
informações so bre as suntos ine rentes a suas atri bui-
ções;

IV  –  re ceber pe ti ções, re clamações, re presen-
tações ou que ixas de qual quer pes soa con tra atos ou
omissões das au toridades ou en tidades pú blicas;

V  –  so licitar de poimento de qual quer au torida-
de ou ci dadão;

VI  –  apre ciar pro gramas de obras, pla nos na ci-
onais, re gionais e se toriais de de senvolvimento e so -
bre eles emi tir pa recer.

§ 3º As co missões par lamentares de in quérito,
que te rão po deres de in vestigação pró prios das au-
toridades ju diciais, além de ou tros pre vistos nos re-
gimentos das respectivas Ca sas, se rão cri adas pela
Câmara dos De putados e pelo Se nado Fe deral, em
conjunto ou se paradamente, me diante re querimento
de um ter ço de seus mem bros, para a apu ração de
fato de terminado e por pra zo cer to, sen do suas con -
clusões, se foro caso, en caminhadas ao Mi nistério
Público, para que pro mova a res ponsabilidade ci vil
ou cri minal dos in fratores.

§ 4º Du rante o re cesso, ha verá uma co missão
representativa do Con gresso Na cional, ele ita por
suas Ca sas na úl tima sessão or dinária do pe ríodo
legislativo, com atri buições de finidas no re gimento
comum, cuja com posição re produzirá, quan to pos sí-
vel, a pro porcionalidade da re presentação partidá-
ria.
....................................................................................

(À Co missão de Cons tituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A pro posta
de emen da à Cons tituição que aca ba de ser lida está
sujeita às dis posições cons tantes dos arts. 354 e se -
guintes do Re gimento Inter no.

A ma téria será pu blicada e re metida à Co mis-
são de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania.

Sobre a mesa, pro jetos de lei do Se nado que se -
rão li dos pela Sra. 1ª Se cretária em exer cício, Se na-
dora Serys Slhes sarenko.

São li dos os se guintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 151, 
DE 2003 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei nº 5.172, de 25 de ou tu-
bro de 1966 – Có digo Tributário Na cional
–, para de terminar a ex tinção do cre dito
tributário no caso que es pecifica.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 156 da Lei nº 5.172, de 25 de ou tubro

de 1966, pas sa a vi gorar acres cido do se guinte in ciso:

“Art.156 ................................................
..............................................................
XII – o fur to ou rou bo da mer cadoria

antes de sua en trega ao destinatário. (NR)”

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação
O pre sente projeto de lei é re sultado dos tra balhos

da Co missão Par lamentar Mis ta de Inqué rito – cri ada
mediante o Re querimento nº 23/2000-CN – e tem a fi -
nalidade de apurar, em todo o País, o ele vado cresci-
mento de rou bos de car gas trans portadas pe las em pre-
sas de trans portes ro doviários, ferroviários e aquaviári-
os. Entre tanto, dada a exi güidade do tem po, e visto que
a ses são le gislativa e a le gislatura es tavam se en cer-
rando, não foi pos sível àque le Co legiado for mulá-lo de
acordo com as nor mas re gimentais, ra zão pela qual o
estou apre sentando nes ta opor tunidade, na qua lidade
de ex-pre sidente da re ferida Co missão.

O Esta do está obri gado a ga rantir a se gurança
do ci dadão contra a onda de as saltos à mão ar mada,
em es pecial nos rou bos de car ga.

Não se jus tifica que o Esta do, de ixando de cum -
prir o seu de ver, ainda as sim se be neficie com a co -
brança de im postos pela ope ração que não se con su-
ma, em ra zão da ação de cri minosos e da ine ficiência
estatal em ga rantir a se gurança pa trimonial.

O pro jeto ape nas re põe a si tuação de jus tiça,
evitando que o Esta do re ceba duas ve zes os tri butos
incidentes so bre a mes ma mer cadoria.

Sala das Ses sões,  29 de abril de 2003. – Ro-
meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe so bre o Sis tema Tributário
Nacional e ins titui nor mas ge rais de di re-
ito tri butário apli cáveis à União, Esta dos
e Mu nicípios.

....................................................................................
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CAPÍTULO IV
Extinção do Cré dito Tri butário

Seção I
Modalidades de Extin ção

Art. 156. Extin guem o cré dito tri butário:
I – o pa gamento;
II – a com pensação;
III – a tran sação;
IV – re missão;
V – a pres crição e a de cadência;
VI – a con versão de de pósito em ren da;
VII – o pa gamento an tecipado e a ho mologação

do lan çamento nos ter mos do dis posto no ar tigo 150
e seus §§ 1º e 4º;

VIII – a con signação em pa gamento, nos ter mos
do dis posto no § 2º do ar tigo 164;

IX – a de cisão ad ministrativa ir reformável, as sim
entendida a de finitiva na ór bita ad ministrativa, que

não mais pos sa ser ob jeto de ação anu latória;
X – a de cisão ju dicial pas sada em jul gado.
XI – a da ção em pa gamento em bens imó veis,

na for ma e con dições es tabelecidas em lei. (Inci so in -
cluído pela Lei nº 104, de 10-1-2001)

Parágrafo úni co. A lei dis porá quan to aos efe itos
da ex tinção to tal ou par cial do cré dito so bre a ul terior
verificação da ir regularidade da sua cons tituição, ob -
servado o disposto nos artigos 144 e 149.
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos Eco nômicos)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2003

Altera a Lei nº 9.034, de 3 de maio
de 1995, para de terminar a re alização de
inspeções de cargas como meio ope raci-
onal para com bate ao crime.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de

1995, pas sa a vi gorar acrescido do in ciso VI e do § 2º
seguintes, re numerando-se o atu al pa rágrafo úni co
para § 1º:

“Art. 2º ...................................................
..............................................................
..............................................................
VI – o rom pimento de la cre adu aneiro,

ou de ou tro de qualquer tipo, e a aber tura
de ve ículo ou container de trans porte de
carga, na pre sença do mo torista ou res pon-
sável, fi cando o agente obri gado, após a

inspeção, a apli car novo lacre e en tregar ao
motorista ou res ponsável de claração cir-
cunstanciada da ins peção, com in dicação
dos mo tivos da sua re alização e a des crição
do novo la cre para con tinuação da vi agem
até o des tino.

§  1º ......................................................
§ 2º Na hi pótese do in ciso VI, en con-

trando o agen te, no ato de ins peção, qual-
quer in dício de cri me, de verá ele pro ceder à
apreensão dos bens e do ve ículo, e apre-
sentá-los à au toridade po licial su perior.
(NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

O pre sente projeto de lei foi fru to de de liberação
da Co missão Par lamentar Mis ta de Inqué rito – instituída
mediante o Re querimento nº 23/2000-CN – com a fi nali-
dade de apu rar, em todo o País, o ele vado cres cimento
de rou bos de car gas trans portadas pe las em presas de
transportes ro doviários, fer roviários e aqua viários.
Entretanto, dada a exigüidade do tem po, e visto que a
sessão le gislativa e a le gislatura es tavam se en cerran-
do, não foi pos sível àque la Co missão for mulá-lo de
acordo com as nor mas re gimentais, ra zão pela qual o
estou apre sentando nes ta opor tunidade, na qua lidade
de ex-pre sidente do re ferido co legiado.

É co mum de frontar-se a au toridade po licial com
a ne cessidade de pro ceder ao rom pimento de la cre
aduaneiro ou da pró pria transportadora na in vestiga-
ção de ilí citos pe nais, como rou bo, con trabando e
descaminho.

Para ma ior ga rantia do agen te, im põe-se a co -
bertura le gal da ação po licial, as sim como se faz ne -
cessário apli car novo la cre e for necer de claração da
ação po licial para a ga rantia ao ci dadão da con tinui-
dade li vre do exercício da sua ati vidade, quan do nada 
for en contrado.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2003.– Romeu
Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995

Dispõe so bre a uti lização de me ios
operacionais para a pre venção e re pres-
são de ações pra ticadas por or ganiza-
ções cri minosas.

....................................................................................
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Art. 2º Em qual quer fase de per secução cri minal
são per mitidos, sem pre juízo dos já pre vistos em lei,
os se guintes procedimentos de in vestigação e for ma-
ção de pro vas: (Redação dada pela Lei nº 10.217, de
11-4-.2001)

I – (Ve tado).
II – a ação con trolada, que con siste em re tardar

a in terdição po licial do que se su põe ação pra ticada
por or ganizações cri minosas ou a ela vin culado, des -
de que man tida sob ob servação e acom panhamento
para que a me dida le gal se con cretize no mo mento
mais efi caz do pon to de vis ta da for mação de pro vas e 
fornecimento de in formações;

III – o aces so a da dos, do cumentos e in forma-
ções fis cais, bancárias, fi nanceiras e ele itorais.

IV – a cap tação e a in terceptação am biental de
sinais eletromagnéticos, óti cos ou acús ticos, e o seu
registro e aná lise, me diante cir cunstanciada au toriza-
ção ju dicial; (in ciso in cluído pela Lei nº 10.217. de
11.4.2001)

V – in filtração por agen tes de po lícia ou de in teli-
gência, em ta refas de in vestigação, cons tituída pe los
órgãos es pecializados per tinentes, me diante cír cuns-
tanciada au torização ju dicial. (Inciso in cluído pela Lei
nº 10.217, de 11-4-2001)

Parágrafo úni co. A au torização ju dicial será es -
tritamente si gilosa e per manecerá nes ta con dição en -
quanto perdurar a in filtração. (Pa rágrafo in cluído pela
Lei nº 10.217, de 11-4-2001)

(À Co missão de Cons tituição, Justiça e 
Cidadania de cisão terminativa.)

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2003

Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio
de 2002, para tor nar obrigatória a in vesti-
gação da Po lícia Fe deral nos cri mes de
repercussão in terestadual ou in ternacio-
nal.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº 10.446, de 8

de maio de 2002, pas sa a vi gorar com a se guinte re -
dação:

“Art. 1º Na for ma do in ciso I do § 1º do
art. 144 da Cons tituição, quan do hou ver re -
percussão in terestadual ou in ternacional
que exi ja re pressão uniforme, ca berá ao De -
partamento de Po lícia Fe deral do Mi nistério
da Jus tiça, sem pre juízo da res ponsabilida-
de dos ór gãos de se gurança pú blica ar rola-
dos no art. 144 da Cons tituição Fe deral, em

especial das Po lícias Mi litares e Ci vis dos
Estados, pro ceder à in vestigação, den tre ou -
tras, das se guintes in frações pe nais”:

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

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

O pre sente projeto de lei de correu de de cisão
da Co missão Par lamentar Mis ta de Inqué rito – cri ada
mediante o Re querimento nº 23/2000-CN – e tem a fi -
nalidade de apurar, em todo o País, o ele vado cresci-
mento de rou bos de car gas trans portadas pe las em -
presas de trans portes ro doviários, fer roviários e
aquaviários. Entre tanto, dada a exi güidade do tem po,
e vis to que a ses são le gislativa e a le gislatura es ta-
vam se en cerrando, não foi pos sível à ci tada Co mis-
são for mulá-lo de acordo com as nor mas re gimentais,
razão pela qual o es tou apre sentando nes ta opor tuni-
dade, na qua lidade de ex-pre sidente dela.

O pro jeto pretende substituir no tex to da lei a ex -
pressão “po derá” pela ex pressão “caberá”, que me-
lhor de fine ser atri buição obri gatória da Po licia Fe de-
ral, e não sim ples fa culdade, como pode ser equi vo-
cadamente en tendido pela le itura do texto em vi gor.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2003. –  Se na-
dor Romeu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO III
Da Segurança Pública

Art. 144. A se gurança pú blica, de ver do Estado,
direito e res ponsabilidade de to dos, é exercida para a
preservação da or dem pú blica e da in columidade das
pessoas e do pa trimônio, atra vés dos se guintes ór -
gãos:

I – po lícia fe deral;
lI – po lícia ro doviária fe deral;
III – po lícia fer roviária fe deral;
IV – po lícias ci vis;
V – po lícias mi litares e cor pos de bombeiros mi -

litares.
(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional

nº 19, de 4-6-98:

“§ 1º A po licia fe deral, ins tituída por lei
como ór gão per manente, or ganizado e man -
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tido pela União e es truturado em car reira,
destina-se a:”

I – apu rar in frações pe nais con tra a or dem po líti-
ca e so cial ou em de trimento de bens, ser viços e in te-
resses da União ou de suas en tidades au tárquicas e
empresas pú blicas, as sim como ou tras in frações cuja
prática te nha re percussão in terestadual ou in ternaci-
onal e exi ja re pressão uni forme, se gundo se dispuser
em lei;

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

LEI Nº 10.446, DE 8 DE MAIO DE 2002

Dispõe so bre in frações pe nais de
repercussão in terestadual ou in ternacio-
nal que exi gem re pressão uniforme, para
os fins do dis posto no in ciso I do § 1º do
art. 144 da Cons tituição.

O Pre sidente da Re pública,
Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e 

eu san ciono a se guinte lei:
Art. 1º Na for ma do in ciso I do § 1º do art. 144 da

Constituição, quan do hou ver re percussão in teresta-
dual ou in ternacional que exi ja re pressão uniforme,
poderá o De partamento de Po lícia Fe deral do Mi nis-
tério da Jus tiça, sem pre juízo da res ponsabilidade
dos ór gãos de se gurança pú blica ar rolados no art.
144 da Cons tituição Fe deral, em es pecial das Po lícias
Militares e Ci vis dos Esta dos, pro ceder à in vestiga-
ção, den tre ou tras, das se guintes in frações pe nais:

I – se qüestro, cár cere pri vado e ex tor-
são me diante se qüestro (arts. 148 e 159 do
Código Pe nal), se o agente foi im pelido por
motivação po lítica ou quan do pra ticado em
razão da fun ção pú blica exer cida pela víti-
ma;

II – for mação de cartel (in cisos I, a, II,
III e VIl do art. 4º da Lei nº 8.137. de 27 de
dezembro de 1990); e

III – re lativas à vi olação a di reitos hu-
manos, que a Re pública Fe derativa do Bra -
sil se com prometeu a re primir em de corrên-
cia de tra tados in ternacionais de que seja
parte; e

IV – fur to, rou bo ou re ceptação de car -
gas, in clusive bens e va lores, trans portadas
em ope ração in terestadual ou in ternacional,
quando houver in dícios da atu ação de qua -
drilha ou ban do em mais de um Esta do da
Federação.

Parágrafo úni co. Aten didos os pres su-
postos do caput, o De partamento de Po lícia
Federal pro cederá à apu ração de ou tros ca -
sos, des de que tal pro vidência seja au toriza-
da ou de terminada pelo Mi nistro de Estado
da Jus tiça.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor ria data de sua
publicação.

Brasília, 8 de maio de 2002; 181º da Inde pen-
dência e 114º da Re pública. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Mi guel Re ale Jú nior.

(A Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania – de cisão ter minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 154, 2003

Altera o De creto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940  –  Có digo Pe nal  – ,
para de terminar que o cri me de re ceptação
por co merciantes ou in dustriais sem pre
enseja ao me nos a re ceptação cul posa.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 180 do De creto-Lei nº 2.848, de 7

de de zembro de 1940, pas sa a vi gorar acres cido do
seguinte pa rágrafo:

“Art. 180 ...............................................
..............................................................
§ 7º Sen do o re ceptador co merciante

ou in dustrial, aplica-se a pena pre vista no §
1º, ainda que se con figure a hi pótese pre vis-
ta no § 3º.(NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

O pre sente projeto de lei re sultou dos tra balhos
da Co missão Par lamentar Mis ta de Inqué rito  –  cria-
da por meio do Re querimento nº 23/2000-CN  –  e tem 
por ob jetivo a apu ração, em todo o País, do ele vado
crescimento de rou bos de cargas trans portadas pe las
empresas de trans portes ro doviários, fer roviários e
aquaviários. Entre tanto, dada a exi güidade do tem po,
e vis to que a ses são le gislativa e a le gislatura es ta-
vam se en cerrando, não foi pos sível àquela Co missão
formulá-lo de acor do com as nor mas re gimentais, ra -
zão pela qual o es tou apre sentando nes ta opor tuni-
dade, na qua lidade de ex-pre sidente dela.
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Torna-se ne cessário se parar o co merciante ou
industrial que pra ticam re ceptação pre sumida, do in -
divíduo que pode in correr no mes mo de lito. A re cepta-
ção para uso in dividual deve se guir en quadrada na
forma prevista no § 3º do art. 180 do Có digo Pe nal.
Entretanto, o co merciante ou in dustrial que pra ticam a 
receptação para giro do seu ne gócio têm to tal co nhe-
cimento do ato que es tão pra ticando, e, por essa ra -
zão, não me recem ser be neficiados pelo en quadra-
mento da sim ples re ceptação pre sumida, pois há ca -
sos até mes mo de man dantes para o crime or ganiza-
do que pra ticam roubo por en comenda, uti lizando-se
de re ceptadores al tamente qua lificados. Por isso, a
pena nes se caso deve ser igual à da re ceptação qua -
lificada pre vista no § 1º do re ferido ar tigo.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2003.  –  Se na-
dor Romeu Tuma.

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE  7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Pe nal.

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

CAPÍTULO VII
Da Re ceptação

Receptação
Art. 180. Adqui rir, re ceber, trans portar, con duzir

ou ocul tar, em proveito pró prio ou alhe io, co isa que
sabe ser pro duto de cri me, ou in fluir para que ter ceiro,
de boa-fé, a ad quira, re ceba ou oculte: (Re dação
dada pela Lei nº 9.426, de 24-12-1996)

Pena – re clusão, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de
24-12-1996)

Receptação qua lificada
§ 1º Adqui rir, re ceber, transportar, con duzir,

ocultar, ter em de pósito, desmontar, mon tar, re mon-
tar, ven der, ex por à ven da, ou de qual quer for ma uti li-
zar, em pro veito pró prio ou alhe io, no exer cício de ati -
vidade co mercial ou in dustrial, co isa que deve sa ber
ser pro duto de cri me: (Redação dada pela Lei nº
9.426, de 24-12-1996)

Pena – re clusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e
multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de
24-12-1996)

§ 2º Equi para-se à atividade co mercial, para
efeito do pa rágrafo an terior, qual quer for ma de co-
mércio ir regular ou clandestino, in clusive o exer cido
em re sidência. (Re dação dada pela Lei nº 9.426, de
24-12-1996)

§ 3º Adqui rir ou re ceber co isa que, por sua na tu-
reza ou pela des proporção en tre o va lor e o pre ço, ou
pela con dição de quem a ofe rece, deve pre sumir-se
obtida por meio cri minoso:

(Redação dada pela Lei nº 9.426, de
24-12-1996)

Pena – de tenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano,
ou mul ta, ou am bas as pe nas. (Re dação dada pela
Lei nº 9.426, de 24-12-1996)

§ 4º A re ceptação é pu nível, ain da que des co-
nhecido ou isen to de pena o au tor do cri me de que
proveio a co isa. (Pa rágrafo acres centado pela Lei nº
5.346, de 3-11-1967 e al terado pela Lei nº 9.426, de
24-12-1996)

§ 5º Na hi pótese do § 3º, se o cri minoso é pri má-
rio, pode o juiz, ten do em con sideração as circunstân-
cias, de ixar de apli car a pena. Na re ceptação do losa
aplica-se o dis posto no § 2º do art. 155. (Pa rágrafo
acrescentado pela Lei nº 9.426, de 24-12-1996)

§ 6º Tra tando-se de bens e ins talações do pa tri-
mônio da União, Esta do, Mu nicípio, em presa con ces-
sionária de ser viços pú blicos ou so ciedade de eco no-
mia mis ta, a pena pre vista no caput deste ar tigo apli -
ca-se em do bro. (Pa rágrafo acres centado pela Lei nº
9.426, de 24-12-1996)

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania – de cisão ter minativa.)

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Os pro jetos
lidos se rão pu blicados e re metidos às Co missões
competentes.

Sobre a mesa, ofí cio que será lido pela Sra. 1ª Se -
cretária em exer cício, Se nadora Serys Slhes sarenko.

É lido o se guinte:

Ofício nº 225-L-PFL/2003 

Brasília, 7 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Indico a Vossa Exce lência os De putados Men -

donça Pra do e Ro gério Teó filo para in tegrarem, como
membro ti tular e su plente, a Co missão Mis ta des tina-
da a emi tir pa recer à Me dida Provisória nº 82, de 12
de de zembro do 2002, que “dis põe so bre a transfe-
rência da União para os Esta dos e o Dis trito Fe deral
de par te da ma lha ro doviária sob ju risdição fe deral,
nos ca sos que es pecifica, e dá ou tras pro vidências”,
em subs tituição ao De putado Ne uton Lima e em vaga
existente.

Atenciosamente,  – De putado José Car los Ale-
luia, Lí der do PFL.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu arta-feira  30 09045Dia 27    295DIÁRIO DO SENADO FEDERALMês de 2003     295ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003     295ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Será fe ita a 
substituição so licitada.

O SR. PAPALÉO PAES (Bloco/PTB – AP) – Sr.
Presidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Con cedo a
palavra a V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (Bloco/PTB – AP. Pela
ordem.) – Sr. Pre sidente, peço mi nha ins crição para
profe rir uma co municação ina diável no mo mento
oportuno.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Con cedo a
palavra a V. Exª.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pela or -
dem.) – Sr. Presidente, peço a mi nha ins crição para
uma co municação ina diável em se gundo ou ter ceiro
lugar. V. Exª está ins crito em pri meiro lu gar, Sr.Pre si-
dente?

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Pos so fi car
em ter ceiro lu gar, sem pro blema.

O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – MT) – Então,
peço a mi nha ins crição em se gundo lu gar para fa zer
uma co municação ina diável.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – V. Exª está
inscrito para fa zer uma comunicação ina diável na
prorrogação da Hora do Expe diente.

Esclareço ao Ple nário que eu era o pri meiro inscri-
to, mas cedi o meu lu gar e passei para o ter ceiro lu gar.

V. Exªs es tão ins critos para fa zer uma co munica-
ção ina diável na pror rogação da Hora do Expe diente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Con cedo a
palavra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela or dem.) – Sr. Pre sidente, também gos taria de
me ins crever para uma co municação ina diável.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Se nador
Eduardo Su plicy, se houver pos sibilidade, V. Exª fi ca-
rá ins crito em quar to lu gar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
V. Exª tem a pri oridade, Se nador Pa ulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Mu ito obri -
gado, Se nador Edu ardo Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Pas sa-se à 
lista de ora dores.

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Edu ardo
Azeredo.

V. Exª dis põe de vin te mi nutos.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro -
nuncia o se guinte discurso. Sem re visão do ora dor.) –
Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, o Sis tema Úni -
co de Sa úde – SUS – co memora quin ze anos de fun -
cionamento e, por tanto, me rece de to dos nós uma re -
flexão e uma re conhecida fe licitação pela sua ins titui-
ção. Ao in gressar numa ida de mais ma dura, deve en -
frentar no vos de safios, para a su peração dos qua is o
Governo bra sileiro pre cisa des tinar mais recursos,
maior vi gilância e me lhor con trole.

Como é do co nhecimento de to dos, os usuários
da sa úde pú blica eram clas sificados, até 1988, em
duas me tades bem dis tintas: de um lado, os in digen-
tes, a quem se ne gava tudo, e, de ou tro, os pre viden-
ciários, de quem se co brava mu ito por mu ito pou co.
Mais gra ve do que isso, cons tatava-se ou tra dis torção
visivelmente in tolerante à épo ca, con sistindo na exis -
tência de cer ca de ape nas 10% dos bra sileiros cus te-
ando seus pró prios tra tamentos mé dicos.

Com o pro pósito de cor rigir tais aber rações, se -
guindo os de sígnios tra çados na Constituição, o SUS
materializou a uni versalização do di reito da sa úde pú -
blica gra tuita no Bra sil, fa cultando a to dos os bra silei-
ros um aten dimento mé dico con digno e con dizente
com os im postos co brados.

Os re sultados co lhidos não po deriam de ixar de
ser bem aus piciosos. Hoje, as es tatísticas confirmam
que a mor talidade in fantil, cujo ín dice já foi de oi tenta
em cada mil cri anças nas cidas, não ul trapassa a casa 
dos trin ta. Vale lem brar, no en tanto, que, gra ças aos
esforços en vidados du rante a ges tão do ex-Pre siden-
te Fer nando Hen rique, o mes mo ín dice apon tava, já
em 1995, um de créscimo da or dem de 50% em re la-
ção ao ín dice histórico acima men cionado. Sem de i-
xar mar gens à es peculação, a con tribuição do SUS
para a re dução da taxa de mor talidade en tre as cri an-
ças bra sileiras é de in contestável va lor de ver dade.

No meu Esta do de Mi nas Ge rais, ini ciativas como 
o Pro grama de Sa úde da Fa mília, os Con sórcios de
Saúde e a Far mácia Essen cial significaram gran des
avanços no pe ríodo de 1995/98, na ges tão do Se cretá-
rio José Ra fael Gu erra, hoje De putado Fe deral.

Por ou tro lado, se apu rarmos nossa me mória,
daremos con ta de que, na ver dade, o SUS as sumiu
posição de des taque ex cepcional no ce nário so cial,
tanto in terna quanto ex ternamente, quan do da atu a-
ção do ex-Mi nistro José Ser ra di ante do di lema do co -
quetel con tra a Aids. Foi com es pírito de mu ita co ra-
gem que o País de cidiu de safiar as re gras tru culentas
do mer cado far macêutico mun dial, ado tando uma po -
lítica de fa bri cação de me dicamentos mais ba ratos e
mais aces síveis. Dis so re sultou uma gran de re versão
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do ín dice de mor talidade de bra sileiros em vir tude do
vírus HIV, con vertendo o Bra sil em exem plo para todo
o mun do eco nomicamente de pendente.

Sr. Pre sidente, ape sar do efeito po sitivo do SUS,
a dí vida so cial do Bra sil per manece ain da bru talmen-
te gi gantesca. E não é para me nos no campo da Sa ú-
de, em cujo âm bito ain da se de tectam pro blemas gra -
ves no con trole de do enças crônicas, como são os ca -
sos da ma lária, da tu berculose e da han seníase. Isso
para não men cionar a pre cariedade em que se en-
contra a sa úde bu cal nos rin cões mais mi seráveis do
Brasil. Além dis so, do enças en dêmicas, como a den -
gue e a có lera, vol tam a ata car e tor nam-se problema
de sa úde pú blica. Por fim, do enças ca racterísticas da
modernidade, como o cân cer de mama e do colo do
útero, que eram con troláveis no iní cio, ma tam mi lha-
res de bra sileiras anu almente, por fal ta de in forma-
ções que pos sibilitem o di agnóstico pre coce.

Para agi lizar a ope racionalização do SUS e do -
tar suas ações de um ca ráter mais des centralizado do 
ponto de vis ta fe derativo, a apro vação da Emenda
Constitucional nº 29, de 2000, de au toria dos De puta-
dos Car los Mosconi e Edu ardo Jor ge, a qual teve uma 
brilhante par ticipação do De putado Ra fael Gu erra,
veio cum prir tal fun ção, vinculando re cursos or ça-
mentários para a Sa úde nos três ní veis de Go verno.
Isso, cer tamente, significou a quebra his tórica de re -
sistência da área eco nômica. Só em 2000, acres cen-
tou 15% a mais nos or çamentos do SUS, nos três ní -
veis de Go verno (federal, es tadual e mu nicipal), sen -
do que, até 2004, o acrés cimo será de 50% em ter -
mos re ais. Essa emen da cons titucional, por tanto,
trouxe mu itos re cursos para a Sa úde.

Para este ano, os Mu nicípios de verão apli car em 
Saúde 13% do or çamento. O Mi nistério da Sa úde es -
tima que en tre 60% e 70% dos Mu nicípios ve nham
aplicando corretamente os per centuais es tabelecidos
na Emen da Cons titucional nº 29, de 2000.

Naturalmente, o qua dro des crito acima ain da
não é o ide al, mas é, in discutivelmente, um avan ço
significativo, es pecialmente se con siderarmos que a
vinculação está ga rantida, pro piciando aos ges tores
da sa úde se gurança mais fir me so bre de quanto dis -
põem para tra balhar. Não in teressa discutir agora se
se de veria ou não vin cular os re cursos.Isso foi discuti-
do na épo ca. Hou ve de cisão do Con gresso no sen tido
de que os re cursos da sa úde se riam vinculados, as -
sim como já o são os da edu cação. Cos tumo cha mar
sempre de “ir mãs gê meas” a educação e a sa úde.
Hoje, 25% dos re cursos dos Esta dos são destinados
à edu cação; neste ano, 10,75% fo ram des tinados à
saúde nos Esta dos. É evi dente que isso amar ra um

pouco o or çamento dos Esta dos, mas, como já foi dis -
cutido aqui, não cabe mais o de bate so bre vin culação
ou não. Caso con trário, te ríamos de re discutir toda a
emenda cons titucional. De acor do com essa emen da,
a per centagem or çamentária a ser apli cada pe los
Estados na sa úde se ria den tro de uma or dem pro-
gressiva, de modo a vi abilizar um ajuste gra dual das
administrações à nova re alidade. Em todo caso, o ob -
jetivo da emenda foi o de obri gar Esta dos e Mu nicípi-
os a des tinarem mais re cursos pró prios para o fi nan-
ciamento do se tor de sa úde.

No en tanto, a des peito de toda a boa von tade da 
lei e de seus for muladores, os ob jetivos pre vistos não
vêm sen do in tegralmente cum pridos. As ra zões são
diversas, mas, no ge ral, con vergem para os gra ves
transtornos fi nanceiros por que atra vessam os co fres
dos Esta dos bra sileiros. No pa norama am plo da Fe-
deração, nota-se que os Esta dos mais ri cos en qua-
dram-se na ca tegoria dos mais re fratários. Mi nas Ge -
rais não cons titui ex ceção à re gra, e a ex plicação para 
tal pos tura não pode se sus tentar em ou tro mo tivo se -
não na im previdência do go verno que an tecedeu a
gestão do atu al Go vernador, Aé cio Ne ves.

Tal acu sação exi ge es clarecimentos, sim. Por
isso, va mos aos fa tos que re metem à si tuação es pe-
cífica das Alterosas. Em pri meiro lu gar, o Go verno es -
tadual de veria, no exer cício de 2000, ter apli cado 7%
do or çamento em sa úde. Até aí, tudo in dica que a lei
tenha sido de vidamente cum prida, até por que ela en -
trou em vi gência du rante o ano.No ano se guinte, sob
alegação de aca tar o per centual pre visto de 8,25%, o
então Go vernador Ita mar Franco firmou con vênios
com as pre feituras no va lor to tal de aproximadamente
R$350 mi lhões, no dia 31 de de zembro, para po der
cumprir, do pon to de vis ta con tábil, essa obri gação de 
8,25%. Con tudo, con forme da dos di vulgados, o re-
passe de tais re cursos não foi de fato re alizado, trans -
formando-se em “restos a pa gar”, que per sistem
como pen dentes até a data de hoje. Por tanto, o per -
centual de 8,25% para a sa úde, no ano de 2001, não
foi cum prido, ape sar do ar tifício con tábil uti lizado. Em
2002, res peitando o per centual es tipulado de 9,5%,
ao Go verno de Mi nas ca beria alo car apro ximadamen-
te R$400 mi lhões ao SUS, dos qua is a po pulação mi -
neira, to davia, nunca viu a sua con cretização.

Para agra var o quadro atual, Sr. Pre sidente,
deve-se re gistrar que o Go verno Ita mar de ixou ain da
uma gran de dí vida com os for necedores, equi valente
a qua se R$250 mi lhões, se gundo os úl timos cálculos.
Ora, se a Emen da nº 29, de 2000, de termina que,
para 2003, os go vernos es taduais de vam destinar
nada me nos que 10,75% do or çamento em sa úde e,
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para 2004, 12%, res ta-nos en tão a in cômoda in terro-
gação mo ral: como cum prir a lei? Em suma, com uma
dívida no se tor que já ron da a casa do pri meiro bi lhão
de re ais – 350 mi lhões não cum pridos em 2002, 400
milhões não cum pridos em 2002 e dí vidas com os for -
necedores –, o Go vernador Aé cio Ne ves tem cons-
ciência da gra ve si tuação e, para ven cê-la, não medi-
rá es forços no pre sente e no fu turo.

No res to do País, a si tuação não di fere mu ito.
Levantamento do Mi nistério da Sa úde mos tra que 17
das 27 Uni dades da Fe deração de ixaram de apli car,
juntas, mais de R$1 bi lhão em ações e ser viços de
saúde em 2001, des cumprindo cla ramente, por tanto,
a Emen da Cons titucional nº 29. A tí tulo de com para-
ção, o va lor se ria su ficiente para sus tentar to das as
atividades de sa úde exe cutadas pelo Mu nicípio de
São Pa ulo du rante o ano de 2001. Nas Re giões Sul e
Centro-Oeste do País – exa tamente as que têm mais
recursos –, ne nhuma Uni dade da Fe deração cum priu
a emen da. No Su deste, so mente São Pa ulo e Espí rito
Santo o fi zeram. No Nor deste, os cumpridores fo ram
Paraíba e Per nambuco.

Para con cluir, Sr. Pre sidente, eu gos taria de fri -
sar, uma vez mais, que, a des peito de to das as de fi-
ciências do mo delo, o SUS fin cou po sição exem plar
dentro do rol de po líticas pú blicas de ex celência na
nossa história. Não cus ta re iterar que a ex periência
do Mi nistro José Ser ra na Pas ta da Sa úde im primiu
ritmo e di nâmica de enor me im pacto na so ciedade. A
circulação e a dis tribuição do co quetel da Aids, a pre -
ços mu ito mo destos, permitiu um controle responsá-
vel por par te do Esta do so bre o avanço da do ença, o
que foi re conhecido in ternacionalmente.

Devemos pa rabenizar o Bra sil e os bra sileiros
pelos 15 anos de fun cionamento do SUS, na con vic-
ção de que as au toridades pú blicas do tarão sua es -
trutura, hoje e sem pre, de ma iores e me lhores con di-
ções de pres tação de serviços ao País.

Mas, ao mes mo tem po, de ixo aqui o meu aler ta
para a gra vidade do não cum primento dos per centuais
mínimos de gas tos com sa úde pre vistos na Cons titui-
ção. Esse per centual é fun damental para que a sa úde
do bra sileiro me lhore. Os re cursos para a sa úde, ve-
nham eles do Go verno Fe deral, do Go verno dos Esta-
dos ou das pre feituras, são ne cessários. Não adi anta
“corrermos atrás do pre juízo”, como se cos tuma di zer,
quando há crises nos hos pitais, como a falta de aten di-
mento. A ra zão é esta, a ori gem é esta: o não cum pri-
mento do pre ceito cons titucional da emen da que foi
aprovada com esse ob jetivo, com o ob jetivo de que o
Brasil possa ter mais re cursos para sus tentar a sa úde.

Reitero que, la mentavelmente, o meu Esta do de 
Minas Ge rais não cum priu a lei re ferente aos per cen-
tuais mí nimos de sa úde nos anos de 2001 e 2002. O
Governador Aé cio Ne ves di ficilmente terá con dições
de cum pri-la em  2003, ten do em vis ta o pas sivo que
já car rega. Vá rios ou tros Esta dos es tão na mes ma si -
tuação. O que fa zer? É essa a mi nha pre ocupação, o
alerta que faço aos Srs. Se nadores. Va mos per mitir
que mais uma lei não seja cum prida? Va mos per mitir,
mais uma vez, a trans formação des sa lei em le tra
morta, es pecialmente uma lei im portante como essa,
que vin cula re cursos mí nimos à sa úde?

É ver dade que, no iní cio da vin culação para a
educação, também ti vemos pro blemas, mas hoje,
não.Atu almente, todo o Bra sil cum pre o dis positivo de 
destinar um per centual mí nimo de re cursos para a
educação.

Sem dú vida, a Lei João Cal mon foi fun damental
para me lhorar a edu cação no Bra sil. Hoje, ela não é
mais a pri meira pre ocupação dos bra sileiros, como o
foi du rante tan to tem po. Atualmente, é a sa úde um
dos pro blemas do País, jun tamente com a vi olência e
o de semprego.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, mi nhas
palavras são de al guém que se pre ocupa com a sa ú-
de dos bra sileiros e que sabe que, sem re cursos, a
saúde não me lhorará. Pre cisamos bus car al ternativas
para esse fim ou obri garmos que Esta dos e Mu nicípi-
os cum pram com a sua obri gação cons titucional de
gastar per centuais mí nimos em sa úde; ou, en tão, va -
mos mu dar, mais uma vez, essa emen da, se ela não
for exe qüível.

Concedo o apar te ao Se nador Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Edu ar-

do Aze redo, eu es tava ou vindo aten tamente o pro-
nunciamento de V. Exª, e quis Deus que esta ses são
fosse presidida pelo Pre sidente da Sub comissão de
Saúde, o Se nador Pa paléo Paes. A preocupação de
V. Exª é mu ito im portante. Como mé dico, que ro lhe di -
zer que o di agnóstico está fe ito, que se po dem fa zer
pesquisas no meu Pi auí, em Mi nas Ge rais ou em
qualquer Esta do que a cons tatação será a mes ma: o
grande pro blema deste País é o de semprego, a vi o-
lência e a sa úde. Portanto, o ex-Mi nistro não me rece
tantos apla usos, tan to é que o povo bra sileiro, na sua
sábia in teligência, o des classificou para go vernar
este País. Re almente, hou ve mu itos equívocos, mu ita
publicidade, propaganda, mu itos re cursos ti rados do
povo para a pro moção de uma ima gem pes soal. É ri -
dícula a ta bela de ho norários mé dicos pa gos pelo
SUS, com va lores me nores do que os que re cebem
um en graxate ou um bar beiro pelo seu ser viço, não os 
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desonrando. Hou ve um gran de equí voco, mas o povo
é sá bio. No Go verno pas sado, houve mu ita va idade
intelectual, mas a sa bedoria está no povo, é com ele
que apren demos. Te mos que ser hu mildes, pois a hu -
mildade en sina. E o povo tam bém en sina: cada ma ca-
co em seu ga lho. O ex-Mi nistro Ser ra es tava fora do
seu ga lho. Dois gran des equívocos o des classifica-
ram. O pri meiro de les foi bus car em Cuba um mo delo
para este País. Não es tou a fa vor ou contra Fi del Cas -
tro, mas co nheço Cuba. É uma ilha boa de se to mar
banho, be ber água de coco, mojito e da iquiri, mas é
pequenininha. Ela cor responde à distância de Flo ria-
no, no meio do meu Esta do, ao li toral – por tanto, me -
tade do Pi auí – e a sua po pulação é 5% da bra sileira.
Assim, aque le mo delo não po deria ser trans portado
para cá. A lei foi óti ma, foi um avan ço. Fui Go vernador,
na épo ca, e hou ve uma quo ta que não foi um sa crifí-
cio. No en tanto, hou ve ou tro ma lefício do Go verno
passado. O País ti nha uma fá brica de me dicamentos,
a CEME, que foi cri ada no pe ríodo da di tadura, du ran-
te o Go verno de Mé dici. Di zem que ele foi um di tador
muito tru culento, mas a His tória, a bem da ver dade,
criou-se nele. A CEME fa bricava me dicamentos, sus -
tentava to das as far mácias po pulares, to das as ins ti-
tuições e, mais ain da, de zenas e de zenas de la bora-
tórios bra sileiros, os qua is com prava e le vava ao povo. 
Agora, o bra sileiro está de sempregado, re voltado e
sem di nheiro para com prar re médio. O Mi nistro pas -
sado, por uma ins piração ca pitalista nor te-americana,
criou o ge nérico. Di zem que é mais ba rato – acre dito
que o seja; di zem que é bom – acre dito que o seja –,
mas que ro di zer que o povo po bre do Bra sil não tem
condições de com prar esse me dicamento. Essa con -
dição é tris te. Se o Presidente da Re pública sen sibili-
zou-se com a fome, a fal ta de me dicamentos é mu ito
pior do que a fal ta de ali mentos. Olhando os pri mórdi-
os da nos sa ci vilização, ve remos que o ín dio sa dio ia
buscar o ali mento, mas o do ente não tinha a mí nima
condição de fazê-lo. O povo do Bra sil está an dando
de am bulatório em am bulatório, com a re ceita na
mão, re voltando-se por não ter re curso para com prar
o me dicamento.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Senador Mão San ta, agra deço a sua ma nifestação,
se bem que não pos sa con cordar com ela to talmente.

A fa bricação de re médios é im portante, mas
existia uma série de ir regularidades, na épo ca, que le -
varam à ex tinção da CEME. Te nho cer teza de que,
agora, o Go verno Lula po derá vol tar com um novo
modelo, em que pos sam ser es ses re médios distribuí-
dos gra tuitamente.

Por ou tro lado, com re lação ao ex-Ministro José
Serra, di virjo to talmente de V. Exª, pois S. Sª par tici-
pou das ele ições mu ito bem. Foi para o se gundo tur -
no, dis putou-o com mu ita dig nidade e teve mi lhões e
milhões de vo tos de brasileiros. Apesar de não ter
chegado à vi tória, os seus re sultados quanto ao en -
frentamento da Aids, por exem plo, são ine gáveis. Os
medicamentos ge néricos não são ne nhum res quício
de ca pitalismo, mas, ao con trário, o seu en frentamen-
to. Os ge néricos têm uma gran de im por tância, sim.

Com re lação ao va lor pe queno das con sultas
médicas, te nho cer teza de que V. Exª, como Se nador
que apóia o atu al Go verno, co laborará para que se
aumente bas tante o va lor das con sultas mé dicas.

Senador Ga ribaldi Alves Fi lho, é um pra zer
ouvi-lo.

O Sr. Ga ribaldi Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
nador Edu ardo Aze redo, os re cursos vin culados à sa -
úde es tão na fa ixa dos 11%.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Neste ano, 0,75%.

O Sr. Ga ribaldi Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Com uma pro gressão, nes te ano, de 0,75%, co mungo
da sua pre ocupação de que eles pos sam ser devida-
mente cum pridos por to dos os en tes da Fe deração e
pelo pró prio Go verno Fe deral. Faço este apar te sem o 
menor cons trangimento por que, quando re cebi o te le-
fonema do en tão Mi nistro José Ser ra ape lando para
que fi zéssemos um tra balho jun to à Ban cada a fim de
que a emen da cons titucional fosse vo tada, S. Exª fez
ressalva de que emi tia o apelo, em bora sou besse que
no Esta do já es tavam sen do apli cados mais de 11%,
percentual mí nimo exi gido para aplicação na área da
Saúde. Vou mais além: o cum primento dos 11% já é
um avan ço, mas o que se gas ta com a Sa úde deve
ser de vidamente au ditado, para que seja apli cado da
forma me lhor e mais se gura, a fim de que, efe tiva-
mente, os re cursos che guem aos hos pitais, aos do en-
tes, à rede de sa úde, já que não po demos dar ga ranti-
as to tais na me dicina pre ventiva. Era isso que gos ta-
ria de di zer a V. Exª, apla udindo sua pre ocupação.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Senador, agra deço a ma nifestação de V. Exª. Sa be-
mos que apli cação de re cursos me rece au ditagem,
mas não é por isso que va mos de sistir do cum primen-
to de uma emen da cons titucional apro vada pelo Con-
gresso Na cional, que, nes se caso, tam bém está sen -
do des respeitado. Tra ta-se de uma emen da cons titu-
cional que de termina que os Esta dos e Mu nicípios
gastem percentuais mí nimos com a Sa úde. Não sen -
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do cum prida, tra ta-se de um des respeito à Cons titui-
ção, ao Con gresso e aos bra sileiros.

Sr. Pre sidente, esta é a pa lavra de alerta que
queria tra zer, a fim de que a sa úde pos sa ter os re cur-
sos ne cessários e a lei, afi nal, seja cumprida.

Muito obrigado.

Durante o dis curso do Sr. Edu ardo
Azeredo, o Sr. Pa ulo Paim, 1º Vice-Pre si-
dente, de ixa a ca deira da pre sidência, que é
ocupada pelo Sr. Pa paléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – Con ce-
do a pa lavra à no bre Se nadora Serys Slhes sarenko.

V. Exª dis põe de vinte mi nutos para o seu pro -
nunciamento.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pro nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão da
oradora.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
nós te mos al guns te mas para se rem tra tados. Um
deles é uma es pécie de re latório que, hoje, será fe ito
de for ma su cinta, mas que, em um ou tro mo mento,
pretendo fa zer de for ma bas tante de talhada, até por -
que ele está sen do con cluído. Ele abor da a nos sa vi -
agem à Ama zônia, re alizada na quin ta-feira, sex-
ta-feira e sá bado, e en cerrada com o nos so re torno
no do mingo. A co mitiva foi for mada por doze Par la-
mentares do Con gresso Na cional, dos qua is, duas
Senadoras – eu e a Se nadora He loísa He lena – e
dez De putados Fe derais.

Fomos ao Amazonas, mais es pecificamente a
Manaus, a São Ga briel da Ca choeira e à co munidade
Ya uaretê, si tuada na Ca beça do Ca chorro, jun to à
fronteira com a Co lômbia. Estivemos também na re -
serva Ya nomani, na fron teira com a Ve nezuela.

Sr. Pre sidente, re almente, aquela vi sita mu ito nos 
impressionou. Che gando a Ma naus, no pri meiro mo-
mento, fo mos in formados de re uniões com as For ças
Armadas e mais es pecificamente com o Exér cito, com
o Co mando-Geral da Ama zônia. Lá, nós, Par lamenta-
res, re cebemos in formações acer ca da atu al si tuação
da Ama zônia, em ter mos de fron teira, de de fesa da so -
berania e da in tegridade do Ter ritório Na cional. Qu ero
crer que os Par lamentares que re presentam os Esta -
dos que com põem a nos sa Ama zônia têm mais in for-
mações do que nós para dar a este Ple nário.

Sr. Pre sidente, Srs. Se nadores, acre dito que V.
Exªs co nheçam aque le pe daço do nos so Ter ritório, o
qual nos im pressionou bas tante.

A fis calização em nos sa fron teira – fa zemos
fronteira com sete pa íses dis tintos –  se en contra em
condições mu ito, mas mu ito pre cárias.

Declarei, ao tér mino da vi sita, que, o que apren -
di so bre a ques tão fron teiriça, em ter mos de Ama zô-
nia, o que apren di em ter mos da ne cessidade de sal -
vaguardar a in tegração do nos so Ter ritório e a so be-
rania do nosso País, in loco, ja mais apren deria em
oito anos de es tudos. Por mais que ou çamos dis cur-
sos, por mais que le iamos, por mais que es tudemos,
quando se vai ver de per to é que po demos ter a idéia,
realmente, de como a ques tão é bem mais com plexa
do que se pos sa ima ginar. Ali ti vemos uma cla ra cons -
ciência do pa pel das For ças Arma das e da pre carie-
dade de sua es trutura para a de fesa das nos sas fron -
teiras e dos ris cos que cor re o nos so País em ter mos
da si tuação em que se en contram as nossas fron tei-
ras e do tra balho de sempenhado pelo Exér cito bra si-
leiro ne las, além da ques tão in dígena na re gião. Por-
tanto, são ques tões que pre cisam de um de bate ex -
tremamente apro fundado.

Lá, vi mos, sim, mu ito trabalho, mu ito combate,
vontade e de terminação dos bra sileiros que lá vi vem,
e, diga-se de pas sagem, em precaríssimas, mas pre-
caríssimas con dições, mas com o es pírito e a de ter-
minação para de fender o nos so País: o Exér cito bra si-
leiro.  Re almente vi vemos mo mentos de mu ita emo -
ção ao ver mos como esse tra balho é fe ito, além do
esforço re alizado na de fesa do nosso Bra sil. Quem
está aqui no cen tro ou em ou tras re giões não tem
idéia do que sig nifica de fender a in tegridade ter ritorial
da Ama zônia. Re almente não te mos idéia! 

Sr. Pre sidente, sem pre me es forcei no que diz
respeito à de fesa da nossa so berania; sem pre, ape -
sar de o meu Esta do es tar meio atra vessado, ele é
considerado parte da Ama zônia, ti vemos o cu idado –
até em de corrência de tra balhos re alizados como De -
putada no nos so Esta do, como a CPI do Nar cotráfico
e como pro fessora, na Uni versidade Fe deral do meu
Estado de Mato Gros so – sem pre ques tionei a im por-
tância da pes quisa e do pes quisador brasileiro e da
sua  in filtração, no bom sen tido, na Amazônia. No en -
tanto, Sr. Pre sidente, ao che gar lá, re cebemos da dos
de que há 20 mil es trangeiros na Amazônia e que, em
sua ma ioria, não sa bemos o que es tão fa zendo lá.
Estão pes quisando? A fa vor ou con tra quem? Para
quê? Bus cando o quê? Por tanto, são ques tões que
fogem ao con trole do Go verno e do povo bra sileiro.

 Srªs e Srs. Se nadores, che guei de lá mais con -
vencida do que nun ca, porque eu já ti nha essa cer te-
za, de que a se gurança das nos sas fron teiras tem que 
ser fe ita por to dos nós, cada um com a sua par cela de
contribuição. Hoje, a de fesa da fron teira da nossa
Amazônia é fe ita quase que ex clusivamente pelo
Exército e pe las For ças Arma das, mais pelo Exér cito,
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e com par cas con dições, como ocor re em São Ga bri-
el da Ca choeira, onde um ba talhão de 1.200 ho mens
se en contram em si tuação pre cária. Lá as sistimos o
caso de uma cri ança que foi pi cada por co bra ve neno-
sa, ha via três dias, e que se quer con seguiu chegar a
uma co munidade do Exér cito, para que, de lá, cha-
masse um avião de Ma naus, que fica a mil qui lôme-
tros de São Ga briel da Ca choeira, para bus cá-la. Por -
tanto, toda essa epo péia le vou três dias. A cri ança
provavelmente deve ter com prometido a sua per na ou 
a ter per dido, ou mes mo per dido a vida. Re almente é
o iso lamento to tal. Por um lado, é im portante que não
se tra ce es trada e tudo mais exa tamente para a pre -
servação da Amazônia. Con cordo com isso. Mas que
se dê um mí nimo de con dições de vida para as pes so-
as que lá es tão, fa zendo a de fesa da re gião. Isso por-
que lá es tão pre sentes o ci dadão co mum, o ín dio e o
Exército bra sileiro, pe ças fun damentais para que se
mantenha a in tegridade da nossa Ama zônia.

Srªs e Srs. Se nadores, te nho, aqui, da dos des ta
mesma Ama zônia destacada do mapa do Bra sil. A
parte da Amazônia que pertence ao Bra sil já está
destacada e o mapa está de senhado de for ma di fe-
renciado do nos so.

Esta de núncia foi fe ita por um pro fessor ou por
uma pro fessora – não me re cordo ago ra.

Para ser mais bre ve, te nho ou tros as suntos para
tratar, vou ler o que diz um tre cho deste li vro. Nos Esta -
dos Uni dos, esse “novo” mapa do Bra sil já exis te sem a 
Amazônia. E V. Exªs sa bem que ele não exis te guar da-
do em uma ga veta, pendurado em uma pa rede.

Vejam o que diz o trecho des se li vro, em que a
Amazônia é tida como de res ponsabilidade dos Esta -
dos Uni dos e das Na ções Uni das: “pois ela está lo cali-
zada na Amé rica do Sul, uma das re giões mais po-
bres do mun do” – isso é con teúdo di dático do li vro;
está dito lá. “É par te de oito pa íses di ferentes e es tra-
nhos, de po vos ir responsáveis e cru éis, de go vernos
autoritários, onde há trá fico de drogas, e o povo é in -
culto e ig norante, po dendo ca usar a mor te do mun do
dentro de pou cos anos”. Bas ta con ferir, Exce lências,
está es crito na pá gina 76 do li vro di dático nor te-ame-
ricano Intro dução à Ge ografia, do au tor Da vid Nor-
man, uti lizado na Ju nior High Scho ol, na sé rie equi va-
lente à 6ª sé rie do pri meiro grau bra sileiro.

Essas pa lavras que ci tei não são cri adas, es tão
neste li vro de in trodução à Ge ografia, des tinado a
uma sé rie equi valente à 6ª sé rie no Bra sil, de au tor
americano, onde ele diz que a Ama zônia tem que ser
cuidada pe los ame ricanos, que ela é de res ponsabili-
dade dos Esta dos Uni dos, por que aqui vi vem po vos
estranhos, po vos cruéis, com trá fico de dro gas, vive

um povo in culto, ig norante, que pode ca usar a mor te
do mun do.

Srs. Se nadores, isso nos bate de fren te. É um
acinte. É cri minoso. Porque este é o nos so País. A Ama -
zônia é nos sa! Não po demos mais per mitir esse dis cur-
so de que a Ama zônia é pa trimônio da Hu manidade.
Não o é! A par te bra sileira da Ama zônia é pa trimônio
dos bra sileiros. É nos sa e sa bemos cu idar dela, sim. Va -
mos cu idar dela, sim, com res ponsabilidade.

Temos que tra tar com mu ita se riedade a ques -
tão das ONGs. Exis tem ONGs e ONGs. Exis tem
ONGs da me lhor qua lidade e exis tem ONGs da pior
qualidade, com cer teza.

A in filtração de pes quisadores sem li cença bra -
sileira na Ama zônia é uma re alidade. Sa bemos que
existem mais de vin te mil es trangeiros den tro da
Amazônia, al guns de for ma re gular e ou tros de for ma
absolutamente ir regular. Le vando e aprendendo o
quê da qui com os nos sos in dígenas, com as pes soas
da flo resta? Bus cam des cobrir des de me dicamentos
a ou tras ques tões, para le var em bora da qui, in clusive
as re ferentes à sa úde.

V. Exªs que são mé dicos sa bem disso, ou seja,
que a sal vação de mu itas do enças, das pi ores do en-
ças, com cer teza está na Ama zônia. Eles es tão pes -
quisando e le vando a nos sa ma téria-prima para mu ito
longe da qui, e, com o seu know-how avançado, com
a sua tec nologia avan çada, com certeza vão des co-
brir os me dicamentos. E, de pois, o bra sileiro que pu -
der im portar, que im porte, que tra ga para cá e que
salve a sua sa úde. Aquele que não pu der fazê-lo, com 
o nos so ma terial, com aquilo que é nos so, vai mor rer,
vai pa decer, por que não tem as con dições de ad quirir
aquilo que lhe é sa grado, que é seu, que é do solo
brasileiro.

E quem pode fa zer essa de fesa so mos nós.
Discutimos na se mana pas sada e va mos dis cu-

tir nos pró ximos dias a re gulamentação das ONGs.
Essa ma téria me recerá uma dis cussão pro funda. A
fiscalização do Go verno bra sileiro é im prescindível
nessa ques tão. Não pode qual quer um che gar aqui e
fazer o que bem en tende.

Como dis se aqui, sal vaguardo, sim, as de me -
lhor qua lidade. Mas há aque les que cha mo de – des -
culpem o ter mo – “pi lantrópicos”. Exis te a “pi lantropia”
também nes se as sunto e te mos que es tar atentos. Te -
mos que dar a nos sa cota como Se nado da Re pública
na vo tação de leis e si milares, como te mos tam bém
que exi gir fis calização.

Chegamos em uma de terminada lo calidade e
os Se nadores e De putados, os Ge nerais, os Co ronéis
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e quem quer que es tivesse co nosco fo ram proibidos
de en trar. Pro ibidos de en trar! Ou seja, a re presenta-
ção do Go verno, do po der bra sileiro, do po der ins tituí-
do e es tabelecido des te País pro ibida de en trar, de se
aproximar de um re cinto de uma es cola. Dis se-
ram-nos que a pro ibição era de uma li derança in díge-
na, mas quem está por trás de tudo isso? Cadê o con -
trole dis so? Isso não pode fu gir ao con trole do Go ver-
no bra sileiro.

Esse as sunto terá com cer teza que vol tar à tona 
em nos sas dis cussões. Pre cisamos dis cutir a ques tão
das ONGs. Pre cisamos dis cutir so bre as For ças
Armadas, o seu pa pel e fun ção que vêm de sempe-
nhando na ten tativa de de fesa das nos sas fron teiras.
Pois, com as con dições que es tão ten do, digo que é
mais ten tativa e um es forço so bre-humano re almente
para fazê-lo. É ta manho o es forço que houve um mo -
mento em que toda a co mitiva, in dependentemente
de ser Se nador ou De putado Fe deral, di ante do que
estava sen do vis to, chorou. To dos cho raram.

Infelizmente, meu tem po está aca bando...
O Sr. Tião Vi ana (Blo co/PT – AC) – V. Exª me

permite um aparte, Se nadora Serys Slhes sarenko?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –

MT) – Pois não.
O Sr. Tião Vi ana (Blo co/PT – AC) – Cum pri-

mento V. Exª pelo pro nunciamento que faz nes te Se -
nado Fe deral, tra zendo à so ciedade bra sileira uma fo -
tografia do mo mento ama zônico e, ao mes mo tem po,
externando a sua for te pre ocupação com a res ponsa-
bilidade mais in tensa e subs tancial do Go verno bra si-
leiro, vinculando a Ama zônia à pró pria in teligência de
Estado e en tendendo que essa re gião, sem dú vida al -
guma, pode afir mar-se como ver dadeiro cor redor
para le var o Bra sil à sua con dição de lí der mun dial no
terceiro mi lênio. Sem essa com preensão, sem essa
percepção, é im possível en xergarmos um amanhã
melhor para o nos so País. De fato, to dos que co nhe-
cem as po tencialidades mi nerais, ge néticas, hí dricas
da Ama zônia con firmam a tese de V. Exª. A re gião
Amazônica é, hoje, aos olhos do mun do, mo tivo de
uma gran de am bição. E, considerando o com porta-
mento be licista e im perialista que tem ado tado o go -
verno ame ricano nes ses úl timos epi sódios, ve mos
que essa ame aça é mu ito mais con creta. Qu ando ve -
rificamos o en fraquecimento, a vulnerabilidade da
Organização das Na ções Uni das na atu al or dem po lí-
tica in ternacional, fi camos mais pre ocupados ain da.
Então, es pero que nós do Par lamento pos samos ou -
vir mu ito bem o pro nunciamento de V. Exª. Não te nho
dúvida de que, além do de bate fe ito, a me lhor res pos-

ta que po demos dar é uma dis cussão in teligente e à
altura de uma vi são es tratégica para a Ama zônia e
para o Bra sil so bre o real pa pel que, no sé culo XXI,
devem ter as For ças Arma das. E eu co locaria como
elo de uma res posta sa tisfatória a Co missão Mis ta de
Orçamento do Con gresso Na cional.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Com cer teza, Se nador Tião Vi ana. Em um dos
meus dis cursos, este em Ma naus – es tivemos em Ro -
raima também –, apon tei exa tamente que a Co mis-
são Mis ta do Orça mento tem co-responsabilidade
nessa ques tão, com cer teza. O que sig nifica pre ser-
var a Ama zônia? Man ter re almente a in tegridade de
seu ter ritório e os seus po vos pre servados. Po rém,
para tudo isso, pre cisamos que um mí nimo de condi-
ções se jam ofe recidas, sob pena de que, quan do des -
pertarmos para o fato de que a Ama zônia está cor ren-
do ris co re almente, seja tar de.

Acredito que pre cisamos le vantar a dis cussão
com re lação ao pro jeto que tra mita aqui, que diz res -
peito à re gularização das ONGs. Esse de bate tem
que ser mu ito sé rio e pro fundo, as sim como o de bate
da ques tão in dígena. Que não seja fe ito o con tato
com o in dígena, mas, uma vez fe ito, tem que ser en -
caminhado de ou tra for ma, não da for ma como está.
O que se viu na re serva Ia nomâmi nos as susta. A
subnutrição, o es tado de mi séria, de pre cariedade ab -
soluta. Não se pode fa zer o con tato para con duzir a
nação in dígena a esse tipo de co isa.

O Sr. Du ciomar Cos ta (Bloco/PTB – PA) – Se -
nadora Serys Slhes sarenko, V. Exª me con cede um
aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Meu tem po já se es gotou, mas ouço V.Exª com
prazer.

O Sr. Du ciomar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Se na-
dora, quero pa rabenizar V. Exª pela pro fundidade do
seu pro nunciamento, por sua pre ocupação com a
Amazônia. Re almente te mos que nos con centrar e fa -
zer al guma co isa a respeito. E te mos opor tunidade
agora, prin cipalmente com es sas re formas, de fa zer
uma po lítica fiscal que pos sa dar à Ama zônia a condi-
ção de que ela pre cisa. A me lhor for ma de pro teger a
Amazônia é va lorizar a nos sa gen te, o nos so povo, a
nossa cultura. Infe lizmente, o que te mos tido até hoje é
uma po lítica perversa, que tem mas sacrado o povo da
região ama zônica, não lhe per mitindo con viver com as
suas ri quezas, com a sua real con dição. Deus nos ofe -
receu a opor tunidade ago ra, jus tamente como Se na-
dores, como Par lamentares, de con tribuir de cisiva-
mente para que a Ama zônia pos sa ala vancar o seu

09052 Qu arta-feira  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL302    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL302 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL302     



progresso. E a me lhor for ma de pro tegê-la é, re pito, va -
lorizar o seu povo e a sua gen te. Obri gado, Se nadora.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Com cer teza, Se nador, o ca minho é esse: va lo-
rizar o povo e a gen te. E oferecer con dições tam bém
ao Exér cito bra sileiro, que está pre sente nas re giões
inóspitas não para acul turar – por que isso fi cou bas-
tante cla ro para nós –, mas para fa zer a de fesa nos
pontos mais di fíceis. Pre cisamos ofe recer a ele es sas
condições. Não fi camos com dú vida a res peito dis so.
E te mos uma posição mu ito cla ra a esse res peito.
Sempre ti vemos. Mas, ao ver de per to a pre cariedade
da si tuação, pas samos tam bém a va lorizar o Exér cito
brasileiro, que está con seguindo fa zer a de fesa das
nossas fron teiras. Em es pecial, cabe a nós, que aqui
vivemos e que te mos po der para to mar de cisões, a
preservação da cul tura dos nos sos po vos, da queles
que lá vi vem.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Per -
mite-me V. Exª um apar te, Se nadora?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Pois não, Se nador.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Qu e-
ro cum primentá-la, Se nadora Serys Slhes sarenko, in -
clusive pela ini ciativa de, com ou tros Se nadores, ir a
São Ga briel da Ca choeira, as sim como à re serva ia -
nomâmi, sendo V. Exª de Mato Gros so. É mu ito im por-
tante co nhecermos essa re alidade e trazermos para
cá o de poimento so bre a si tuação dos ín dios nes ses
lugares. Esti ve, em 1992, na re serva ia nomâmi, e ve -
rifico, pelo que V. Exª nos trans mite, que a si tuação ali
não está me lhor. É im portante que ad quiramos co-
nhecimento in loco, para ver que pro vidências po de-
remos su gerir ao Pre sidente Lula para mo dificar o
quadro que aqui V. Exª nos trans mite. Meus cum pri-
mentos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Infe lizmente, o meu tem po ter minou, mas gos -
taria de di zer às Srªs e aos Srs. Se nadores que, se ti -
verem opor tunidade, de vem ir co nhecer pelo me nos
uma des sas lo calidades de fron teira – tal vez não to -
dos os lu gares, como nós, pois fo mos in clusive a Ia u-
aretê. Isso se ria im portante, por que elas se di ferenci-
am sim, al gumas são muito mais inós pitas, nin guém
chega lá de je ito ne nhum. Che gávamos, ater rissáva-
mos num ae roporto su perprecário e an dávamos a pé
quilômetros para che gar à co munidade. Não há como
ir de ou tro modo! Não exis te car roça de boi, car ro.
Não há meio al gum para se che gar lá. É só mata.
Andávamos do je ito que dava. As pes soas, en tão,
procurem ir, se pos sível, pelo me nos a um des ses lo -

cais de fronteira. É fun damental. Por mais que nós
contemos – e eu vou con tinuar con tando, aqui, em ou -
tros mo mentos –, há ain da mu ita co isa a con tar. Com
certeza, a quem está lá se apli ca o dito: “Aqui, ne-
nhum fi lho foge à luta. Os fi lhos que aqui es tão, com
certeza, não fo gem à luta”. Pre cisamos ir até lá para
ver e re almente nos cons cientizarmos para, com for -
ça e de terminação, to mar de cisões que re almente
mudem essa re alidade e pre servem o que é nos so.

Gostaria ain da de re gistrar, mu ito bre vemente –
apenas num mi nuto, por que meu tem po está es gota-
do –, uma ques tão com a qual es tamos ten do al guns
problemas. Inclusive, con versei a res peito com o meu
Líder. Trata-se de uma re clamação que que remos fa -
zer e que, ain da on tem, um Se nador que não é do
nosso Partido fez em ple nário. Eu tam bém gos taria de 
fazer, com mu ito com panheirismo, essa re clamação
ao meu Par tido. E que não pa reça a ne nhum Se nador
ou Se nadora de ou tro Par tido ser um pro blema in ter-
no do Par tido. Não é. Esta mos fa zendo essa re clama-
ção ou re ivindicação na tribuna porque nós jo gamos
dessa for ma. Já discutimos na Bancada e lá co muni-
quei que fa ria este pro nunciamento. Por isso, jul-
go-me to talmente à von tade ao fazê-lo. 

Vou ler, para ser rá pida, Sr. Pre sidente, o que te -
nho a di zer.

Gostaria de fa zer um aler ta aos ar ticuladores do 
Governo do Pre sidente Lula.

Gostaria de, nes se sen tido, con tar com a aten -
ção sem pre cu idadosa do nos so sem pre aten to Lí der,
o Se nador Alo izio Mercadante. Diga-se de pas sagem
que S. Exª vem se em penhando mu ito para fa zer a ar-
ticulação en tre o Se nado e o Go verno.

É que nes te mo mento eu, como pe tista, como
Senadora da Re pública, como re presentante do povo
de Mato Gros so nes ta Casa, gos taria de de ixar aqui
registrada a mi nha avaliação de que tem exis tido mu i-
ta bu rocracia, mu ito en trave no re lacionamento dos
Parlamentares, dos Se nadores, de uma ma neira ge -
ral, com os mais di ferentes es calões do Go verno.
Está sen do di fícil essa ar ticulação. Está sen do mu ito
difícil! Mar car uma au diência com um Mi nistro é uma
epopéia. Con versar com um as sessor, mu itas ve zes,
é uma di ficuldade. E precisamos cons truir essa pon te,
fazer com que esse re lacionamento flua, por que os
Senadores da Re pública fo ram ele itos, to dos nós aqui
tivemos o voto do povo, so mos re presentantes do
povo bra sileiro e pre cisamos que as in formações flu -
am ra pidamente, que a nos sa in teração com as hos -
tes go vernamentais flua.

É im portante que o nos so Lí der, Se nador Alo izio
Mercadante, par ticularmente tão aten cioso co nosco,
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observe a ne cessidade de re almente ar ticular com os
Ministros, com as au toridades pú blicas, para que não
haja mais bar reiras, para que o con tato seja mais ágil, 
porque quem veio para o Se nado veio re presentar a
população e sem pre pre cisa en caminhar uma sé rie
de de mandas po pulares.

Nenhum Se nador pede uma au diência para ir
conversar so bre as sunto de me nor im portância. To-
dos os Se nadores e Se nadoras, in dependentemente
de co loração par tidária, es tão aqui re presentando o
seu Esta do e tra zendo de mandas po pulares dos seus 
Estados.

Ninguém está aqui atrás de um bri lhareco qual -
quer oca sional. Nin guém. A si tuação do nos so País é
muito sé ria, os pro blemas exis tem por to dos os la dos
e o Go verno Luiz Iná cio Lula da Sil va veio para ser um 
governo di ferente, um go verno transparente, um go-
verno que apro funda as re lações de mocráticas em
nosso País. Por isso, não po demos per mitir que esse
ou aque le Mi nistro des toe das ori entações mais ge ra-
is que pre sidem o Go verno.

Confesso a to dos que me can sei de mu ita bus ca
de ar ticulação com al gumas hos tes go vernamentais.
Isso tem acon tecido com al guns au xiliares di retos do
Presidente e mes mo al guns Mi nistros. É inad missível!

Procuramos di alogar, que remos con versar olho
no olho, mas es sas au toridades pú blicas se fe cham
em  sete co pas e os nos sos pe didos de au diência
vêm sen do pos tergados por dias e dias se guidos.

Sabemos do es forço do Lí der do Go verno. Não
estamos te cendo crí tica al guma. Ao contrário, es ta-
mos va lorizando o tra balho dele e acre ditamos que
com este pro nunciamento es tamos con tribuindo com
o Lí der do Go verno no Se nado.

É uma si tuação em baraçosa, aci ma de  tudo,
para o Go verno Lula, que sur giu sob o con ceito de
mudança dos costumes, si nalizando no vos tem pos
nas re lações po líticas. Não po demos ad mitir que as
pessoas não se dig nem se quer res ponder uma so lici-
tação de au diência for mulada por es crito, fe ita re itera-
das e di versas ve zes por te lefone e das mais va riadas
formas.

Pedi mais um mi nuto e en cerro di zendo que nós, 
Senadoras e Se nadores da Re pública, fo mos ele itos
pelo povo bra sileiro e pre cisamos ser res peitados.
Queremos aju dar o Go verno brasileiro, que aí está
devido a uma gran de von tade po pular. Te mos a res -
ponsabilidade de con tribuir para que, re almente, as
relações do Go verno com o Par lamento mu dem, para
mostrar que o novo che gou.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – Pela or -
dem dos ora dores inscritos, fará uso da pa lavra o Se -
nador Mar celo Cri vella, que terá as segurado o pra zo
de 20 mi nutos para fa zer seu pro nunciamento.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ.
Pronuncia o se guinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Se nadores, é pos sível transformar so nhos em
realidade.

É pos sível construir, mes mo no ser tão, a fe lici-
dade.

É isso que o Pro jeto Nor deste vem com provar.
A Fa zenda Nova Ca naã é o seu pri meiro pas so

Se um pe queno vo lume de re cursos, sem o en volvi-
mento do po der pú blico, consegue re sultados im pres-
sionantes, imaginem os no bres Co legas o que se
pode con seguir com a apli cação de re cursos pú bli-
cos, di recionados à me lhora de vida da po pulação tão
sofrida que vive nas re giões mais po bres do País,
como o Semi-Ári do nor destino.

Para a im plantação do Pro jeto Nor deste, po de-
mos di zer que ser viu de ins piração o exemplo da na -
ção is raelense, que, cri ada em 1948, em uma re gião
também ex tremamente ári da, en contra-se, hoje, en-
tre as mais de senvolvidas do pla neta, sen do de tento-
ra, in clusive, de uma con siderável pro dução agrí cola.

Então. O que fal ta para ti rar da mi séria nossos
sofridos ir mãos nor destinos?

Podemos di zer que a res posta é re lativamente
simples: falta o es sencial para a pro dução agrí cola, a
Água, para que pos sam ti rar o sustento da pró pria ter -
ra em que vi vem, sem a con dição hu milhante de es tar
sempre a es perar a as sistência go vernamental, tão
escassa e, na ma ioria das ve zes que acon tece, aten -
dendo a in teresses de marketing po lítico.

Mas os no bres Co legas já po dem es tar se per-
guntando “O que vem a ser esse Pro jeto Nor deste”?

O Pro jeto Nor deste sur giu com o ob jetivo de
apresentar so luções para as prin cipais ca usas do
subdesenvolvimento que afe ta a re gião semi-árida do 
Nordeste bra sileiro. Po demos des tacar al gumas des -
sas ca usas, que de mandam so luções re lativamente
simples.

A pri meira, sem dú vida, é a fal ta de re cursos hí -
dricos. As chuvas se concentram num úni co pe ríodo
do ano e, por isso, não aten dem às ne cessidades da
lavoura, pois não co incidem com os pe ríodos em que
as plan tações de las ne cessitam. Mas as águas se in -
filtram e vão para os len çóis freá ticos. O que é ne ces-
sário, portanto, é tra zer essa água para a su perfície.

A se gunda ca usa é a cha mada ca rência tec no-
lógica, já que a im plantação de um sis tema de ir riga-
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ção pos sibilitaria àque les que vi vem no Semi-Ári do
produzirem, in dependentemente das con dições cli-
máticas.

Pode ser con siderada uma ou tra ca usa a fal ta
de con dições de ar mazenamento e co mercialização
da pro dução. Qu ero res saltar que a es tocagem ga-
rantirá me lhores pre ços para os pro dutos, sem a ne -
cessidade de co mercialização ime diata.

Finalmente, uma ca usa do sub desenvolvimento
que, mes mo não es tando in timamente re lacionada à
produção, aca ba por nela re fletir-se é a fal ta de as sis-
tência bá sica nas áre as de sa úde e edu cação para os
menos fa vorecidos, es pecialmente cri anças na fase
pré-escolar. Sem dis porem des sa fase de pre para-
ção, as cri anças ini ciam sua apren dizagem na pri mei-
ra sé rie do en sino fundamental, o que gera sé rias dis-
torções em seu de senvolvimento in telectual.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a Rede
Record se vem em penhando há anos na re alização
de cam panhas para an gariar do ações de ali mentos
não-perecíveis e rou pas, utilizando a rede de tem plos
da Igre ja Uni versal, na qual vo luntários se lecionam as 
doações em ces tas bá sicas, para dis tribuição às re -
giões mais ca rentes atin gidas pela seca. Mas es ses
benefícios emergenciais não po dem ser en carados
como so lução.

Por isso, a idéia da Fa zenda Nova Ca naã, uma
área de 450 hec tares no Mu nicípio de Ire cê, em ple no
sertão da Ba hia. Essa fa zenda é o em brião, por as sim
dizer, do Pro jeto Nordeste. Esse pro jeto pre vê a im-
plantação de ou tras fa zendas nos moldes dos ki-
butzs is raelenses, fun cionando ba sicamente como
agroindústrias, ad ministradas e de senvolvidas por
profissionais vo luntários, com a re aplicação to tal dos
lucros.

O que se pre tende é a união da fa zenda com a
indústria, no meio do ser tão. Quem sabe não re aliza-
mos, as sim, em ple no ser tão, a afir mação bí blica da
terra onde cor re o le ite e o mel?

A Fa zenda Nova Ca naã ca minha para a in dustria-
lização de seus pro dutos agrí colas e não de pende mais
das chu vas tão es cassas na re gião. Fi zemos cor rer por
ela o “Rio Man gueira”. Eu ex plico: são 550 quilômetros
de man gueiras que per correm o ter reno em toda a ex -
tensão plan tada, até ago ra uma área de 100 hec tares,
gotejando água so bre o pé de cada plan ta. A água pro -
vém dos mais de 15 po ços ar tesianos já perfurados. No
nosso caso, a chu va está vin do de ba ixo para cima: é a
água re tirada dos po ços que goteja per manentemente
no pé de cada plan ta, pre enchendo com o ale gre verde
da es perança uma área an tes seca, de solada e triste.

Além dis so, o Pro jeto vem ga nhando o as pecto de uma
cidade. Fo ram cons truídas ca sas, em ruas que ga nha-
ram ilu minação, de pósitos para co lheitas, re servatórios
para a água.

Por en quanto, Sr. Pre sidente, os re cursos in ves-
tidos no pro jeto se re sumem àque les au feridos com
os di reitos au torais do CD “O Men sageiro da So lidari-
edade”, de mi nha au toria, e com os shows, cuja as sis-
tência vá rias ve zes ul trapassou a casa de 100 mil
pessoas e que têm sido re alizados no Bra sil e na Áfri -
ca. Bas ta di zer que a Fa zenda Nova Canaã foi ad quiri-
da e nela co meçaram as cons truções e a ins talação
de in fra-estrutura com os 850 mil re ais de adianta-
mento do con trato com a Sony para a ven da dos CDs
“O Men sageiro da So lidariedade”, re cursos es ses
que fo ram do ados na sua to talidade para a im planta-
ção do Pro jeto Nordeste.

Apesar da li mitação de re cursos, criou-se, na
Fazenda, o Cen tro Educacional Be tel – CEB, uma es -
cola que aten de a mais de 500 cri anças ca rentes da
região, for necendo-lhes, gra tuitamente, ali mentação,
uniformes, ma terial di dático, edu cação in fantil e en si-
no fun damental, além de cu idados hi giênicos, as sis-
tência mé dica e odon tológica, e trans porte diário. Os
alunos também têm à sua dis posição, nas ins talações
da pró pria es cola, ba nhos de pis cina, au las de te atro
e de in formática e ou tras ati vidades de la zer. Além
disso, a ali mentação sa dia e sa borosa que re cebem
na es cola tem o car dápio en riquecido com ver duras,
frutas e le gumes pro duzidos na própria Fa zenda
Nova Ca naã.

Muitos pais es tão pro curando ma tricular seus fi -
lhos no CEB, mas, como não é pos sível aten der a to -
dos, uma fun cionária da es cola vi sita as fa mílias, ava-
liando as re ais ne cessidades. Essas fa mílias são be -
neficiadas com as sistência mé dica e odon tológica, e
os alu nos re cebem um sa quinho com pães fa bri cados
na pa daria do Pro jeto, para le var para casa, o que, em 
alguns ca sos, che ga a ser o úni co ali mento da fa mília
naquele dia.

Portanto, o que im porta não é usar fra ses co mo-
ventes, mas sem uti lidade prá tica. O que im porta é,
como se diz, me ter a mão na mas sa, le vando tra balho
e de senvolvimento ao so frido povo do Nor deste.

O eco nomista Ro berto Ca valcanti de Albu quer-
que de clarou, em en trevista ao Jor nal do Bra sil, que
“falta crédito ba rato e al guns in ves timentos es sencia-
is” para au mentar a pro dução agrí cola dessa re gião.

Não fos se essa au sência de cré dito e in vesti-
mento, não te ríamos que tes temunhar o chocante de -
poimento de uma mãe, que di zia que era me lhor ma -
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tar os fi lhos, por que não ti nham o que co mer. Isso foi
em mar ço de 1999.

Outros de poimentos do ano de 1999, um pou co
antes da ins talação do Pro jeto, que me co moveram –
mais do que isso, me aba laram – fo ram: Um se nhor
que so brevivia do lixo e afir mava que pre feria isso a
roubar e de pois apanhar de bor racha. Ou tro, que se
desesperava, porque às ve zes não con seguia 10 cen -
tavos, pasmem os no bres Co legas, para com prar um
lápis para o fi lho po der es tudar.

E para es pancar qual quer dú vida quan to aos
terríveis efeitos des sa fal ta de cré ditos pe quenos, tra -
go ao co nhecimento de Vossas Exce lências que a ne -
gação, pelo Banco do Nordeste, do cré dito ne cessá-
rio à per furação de um poço em sua fa zenda para ir ri-
gar a pro dução le vou ao su icídio o pro prietário Aé cio
Medeiros. Po rém, com a aju da do Pro jeto Nor deste, a
viúva Edna Me deiros ad quiriu um sistema de ir riga-
ção, e hoje co lhe a pro dução de 30 mil pés de fru-
ta-de-conde, sen do vi sível a pros peridade existente
hoje em suas ter ras. Afir ma ela, com um mis to de ale -
gria e tris teza, que tem, ago ra, não um, mas dois po -
ços. Se hou vesse um pou co mais de sen sibilidade por 
parte dos dirigentes das ins tituições fi nanceiras, a
vida de seu ma rido te ria sido pou pada.

Não é de es tranhar, por tanto, que o nú mero de
suicídios no ser tão seja mu ito alto.

Porém, com a ins talação da pri meira eta pa do
Projeto Nor deste, ago ra as cri anças es tão bem ali -
mentadas, ela tem sua ca sinha mo biliada, e a ale gria
de vi ver se es tampa em seu sem blante.

Não de veria ser as sim tão di fícil me lhorar as
condições do ser tão nor destino, Srªs e Srs. Se nado-
res. Quem sabe, uma gui nada no di recionamento de
recursos do BNDES – afi nal, esse S re presenta o So -
cial que cons ta do nome –, apli cando re cursos re al-
mente com vis tas ao de senvolvimento so cial, po deria
ser a so lução para o de senvolvimento do Nor deste.
Também não po demos es quecer-nos de que está ins -
crito na nos sa Cons tituição, como um dos ob jetivos
da Re pública Fe derativa do Bra sil, “er radicar a po bre-
za e re duzir as de sigualdades so ciais e re gionais”.

As in formações téc nicas de que dis pomos
apontam para algo em tor no de 2 mil dó lares como
sendo ne cessário para se ir rigar cada hec tare do
semi-árido que co bre o Esta do da Ba hia. Ora, para
cerca de 500 mil hec tares agri cultáveis ain da exis ten-
tes nes se Esta do, se riam gastos em torno de um bi -
lhão de dó lares.

Isso sig nifica uma par cela pe quena em re lação
ao que o BNDES já deu como em préstimo a com pa-

nhias es trangeiras, para elas com prarem as em pre-
sas que eram nos sas. Eu fico me per guntando –
Quem se ria ma luco de não ace itar um ne gócio des -
ses? “Eu te dou o di nheiro para você com prar o que é
meu, e você vai me pa gando com o lu cro.”

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, torna-se,
cada dia mais vi sível a me lhora na vida da co munida-
de po bre dos ar redores de Ire cê, Se nhor Pre sidente,
Senhoras e Se nhores Se nadores. É emo cionante ou -
vir a de claração da mãe de um me nino hu milde de 4
anos, ex pressando o so nho de fi lho de ser dou tor, se -
gundo ela “porque já es tou na es cola.”

Quero co locar, nes te mo mento, apenas duas in -
dagações bem sim ples: Será que não po demos ti rar
nossos po bres ir mãos nor destinos da mi séria? Ou
será que não que remos?

Espero que este pro nunciamento sir va para
chamar a aten ção de nos sos go vernantes, que ago ra
dizem ter como pri oridade os as pectos so ciais, mos -
trando-lhes que é pos sível fa zer mu ito mais pela po -
pulação so frida do Nordeste.

Com re cursos bem apli cados, é possível trans -
formar o semi-ári do num imen so oá sis de pros perida-
de, como ocor reu com o solo de sértico de Isra el.

Enquanto isso não ocor re, con clamo o povo bra -
sileiro a contribuir para mi norar o so frimento dos me -
nos fa vorecidos, lem brando que ca ridade não tem re -
ligião e que o povo nor destino pre cisa de nós.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, conforme
disse on tem, faço hoje a pro jeção de um fil me. É uma
pequena con tribuição que tra go ao pro grama Fome
Zero, do Go verno Lula. Lem bro também o pro nuncia-
mento do Se nador Alme ida Lima, pu blicado hoje, so -
bre o nos so so frido Frei Bet to, so bre o Mu nicípio de
Poço Re dondo, em Ser gipe, e to das as questões do
Nordeste.

Assim, Sr. Pre sidente, peço para as sistirmos a 
essa pro jeção no te lão, se V. Exª achar pos sível.
(Pausa.)

(Procede-se à pro jeção do ví deo.)

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) – 
Sr. Pre sidente, pa rece-me que ain da te nho um mi nuto
de tem po.

Assim, ouço o apar te do Se nador Edi son Lo bão.
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se nador

Marcelo Cri vella, as ima gens que V. Exª exi be pa re-
cem-me mais ex pressivas do que as pa lavras fartas
do seu dis curso. Esse é um exem plo que po deria e
deveria ser se guido por to dos os ho mens de boa von -
tade. Pu dessem fru tificar tão ge nerosamente exem-
plos des sa na tureza quan to fru tificam as pi nhas que
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ali fo ram plan tadas, certamente a amizade e a so lida-
riedade en tre os ho mens se riam mais apla udidas por
Deus, nos so Se nhor, cujo nome seja sem pre lou vado.
Cumprimento V. Exª!

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Muito obrigado.

A Srª Iris de Ara újo (PMDB – GO) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
É uma hon ra, Se nadora.

A Srª Iris de Ara újo (PMDB – GO) – V. Exª, que
é um ho mem de co municação, exer ceu agora aque la
máxima se gundo a qual uma ima gem vale por mil pa -
lavras. Infe lizmente, o que V. Exª mos trou nes se qua -
dro é o re trato do Bra sil. Con vivemos di ariamente
com si tuações como es sas. Con gratulo-me com V.
Exª por ter tra zido para a nos sa apre ciação algo com
que con vivo mu ito de per to e que nos sen sibiliza. Sei
que esse pro jeto teve iní cio há mu ito tem po, an tes de
V. Exª se tor nar um po lítico. Por in termédio da fé, V.
Exª con seguiu mu dar a face de uma re gião. Que a de -
terminação po lítica dos Se nadores, dos De putados,
do Pre sidente da Re pública, do mun do po lítico, en fim,
possa mu dar a face do Bra sil, com exem plos como o
de V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Muito obrigado, Se nadora.

O SR. PRESIDENTE (Pa paléo Paes) – No bre
Senador Mar celo Cri vella, so licito a V. Exª aten ção
para o tem po, vis to o avan çado da hora.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Pois não, Sr. Pre sidente. Se fos se pos sível, gos taria
apenas de ou vir o apar te dos no bres co legas.

Ouço o Se nador Ney Su assuna.
O SR. PRESIDENTE (Pa paléo Paes) – A Pre si-

dência so licita ri gor no ho rário.
O Sr. Ney Su assuna (PMDB – PB) – Se rei bre-

ve, Sr. Pre sidente. O pri meiro es crivão da fro ta di zia
que, nes ta ter ra, em se plantando, tudo dá. Há cer tos
lugares onde é mais di fícil, mas a per severança e a
determinação mos tram que, re almente, em se plan-
tando, tudo dá, des de que seja re gado com amor, ca -
rinho e per severança. V. Exª nos deu um gran de
exemplo hoje. Pa rabéns!

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Muito obrigado.

Ouço o Se nador Ro meu Tuma.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se nador Mar -

celo Cri vella, co nheço o pro jeto de V. Exª, pois, na in -
terrupção do pro grama Ci dade Alerta, do Da tena, na
Rede Re cord, V. Exª sem pre apa recia para ofe recer a

sua ben ção e fa lar so bre o seu pro jeto. Fico ad mirado
da per sistência, da co ragem e do amor ao pró ximo
que V. Exª de monstra no seu tra balho. Às ve zes,
questiono-me so bre o pro grama Fome Zero. Para
mim, Fome Zero é o pro jeto do Crivella, porque Deus
disse: ga nharás o pão com o suor do teu ros to. Por-
tanto, não é para ga nhar co mida de gra ça. Há que se
oferecer trabalho para que o ci dadão te nha a dig nida-
de de sa ber que aqui lo que ele vai co mer foi fru to do
seu tra balho. E o seu exem plo está aí. Qu ero cum pri-
mentá-lo e cha mar a aten ção dos go vernantes para
que si gam o exemplo de V. Exª e fa çam vá rias fa zen-
das des se tipo, para que, ama nhã, não te nhamos
mais nin guém sem o pão para co mer.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) – 
Muito obri gado, Se nador Ro meu Tuma.

Ouço o Se nador Cé sar Bor ges.
O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se nador Mar-

celo Crivella, não po deria, de for ma al guma, fur-
tar-me a apar teá-lo. Eu queria ser o úl timo, por que co -
nheço o pro jeto.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) – 
Aliás, V. Exª é um dos au tores.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Não, ape nas
conheço o pro jeto e fui lá com V. Exª. La mento que, in -
felizmente, essa si tuação de po breza exis ta no meu
Estado, como exis te no Bra sil todo. Mas, por ou tro
lado, fico ex tremamente fe liz, porque a Ba hia foi es co-
lhida para receber o Pro jeto Nova Ca naã. Te nho cer -
teza de que será um exem plo para a Ba hia e para
todo o Bra sil. Pa rabéns e mu ito obri gado por ter es co-
lhido a Ba hia!

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) – 
Muito obri gado, meu com panheiro de lu tas.

Ouço, por úl timo, o Se nador Alme ida Lima.
O Sr. Alme ida Lima (PDT – SE) – Con gratu-

lo-me com V. Exª. As pa lavras que pro nunciei na tar de
de on tem da tri buna fo ram me lhor de monstradas pelo 
filme há pou co exi bido, que es tabelece a di mensão
verdadeira do quanto seg mentos mais do que ex pres-
sivos da so ciedade, da eli te di rigente des te País é má
e per versa. Qu ando me re firo à eli te di rigente des te
País, como já dis se em ou tra opor tunidade, não me
refiro ape nas à classe po lítica, mas tam bém às igre -
jas, à im prensa, à in telectualidade, às uni versidades,
aos em presários, aos di rigentes sin dicais. V. Exª dá
uma de monstração, por to dos nós co nhecida, de que
é pos sível construir um País di ferente, onde o res pei-
to ao ci dadão, à pes soa hu mana es teja aci ma de to -
dos os ou tros va lores. Mu ito obrigado e as mi nhas ho -
menagens a V. Exª.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Muito obrigado.

Sr. Pre sidente, con cluo di zendo que é pos sível
transformar so nhos em re alidade. Te nho certeza de
que esse Bra sil vai mu dar, a par tir do mo mento em
que ti vermos fé no so nho de cada um de nós.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pa paléo Paes) – Con ce-

do a pa lavra ao Se nador Jef ferson Pé res, como Lí der,
por cin co mi nutos, para co municação ur gente, de in -
teresse partidário, nos termos do art. 14, in ciso II, alí-
nea “a”, do Re gimento Inter no.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Líder. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, a co municação não é ur gente, mas é
realmente de ín dole par tidária. No dia 24 des te mês,
no Rio de Ja neiro, re uniu-se o Di retório Na cional do
Partido De mocrático Trabalhista, que de cidiu, por
unanimidade, fe char ques tão con tra a apro vação da
taxação dos ser vidos ina tivos, um dos pon tos da re -
forma pre videnciária.

Sr. Pre sidente, não se tra ta de uma po sição cor -
porativista, em de fesa de uma ca tegoria pro fissional e 
em de trimento da ma ioria. Não se tra ta de um ato
oportunista, na bus ca de vo tos dos ser vidores pú bli-
cos. Se eu não en tendesse as sim, di vergiria do meu
Partido. Vo taria por dis ciplina par tidária, mas ma nifes-
taria a mi nha po sição con trária. Entretanto, neste
caso, há con cordância en tre mim e meu Par tido.

Não vou ana lisar toda a re forma pre videnciária – 
fá-lo-ei no de vido tem po –, mas, quan to ao pon to co -
brança dos ina tivos, sou contra, o PDT é con tra, por
vários e bons mo tivos.

Em pri meiro lu gar, fi lio-me à cor rente da queles
que en tendem que é in constitucional a co brança so -
bre os atu ais ina tivos, mes mo pela via cons titucional,
porque se tra ta do prin cípio do di reito ad quirido. Qu -
ando o art. 5o da Carta Mag na re laciona en tre as ga -
rantias cons titucionais dos ci dadãos que “a lei não
afetará o ato ju rídico perfeito, a co isa julgada e o di rei-
to ad quirido”, esse é um prin cípio cons titucional que
não pode ser mo dificado nem pela pró pria Constitui-
ção. Ape nas o cons tituinte ori ginário po deria fazê-lo.
O prin cípio do di reito ad quirido é tão sa grado que,
quando o cons tituinte en tendeu que po deria abrir ex -
ceção, o fez no art. 17, do Ato das Dis posições Cons -
titucionais Tran sitórias, es tabelecendo que, quan do
os ven cimentos e as van tagens de qual quer funcioná-
rio ul trapassassem o teto cons titucional, nes se caso,
diz ex pressamente, não se pode in vocar o di reito ad -
quirido; ou seja, em to dos os de mais ca sos esse di rei-

to há de ser res peitado. Não fora as sim, Sr. Pre siden-
te, se po deria, via emen da cons titucional, por exem-
plo, atin gir ser vidores que ti vessem al cançado um di -
reito em via ju dicial, na úl tima ins tância, ou seja, a co i-
sa jul gada. Ne nhuma emen da à Cons tituição po deria
atingir es ses ser vidores ga rantidos por uma de cisão
transitada em julgado. Da mesma for ma, uma emen-
da à Cons tituição não pode atin gir o di reito ad quirido
de ser vidores.

Sr. Pre sidente, a pri meira ra zão, portanto, é de
ordem ju rídica e a se gunda é de or dem ética. Não im -
porta que os ser vidores que per cebem pro ventos de
até mil e pou cos re ais es tejam isen tos. Mu itos que
percebem além dis so – dois a três mil re ais – são ser-
vidores que vi vem com enor mes di ficuldades: servi-
dores em ida de avan çada, que ne cessitam de tra ta-
mento mé dico, de comprar re médios, al guns são atin -
gidos por AVCs, o que exi ge acom panhamento e pa -
gamento des ses acom panhantes, por tanto, pessoas
que têm des pesas mu ito grandes. Alguns de les são
arrimos de fa mília, sus tentam, man têm, aju dam uma
parentela gran de de de sempregados. Mu itos desses
servidores, não to dos, não tiveram re ajuste nos úl ti-
mos oito anos, Sr. Pre sidente. Por tanto, um corte de
11% em seus pro ventos vai afe tar se riamente, du ra-
mente o or çamento fa miliar. Re cebo ape lo de ser vido-
res an gustiados, Sr. Pre sidente. É uma cru eldade fa -
zer isso com es sas pes soas ido sas. É uma cru eldade,
uma de sumanidade, Sr. Presidente. Essa é a se gun-
da ra zão.

A ter ceira ra zão é de or dem po lítica, Sr. Pre si-
dente, a re lação cus to/benefício. Por que o Go verno
enfrentar um enor me des gaste, in clusive com a sua
base par lamentar, para um be nefício que é mu ito pe -
queno? A re ceita pro veniente da ta xação dos ina tivos
é mu ito pe quena, é uma par cela ín fima do rom bo pre -
videnciário.

Então, por to dos es ses mo tivos, Sr. Pre sidente,
não para agra dar ser vidores e ga nhar seus vo tos,
mas por con vicção, desde já co munico que o PDT
não po derá acom panhá-lo nes se pon to da re forma da 
Previdência.

Era o que ti nha a co municar, Sr. Pre sidente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-

dente, peço a pa lavra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Pa paléo Paes) – Con ce-

do a pa lavra à no bre Se nadora Lú cia Vâ nia, como Lí-
der, por cin co mi nutos, para co municação ur gente de
interesse partidário, nos ter mos do art. 14, in ciso II,
alínea “a”, do Re gimento Interno.
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Como Lí -
der. Sem re visão da ora dora.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, tomo a pa lavra para fa zer uma gra ve
advertência. O INSS, por meio de um De creto pu bli-
cado no úl timo dia 2, ex tingue 13 das suas 102 ge rên-
cias re gionais executivas, que são res ponsáveis por
1.125 agên cias em todo o País.

O De creto que de termina a ex tinção foi pu blica-
do no úl timo dia 2 e es tipula um pra zo de trin ta dias
para que as ati vidades des sas ge rências pas sem
para as que vão con tinuar fun cionando. A jus tificativa
é a ne cessidade de en xugar a má quina ad ministrativa
e de atin gir re sultados ope racionais de finidos pela
atual ad ministração.

Lamentavelmente, Anápolis, a se gunda ma ior
cidade do Estado de Go iás, é uma das que de vem
perder uma ge rência do INSS. Nes se caso, a jus tifica-
tiva para a ex tinção foi a pro ximidade com a ca pital do
Estado, Go iânia, onde fun ciona ou tra ge rência exe cu-
tiva do INSS. É uma de cisão, no mí nimo, cu riosa, haja 
vista a gran de de manda do ser viço em um Mu nicípio
tipicamente in dustrial.

A ge rência de Aná polis é res ponsável pela ma -
nutenção de 162 mil be nefícios e a fis calização de 22
mil em presas. Além dis so, nas atri buições le gais da
gerência cons ta a su pervisão e o acom panhamento de 
117 Mu nicípios. A pro cura é tão gran de que a ge rência
local cos tuma ser um pólo de di fusão de ser viços pre -
videnciários para as ci dades vi zinhas, como Cal das
Novas e Go ianésia, com aten dimento mó vel e plan-
tões no fi nal de se mana. Agora, todo esse tra balho
será trans ferido para Go iânia.

Essa so brecarga de atri buições é a re alidade
das ge rências lo calizadas nas ma iores ci dades do
País, nas qua is o INSS tem sido obri gado a fa zer um
reforço no aten dimento aos se gurados e re alizado
mutirões para ana lisar processos. Nos úl timos dias,
por exem plo, o Jornal Na cional tem mos trado pi lhas
de do cumentos de se gurados que es tão ar mazena-
dos em de pósitos es perando uma so lução.

Em Go iás, a si tuação também é com plicada
pela quan tidade de tra balhadores em áre as ru rais em
defasagem com o nú mero de agências do Instituto.
Excetuando a ca pital, o INSS tem ape nas 33 agên ci-
as ins taladas para aten der todo o Esta do que pos sui
242 Mu nicípios!

Esse dis tanciamento en tre a Pre vidência e os
trabalhadores ex plica por que, pe los cálculos do Insti -
tuto, cerca de 858 mil tra balhadores não fa zem parte
de qual quer sis tema pre videnciário do Esta do. Atual-

mente, so mente 400.868 tra balhadores re cebem be -
nefícios do INSS e com o va lor mé dio de R$278,00!

No pas sado, o nú mero re duzido de agên cias se
justificava, em parte, pela falta de pes soal ad ministra-
tivo para atu ar no aten dimento, mas, re centemente,
sabemos que o INSS re alizou um concurso na cional
com a ofer ta de 3.800 va gas e que os apro vados já to -
maram pos se.

A fa vor do fe chamento das ge rencias não pos -
so, se quer, aceitar como ra zoável o ar gumento que o
INSS vem in vestindo em convênios com em presas,
criando postos avançados para re cebimento de pe di-
dos de be nefícios, e nos ser viços não pre senciais,
como os pres tados pela Inter net e por te lefone. As
empresas pri vadas não po dem atender a ma ioria es -
magadora dos tra balhadores que re correm à Pre vi-
dência pú blica. Primeiro, por que a lei não lhes dá
essa obri gação e, se gundo, por que os se gurados têm 
de ser aten didos por aque les para quem con tribuem,
no caso o INSS.

Portanto, Sr. Pre sidente, eu gos taria de fa zer aqui
esse re gistro e di zer que to dos nós sa bemos das di ficul-
dades de mi lhares de bra sileiros em con seguir um be -
nefício do INSS, seja pela fal ta de com provação do vín -
culo na carteira de tra balho, seja pelo fato de des conhe-
cerem seus di reitos. E, ainda, há aque les que pre cisam
viajar qui lômetros até uma agên cia mais pró xima para
solicitar uma apo sentadoria, um au xílio-maternidade
ou, sim plesmente, pe dir in formações.

As ge rências fo ram cri adas para des centralizar
o ser viço e acelerar o aten dimento. Por isso, não tem
sentido des montar essa es trutura, prin cipalmente em
uma ci dade como Anápolis. Faço um aler ta ao Mi nis-
tro Ri cardo Ber zoini para que evi te mais essa in justiça
contra os se gurados da Pre vidência.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – O Se na-

dor Jo nas Pi nheiro fará uso da pa lavra por cin co mi -
nutos para uma co municação ina diável, nos ter mos
do art. 158, §2º, do Re gimento Inter no.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para uma
comunicação ina diável. Sem re visão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, pedi para fa lar es -
ses cin co mi nutos exa tamente para re latar a si tuação
do Bra sil no cam po do agro negócio e a pu jança com
que o País hoje res ponde às ações que esta Casa já
praticou em be nefício do agro negócio. Já vi vemos si -
tuações de sagradáveis há al guns anos, po rém, quan -
do o Bra sil foi aci onado e o Go verno deu condições
para que os pro dutores ru rais re agissem, a re ação foi
imediata e po sitiva.
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Há pou cos dias, em Ron donópolis, Mato Gros -
so, re alizou-se a 2ª edi ção do Agris how Cer rado
2003, onde fo ram mostradas co isas ex traordinárias,
como a co mercialização de má quinas agrí colas e
equipamentos para o agro negócio, que ven deu
R$550 mi lhões em apenas três dias de fe ira.

No sá bado, participamos, na região do Aragua-
ia, em Água Boa, pela ter ceira vez, do cha mado me -
galeilão de ani mais. Em um dia, em ape nas cinco ho -
ras de le ilão, venderam-se 17.700 ani mais, o que re -
presentou um fa turamento de mais de R$7 mi lhões.
Essa é a ter ceira vez consecutiva que se re aliza esse
leilão é já é con siderado um dos ma iores do mundo.

Ontem, des locamo-nos a Ri beirão Pre to para a
abertura do Agris how, considerado o ma ior da Amé ri-
ca La tina e o 3º ma ior mer cado em co mercialização
do mun do. Espe ra-se para esta 10ª edi ção do Agris -
how em Ri beirão Preto a pre sença de mais de 150 mil 
pessoas. Lá es tão ins talados 530 em presas mos tran-
do os seus pro dutos, os seus equi pamentos, as suas
máquinas para aten dimento do pro dutor ru ral. Espe -
ra-se uma co mercialização em tor no de R$1,2 bi lhão
nesses pou cos dias de fe ira.

O mais im portante é que o Agris how, tan to de
Mato Gros so quan to de Ri beirão Pre to, que nas ceu
para o aten dimento de gran des ne gócios, está hoje
voltado tam bém para a pe quena agri cultura, a agri cul-
tura fa miliar, do Pro cera e do Pro naf, en fim, para aten -
der ao pe queno agri cultor.

Assim, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
depois de ter par ticipado des ses even tos acom pa-
nhado do Se nador Au gusto Bo telho e de vá rios De pu-
tados Fe derais, as sim como do Mi nistro da Agri cultu-
ra e tan tas ou tras li deranças, como o Go vernador Ge -
raldo Alckmin e toda a sua equi pe de tra balho, não po -
deria de ixar de co mentar o que vi mos em Ri beirão
Preto, no Estado de São Pa ulo, na 10º edi ção do
Agrishow, que con tou com a par ticipação de todo o
Brasil e de par te da Amé rica La tina.

Durante o discurso do Sr. Jo nas Pi nhei-
ro, o Sr. Pa paléo Paes, de ixa a ca deira da
presidência, que é ocu pada pelo Sr. José Sar -
ney, Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Pa paléo Paes, para uma co mu-
nicação ina diável.

O SR. PAPALÉO PAES (Bloco/PTB – AP. Para
uma co municação inadiável. Sem re visão do ora dor.)
– Sr. Pre sidente, que ro re gistrar, com mu ita honra, a
força do amapaense aqui re presentado pelo Sr.
Edmundo João Cos ta Cam pos, que fez uma vi agem

de bi cicleta do Ama pá a Bra sília, pro van do a cren ça
do nos so Esta do no Go verno de Luiz Iná cio Lula da
Silva.

Esse ci dadão so licitou-me que les se uma men -
sagem a esta Casa, para to dos os ama paenses e to -
dos os bra sileiros, nos seguintes termos:

Senhoras e Se nhores,
Sou por tador de uma men sagem de paz e es pe-

rança, que co lhi dos co rações dos me ninos tu íras,
dos bar rancos es quecidos na so lidão dos rios.

Quero agradecer os mem bros ilus tres da mais
alta Cor te le gislativa do meu País, por esta aco lhida.

Aprendi, nos ca minhos por onde an dei, que a
nossa so ciedade, tão che ia de de sigualdades que
produzem a fome, a vi olência e o de semprego, pos sui
na alma gen til de nos sa gen te mu ita es perança e de -
sejo de paz! E é so bre es sas co isas o meu re cado do
qual sou por tador:

As ne cessidades de nosso povo – suas fo mes –
são ma iores que as ide ologias que possam nos di vi-
dir; e a es perança e o compromisso precisam, ur gen-
temente, ser bem ma iores que a in sensibilidade de
parcela das nos sas eli tes.

O País, há sé culos, pre cisa de re formas, em to dos
os ní veis: re forma agrá ria, re forma tri butária, fis cal...

Uma jus tiça que aten da o ho mem na rua e sa cie
a se cular fome de di reitos!

Acredito que o Fome Zero po derá ofe recer res-
postas e so luções para com bater a fome, a vi olência,
o de semprego, prin cipalmente no meio da ju ventude.

Obrigado a to dos.
Obrigado ao Pre sidente Lula, ho mem sim ples,

do meio do povo, que en tende da vida e do sen timen-
to do mun do.

Muito obri gado.
Edmundo João Cos ta Cam pos.
Deixo re gistrada essa men sagem que trou xe

esse ho mem do Ama pá, que veio até Bra sília de bi ci-
cleta, como um exem plo de con fiança no Go verno Fe -
deral.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Pa ulo Paim, para uma co muni-
cação ina diável, por cinco mi nutos.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Para uma
comunicação ina diável. Sem re visão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, co munico à Casa
que, hoje, pela ma nhã, es tive no Con selho Fe deral de 
Justiça, acom panhando o julgamento de uma ação
que en volve os 22 mi lhões de apo sentados e pen sio-
nistas do País, que bus cavam re ceber a cor reção de
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seus be nefícios pelo IGP-DI – Índi ce Ge ral de Pre ços
Determinado Inter namente.

Ao lon go dos 16 anos que es tou no Con gresso
Nacional, te nho utilizado sempre esse ín dice como in -
dexador, pois en tendo que este deve ser re almente o
índice uti lizado para cor rigir não só o sa lário mí nimo
como tam bém as apo sentadorias.

Para fe licidade nos sa, Sr. Pre sidente, tam bém
estavam lá re presentantes da Co bap*, bem como seu 
corpo ju rídico, quan do os ju ízes, por seis vo tos a qua -
tro, de cidiram que as apo sentadorias, de 1997 até
2001 –  abre-se tam bém um pre cedente para 2002 e
2003 – se rão cor rigidas pelo o IGP-DI. Isso as segura-
rá aos apo sentados do Re gime Ge ral da Pre vidência
um re ajuste re troativo a 1997 de 17,5%

Quero, Sr. Pre sidente, cum primentar to dos os
componentes do Conselho da Jus tiça Fe deral pela
decisão, que fez jus tiça, por que não é cor reto, como
fizeram os go vernos dos úl timos tem pos, usar o
IGP-DI para cor rigir o sa lário de con tribuição, mas, no
momento de cor rigir o sa lário mí nimo ou os be nefíci-
os dos apo sentados e pen sionistas, uti lizarem um ou -
tro ín dice que mais in teresse.

A par tir des sa de cisão, o ín dice que pas sa a cor -
rigir tan to o sa lário mí nimo como os be nefícios dos
aposentados e pen sionistas é o IGP-DI. E é bom lem -
brar que o IGP-DI dos úl timos doze me ses está em
30,7%. Assim, cria-se uma ex pectativa nos mi lhões
de apo sentados de que este seja o ín dice do ravante
utilizado de for ma de finitiva na cor reção dos be nefíci-
os e tam bém do sa lário mí nimo.

Espero, Sr. Pre sidente, e fa rei esse ape lo ao
meu Go verno, que não o INSS não in terponha re cur-
so no sen tido de que essa de cisão te nha que se guir
ainda ao Su premo Tri bunal Fe deral, até por que a ma i-
oria das de cisões to madas pelo Con selho da Jus tiça
Federal aca bam sen do re comendadas e apro vadas
também no Su premo Tri bunal Fe deral.

É uma no tícia po sitiva, já que es tamos em ple na
Campanha da Fraternidade, cujo tema é o ido so. Os
idosos po derão ter um re ajuste, se não hou ver apelação
a ins tância su perior, e se compararmos a in flação do
período e mais essa, que po derá ser su perior a 40%.

Sr. Pre sidente, cum primento a Co bap, com to -
das as suas Fe derações de Apo sentados e Pen sio-
nistas, e todo o seu cor po ju rídico pela vi tória, que
também é dos 22 mi lhões de apo sentados e pen sio-
nistas do Re gime Ge ral da Pre vidência que ganham
de um a sete sa lários mí nimos – nem se quer es tou fa -
lando da queles que ga nham aci ma de dez sa lários
mínimos. Os que fi cam nes sa fa ixa é que se riam be -

neficiados com a de cisão ora tomada por aquela
Casa.

Muito obri gado, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Presidente, peço a pa lavra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao no bre Lí der Arthur Vir gílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela

ordem.) – Sr. Pre sidente, ape lo a V. Exª – e, cla ro, ao
nosso es timado Lí der Alo izio Mer cadante – no sen ti-
do de pror rogar o pra zo para a apre sentação de
emendas para a Lei de Di retrizes Orça mentárias.
Digo isso a par tir de Tols toi*: “Uni versalizo quan do
canto a mi nha al deia”.

As dú vidas no PSDB são enor mes. Há discre-
pâncias técnicas que con sideramos terríveis, en tre a
LDO do ano pas sado e a des te ano. Ima ginamos que
a pres sa, nes te epi sódio es pecífico, será ini miga da
perfeição. Mais al guns dias nos per mitiriam apre sen-
tar emen das se guras e co laborar com a li derança do
Governo, para que de feitos se jam es coimados da Lei
de Di retrizes Orça mentárias, que ima ginamos deva
ser a peça fun damental para a com posição da quilo
que mais de sejamos, que é, se guindo a tra dição par -
lamentar an glo-saxônica, um Orça mento vo tado a
tempo, a hora e o mais per to pos sível da perfeição.

Esse é o ape lo que faço em nome da Ban cada
do PSDB. 

Imagino que há am plo res paldo da cons ciência
de to dos aque les que se in teressam pela ma téria
nesta Casa, Sr. Pre sidente.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa

acolhe a so licitação de V. Exª, Se nador Arthur Vir gílio,
e vai con sultar as Li deranças so bre a pos sibilidade de 
atendê-lo.

O pra zo será es tendido até o dia 5 de maio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

lavra o Se nador José Agri pino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -

der. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, fa rei
uma co municação rá pida.

Estou en caminhando ex pediente as sinado por
mim e pelo Se nador Arthur Vir gílio, Lí der do PSDB,
endereçado a V. Exª, com o se guinte con teúdo:

Sr. Pre sidente,
Nos ter mos do pa rágrafo úni co do ar ti-

go 61, com binado com o ar tigo 62 do Re gi-
mento Inter no do Se nado Fe deral, os Lí de-
res Par tidários aba ixo as sinados co muni-
cam que, a par tir da presente data, fica
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constituída a Li derança Par lamentar da Mi-
noria, opor tunidade em que so licitam de V.
Exª as pro vidências re gimentais e ad minis-
trativas ca bíveis.

Em 29 de abril de 2003.
Senador José Agri pino, Lí der do PFL,

e Se nador Arthur Virgílio, Lí der do PSDB.

Um bre ve es clarecimento, Sr. Pre sidente. Com o
encaminhamento des te ex pediente, que ro ma nifestar,
de for ma ine quívoca, o per feito en tendimento que exis -
te nes ta Casa en tre os dois Par tidos, PFL e PSDB, e
as suas Ban cadas, no en caminhamento dos te mas de
oposição, que po demos pra ticar até com es tilos di feren-
tes, mas que, em úl tima aná lise, tem a mes ma fi nalida-
de: co brança de co erência; co brança de com promissos
de cam panha; exer cer aqui lo para o que fo mos destina-
dos pelo voto do povo; exer cer a li nha de opo sição e
verbalizar a opi nião do ci dadão, a opinião das ruas, o
grito da queles que es tão in satisfeitos.

Portanto, a Li derança da Mi noria está pro posta,
está en caminhada e terá um in térprete, por con senso
entre aque les que fa zem o PFL, li derados por mim, e
aqueles que fa zem o PSDB, li derados pelo Se nador
Arthur Vir gílio, iden tificado na fi gura do Se nador Efra -
im Mo rais, por nós in dicado, a par tir de ago ra, o Lí der
da Mi noria.

Muito obrigado, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Arthur Vir gílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como

Líder.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, é pro -
fundamente honroso para o PSDB po der in tegrar o
bloco de Oposição, que até, te oricamente, ini cia a sua 
caminhada como mi noria, mas, pela pró pria con for-
mação dos seus Par tidos, não é vo cacionado para
ser mi noria ao lon go do tem po. Portanto, a par tir de
agora, in sistirei em cha má-lo de Blo co da Opo sição. A
oposição pode ser mi noritária ou não; pode até ser
majoritária  e, sem dú vida, servir mu ito bem ao País. 

É uma du pla hon ra ter mos, como pri meiro Lí der
na Li derança Par lamentar da Mi noria, o pri meiro Lí -
der da Opo sição, o Se nador Efra im Mo raes, ex-Presi-
dente da Câ mara dos De putados, Con gressista in sig-
ne, ho mem pú blico cor reto, combativo, ponderado
com to das as qua lidades para fa zer um grande  con -
tra-ponto à li derança efe tiva, cor reta e sem pre por nós 
prestigiada do Lí der Alo izio Mercadante.

No mo mento em que anun ciamos o nome do
novo Lí der da mi noria de Se nadores, Efra im Mo raes,
no mo mento em que aqui so lidificamos o com promis-
so de opo sição não ao País, mas opo sição mu itas ve -
zes dura ao Go verno e aos seus inú meros equí vocos
– equí vocos que se mul tiplicam no tem po e no es pa-

ço, ape sar dos seus ape nas 120 dias de exis tência –,
deixamos também, no mes mo pas so, o ca minho
aberto para que no vas forças adi ram a essa li derança
parlamentar.

Temos afinidades com am plos segmentos do
PMDB; te mos fe ito ali anças pon tuais, va liosas com
parlamentares de enorme va lor nes ta Casa. Cito,
como exem plo, os par tidos que têm atu ado no âm bito
da po lítica ex terna: PSDB, PFL e o PDT do Se nador
Jefferson Pé res.

Sem que o cres cimento da nos sa li derança, em
número, sig nifique, em qual quer mo mento ame aça
para o Bra sil, es tamos abertos para nos trans forma-
mos em ma ioria parlamentar e, com a nos sa for ma de 
atuação, com a nos sa pers pectiva de fis calização, co -
laborar com o Go verno Lula. E não há for ma me lhor
de co laborar com ele do que fa zer aquilo que al guns
não fa zem: apon tar o que está er rado, apontar o que
deve ser cer to, apo iar o que por ventura es teja perfei-
to, mos trar o que está im perfeito, condenar o que seja
irregular e, sem dú vida al guma – nun ca mais ele do
que nós, e não te nho a pre tensão de ser mais do que
ele; mas nós, em con junto, cada um na sua trin cheira
– tra var a grande luta, para que o Bra sil en contre os
melhores mo mentos que a sua his tória pos sa ofe re-
cer ao seu povo.

Era o que ti nha a di zer.
Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re queri-

mento subscrito por V. Exªs está so bre a Mesa para
ser lido. 

Eu pe diria às Li deranças que com plementas-
sem a for malização.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
dente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or-
dem. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente, na
verdade, de sejo cum primentá-lo pela sen sibilidade
que teve para uma re ivindicação de mocrática da Ma i-
oria, de apoio ao Go verno, e da Opo sição ao Go verno
atual e por re conhecer es sas duas es truturas po líticas
dentro do Se nado Fe deral. É um di reito re gimental
que foi ob servado e re conhecido por V. Exª, como
uma mão de mocrática da Pre sidência es tendida ao
grande de bate na cional a fa vor das re formas do Esta -
do bra sileiro.

Cumprimento o Se nador Efra im Mo rais pela in -
dicação e de sejo que ele faça, à al tura das suas res -
ponsabilidades, a de fesa das re formas do Esta do bra -
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sileiro, en tendendo a im portância e o tan to que é de li-
cado e fa vorável a um novo Bra sil este mo mento da
chegada das re formas, que ocor rerá ama nhã, com a
vinda do Pre sidente da Re pública a esta Casa, quan -
do apre sentará a pro posta de um novo Bra sil: o Brasil
da in clusão so cial, o Bra sil da ci dadania e o Brasil de
um Esta do à al tura do sé culo XXI.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de

passar à Ordem do Dia, que ro co municar ao Plenário
que o Se nhor Pre sidente da Re pública Luiz Iná cio
Lula da Sil va co municou a esta Pre sidência que ama -
nhã, às 16 ho ras, en tregará ao Pre sidente da Câ mara
dos De putados as emen das que constituem a re for-
ma da Pre vidência e a re forma tri butária. Assim, será
realizado um ato so lene na Câ mara dos De putados
para re cepção des sas men sagens, para o qual o Pre -
sidente do Se nado es tará pre sente e con vida to dos
os Srs. Se nadores para acom panhá-lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela or dem.) – Sr. Pre sidente, pergunto ape nas se
esse ato so lene será no re cinto da Câ mara dos De pu-
tados ou no ta pete ver de ou no pró prio ple nário, para
conhecimento de to dos nós Se nadores e po dermos
estar pre sentes na vinda do Pre sidente da Re pública,
que es tará acom panhado dos Srs. Go vernadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Sr. Pre -
sidente da Câ mara dos De putados, em per feita sinto-
nia com a Pre sidência do Se nado, com binou que fa -
ríamos um ato so lene de re cepção das men sagens
no ple nário da Câ mara dos De putados.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 271, DE 2003

Requeiro, com base nos arts. 49, in ciso X, e 5º,
§ 2º, da Cons tituição Fe deral, e nos arts. 215, in ciso I,
alínea a, e 216, in ciso I, do Re gimento Inter no do Se -
nado Fe deral, que seja en caminhado ao Sr. Mi nistro
de Esta do da Agri cultura, Pe cuária e Abas tecimento,
pedido de in formações re ferentes aos tó picos re lacio-
nados a se guir:

1. qua is as me didas ado tadas pelo Mi nistério da
Agricultura, Pe cuária e Abas tecimento para es timular
a pro dução e a co mercialização da cas tanha-do-pará
na re gião Nor te;

2. qua is as prin cipais en tidades, pú blicas e pri -
vadas, de pes quisa e fo mento para a pro dução e a co -
mercialização da castanha-do-pará, in clusive re lacio-
nando as pes quisas re levantes em an damento;

3. in formações atu alizadas so bre as respostas e
propostas re ferentes à Por taria SDA nº 18, de 20 de
março de 2003, do Se cretário de De fesa Agro pecuária
do Mi nistério da Agri cultura, Pe cuária e Abas tecimento,
que sub mete à con sulta pú blica, pelo pra zo de 60 (ses -
senta dias), a con tar da data de sua pu blicação, o Pro je-
to de Instru ção Nor mativa so bre o Re gulamento Técni-
co re ferente ao Mé todo de Amostragem para a Cas ta-
nha do Bra sil e aos Requisitos, Cri térios e Procedimen-
tos ine rentes à sua im plementação;

4. qua is as di ligências do go verno bra sileiro jun-
to ao or ganismo re gulador do co mércio in ternacional
e aos prin cipais im portadores de castanha-do-pará
no sen tido de in centivar as ex portações bra sileiras;

5. qua is me didas po dem ser to madas para a
prevenção do controle da aflatoxina na cas ta-
nha-do-pará.

Justificação

A cas tanha-do-pará é um tra dicional produto de
exportação da re gião Nor te. Sua ex tração ocu pa mi -
lhares de pes soas na en tressafra da bor racha, permi-
tindo um me lhor apro veitamento dos recursos na tura-
is dis poníveis, e se cons titui numa ati vidade eco nômi-
ca pre servacionista, de gran de va lor so cial para as
comunidades lo cais e com pre sença mar cante no co -
mércio ex terior.

A pre sença da afla toxina nos car regamentos de
castanha-do-pará, em ní veis su periores aos aceitos
pela União Eu ropéia, está di ficultando a ex portação
desse pro duto para aque le mer cado. A afla toxina é
uma subs tância tó xica que ata ca o fí gado dos ani ma-
is e do ho mem quando in gerida de for ma con tínua,
contribuindo para o cân cer he pático. Che ga ao or ga-
nismo prin cipalmente por in termédio dos ali mentos,
em es pecial as se mentes ole aginosas, como o amen -
doim, al godão, ar roz, sor go, mi lho, ca cau, casta-
nha-do-pará, noz e a man dioca.

A es cassez de me lhorias tec nológicas na pro-
dução e no pro cessamento da cas tanha-do-pará, à
semelhança do que ocor re com a bor racha na tural,
tem ca usado a es tagnação ou mes mo a per da de
mercado para pro dutores es trangeiros. O ma nejo da
espécie e o pro cesso de co leta são re conhecidamen-
te pre cários, per mitindo a con taminação do pro duto
por fun gos e co liformes.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu arta-feira  30 09063Dia 27    313DIÁRIO DO SENADO FEDERALMês de 2003     313ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003     313ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



A re dução do mer cado in ternacional e a per da
de com petitividade le vam à substituição dos casta-
nhais na tivos por pas tos e la vouras, com sen sível pre -
juízo para o meio am biente e para as po pulações tra -
dicionalmente en volvidas na in dústria ex trativa da
castanha-do-pará.

Notícias de que o pro duto bra sileiro es taria sen -
do ob jeto de bar reiras não-ta rifárias no mercado eu -
ropeu, me diante o es tabelecimento de nor mas sa ni-
tárias ex cessivamente ri gorosas, e que a área e a pro -
dução dos cas tanhais na tivos es tão so frendo re du-
ções sig nificativas, ca usam pre ocupação aos par la-
mentares da re gião Norte.

Os pro blemas le vantados, bem como o re co-
nhecimento da grande im portância so cial, eco nômica
e am biental da cas tanha-do-pará, nos le vam a sub-
meter esse re querimento de in formações ao Exmo.
Sr. Mi nistro de Esta do da Agri cultura, Pe cuária e
Abastecimento.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2003. – Luiz
Otávio.

(À Mesa para de cisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re queri-
mento lido será des pachado à Mesa, para de cisão, na 
forma do in ciso III, do art. 216, do Re gimento Inter no.

Sobre a mesa, pro jeto que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 155, DE 2003

Altera a Lei nº 4.380, de 21 de agos-
to de 1964, para per mitir o fi nanciamento
de cen tros de con vivência de ido sos e
casas-lar, com re cursos do Sis tema Fi-
nanceiro de Ha bitação (SFH).

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 4.380, de 21 de agos to de 

1964, pas sa a vi gorar acres cido do se guinte in ciso VI:

“Art. 4º ...................................................
..............................................................
VI  –  A cons trução de cen tros de con-

vivência e ca sas-lar de ido sos. (NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

É in contestável que exis te, hoje, uma vas ta le gis-
lação que visa pro teger o di reito da queles que so mam

quase onze mi lhões de pes soas no País  –  a co meçar
pela Cons tituição Fe deral que de termina, em seu art.
230, que a “fa mília, a so ciedade e o Esta do têm o de ver
de am parar as pessoas ido sas, as segurando sua par ti-
cipação na co munidade, de fendendo sua dig nidade e
bem-estar e ga rantindo-lhes o di reito à vida”.

Complementarmente em 1994, en trou em vi gor
a Po lítica Na cional do Ido so (Lei nº 8.842, de 4 de ja -
neiro da quele ano), que es tabeleceu en tre seus prin -
cípios, enumerados no art. 3º o am paro so cial e a ga -
rantia da ci dadania dos ido sos. Em seu art. 10, es tatu-
iu que, na im plementação da Po lítica, cabe aos ór-
gãos e en tidades pú blicos o es tímulo à “cri ação de in -
centivos e de al ternativas de aten dimento ao ido so,
como cen tros de con vivência, cen tros de cu idados di -
urnos, ca sas-lar, ofi cinas abri gadas de tra balho, aten -
dimentos do miciliares e ou tros”. (grifo nos so)

Note-se que, para ga rantir a ci dadania, e até mes -
mo a so brevivência do ido so, cu idou o le gislador de as -
segurar-lhe a pro teção do Esta do e, mais es pecifica-
mente, o abrigo. Na re gulamentação da Lei nº 8.842/94
– por meio do De creto nº 1.948, de 1996 -, o Po der Exe -
cutivo de finiu cen tro de con vivência como o lo cal des ti-
nado à per manência di urna do ido so, onde são de sen-
volvidas ati vidades fí sicas, la borativas, re creativas, cul -
turais, as sociativas e de edu cação para a ci dadania.
Nesse centro, o ido so tem a pos sibilidade de en contrar
estímulo para uma vida so cial sa dia, de senvolver sua
cultura e ter mo mentos de la zer, me lhorando as sim sua
auto-estima e sua ace itação na so ciedade.

Casa-lar, por sua vez, é de finida, no de creto,
como a re sidência, em sis tema par ticipativo, ce dida
por ins tituições pú blicas ou pri vadas, des tinada a ido -
sos de tentores de ren da in suficiente para sua ma nu-
tenção e sem fa mília”.

Note-se, no en tanto, em que pese a im portância
dos dis positivos le gais em vi gor, que as nor mas edi ta-
das não têm for necido ins trumentos con cretos que vi -
abilizem a im plementação de projetos de cen tro de
convivência e de ca sas-lar. Os re cursos são es cassos
e as con dições de fi nanciamento im peditivas.

Assim sen do, en tendemos ser im portante não só
permitir ex pressamente o fi nanciamento, por meio do
Sistema Fi nanceiro de Ha bitação (SFH), de mo radias e
centros de con vivência de ido sos, mas prin cipalmente
dar pri oridade a esse be nefício na apli cação dos re cur-
sos dis poníveis. Por essa ra zão, apre sentamos o pre-
sente pro jeto de lei e es peramos po der contar com o
apoio dos ilus tres Pa res para a sua apro vação.

Salas das Ses sões, 29 de abril de 2003. – Íris
de Ara újo.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964

Institui a cor reção mo netária nos
contratos imo biliários de in teresse so ci-
al, o sis tema fi nanceiro para aqui sição da 
casa pró pria, cria o Ban co Na cional da
Habitação (BNH), e So ciedades do Crédi-
to Imo biliário, as Le tras Imo biliárias, o
Serviço Fe deral de Ha bitação e Urba nis-
mo e dá ou tras providências.

Art. 4º Te rão pri oridade na apli cação dos re cur-
sos:

I  –  a cons trução de con juntos ha bitacionais
destinados à eliminação de fa velas, mo cambos e
outras aglo merações em con dições sub-hu manas
de ha bitação;

II  –  os pro jetos mu nicipais ou es taduais que
com as ofer tas de ter renos já ur banizados e do tados
dos ne cessários me lhoramentos, per mitirem o iní cio
imediato da cons trução de ha bitações;

III  –  os pro jetos de co operativas e ou tras for -
mas as sociativas de cons trução de casa pró pria;

IV  –  os pro jetos da ini ciativa pri vada que con -
tribuam para a so lução de problemas ha bitacionais
...(Ve tado);

V  –  (Ve tado).
....................................................................................
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 230. A fa mília, a so ciedade e o Esta do têm 
o de ver de am parar as pessoas idosas, as seguran-
do sua par ticipação na co munidade, de fendendo
sua dig nidade e bem-es tar e ga rantindo-lhes o di rei-
to à vida.

§ 1º Os pro gramas de am paro aos ido sos
serão executados pre ferencialmente em seus la-
res.

§ 2º Aos ma iores de ses senta e cin co anos é
garantida a gra tuidade dos trans portes co letivos ur -
banos.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dispõe so bre a po lítica na cional do
idoso, cria o Con selho Na cional do Ido so
e dá ou tras pro vidências.

CAPÍTULO II
Dos Prin cípios e das Di retrizes

Seção I
Dos Prin cípios

Art. 3º A po lítica na cional do ido so re ger-se-á
pelos se guintes prin cípios:

I – a fa mília, a so ciedade e o es tado têm o de -
ver de as segurar ao ido so to dos os di reitos da ci da-
dania, ga rantindo sua par ticipação na co munidade,
defendendo sua dig nidade, bem-es tar e o di reito à
vida;

II – o pro cesso de en velhecimento diz res peito
à so ciedade em ge ral, de vendo ser ob jeto de co nhe-
cimento e in formação para to dos;

III – o ido so não deve so frer dis criminação de
qualquer na tureza;

IV – o ido so deve ser o prin cipal agen te e o
destinatário das trans formações a se rem efe tivadas
através des ta po lítica;

V – as di ferenças econômicas, so ciais, re gio-
nais e, particularmente, as con tradições en tre o
meio ru ral e o ur bano do Bra sil de verão ser ob serva-
das pe los po deres pú blicos e pela so ciedade em ge -
ral, na apli cação des ta lei.
....................................................................................

CAPÍTULO IV
Das Ações Go vernamentais

Art. 10. Na im plementação da po lítica na cional
do ido so, são competências dos ór gãos e en tidades
públicos:

I – na área de pro moção e as sistência so cial:

a) pres tar ser viços e de senvolver ações vol ta-
das para o aten dimento das ne cessidades bá sicas
do ido so, me diante a par ticipação das fa mílias, da
sociedade e de en tidades go vernamentais e não-go -
vernamentais.

b) es timular a cri ação de in centivos e de al ter-
nativas de aten dimento ao ido so, como cen tros de
convivência, cen tros de cu idados di urnos, ca sas-lar,
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oficinas abri gadas de tra balho, atendimentos do mici-
liares e ou tros;

c) pro mover sim pósios, se minários e en contros
específicos;

d) pla nejar, co ordenar, su pervisionar e fi nanci-
ar es tudos, le vantamentos, pes quisas e pu blicações
sobre a si tuação so cial do idoso;

e) pro mover a ca pacitação de re cursos para
atendimento ao ido so;

II – na área de sa úde:

a) ga rantir ao ido so a as sistência à sa úde, nos
diversos ní veis de atendimento do Sistema Único de 
Saúde;

b) pre venir, pro mover, pro teger e re cuperar a
saúde do ido so, me diante programas e me didas pro -
filáticas;

c) ado tar e apli car nor mas de funcionamento
às ins tituições ge riátricas e si milares, com fis caliza-
ção pe los gestores do Sis tema Úni co de Sa úde;

d) ela borar nor mas de serviços ge riátricos
hospitalares;

e) de senvolver for mas de co operação en tre as
Secretarias de Sa úde dos Estados, do Dis trito Fe de-
ral, e dos Mu nicípios e en tre os Cen tros de Re ferên-
cia em Ge riatria e Ge rontologia para tre inamento de 
equipes in terprofissionais;

f) in cluir a Ge riatria como es pecialidade clí ni-
ca, para efe ito de con cursos pú blicos fe derais, es ta-
duais, do Dis trito Fe deral e mu nicipais;

g) re alizar es tudos para de tectar o ca ráter epi-
demiológico de de terminadas do enças do ido so,
com vis tas a pre ven ção, tra tamento e re abilitação; e

h) cri ar ser viços al ternativos de sa úde para o
idoso;

III – na área de edu cação:

a) ade quar currículos, me todologias e ma terial
didático aos pro gramas edu cacionais destinados ao
idoso;

b) in serir nos cur rículos rní nimos, nos di ver-
sos ní veis do en sino for mal, con teúdos vol tados
para o pro cesso de en velhecimento, de for ma a eli -
minar preconceitos e a produzir co nhecimentos so -
bre o as sunto;

c) in cluir a Ge rontologia e a Ge riatria como
disciplinas cur riculares nos cur sos su periores;

d) de senvolver pro gramas edu cativos, es peci-
almente nos me ios de co municação, a fim de in for-
mar a po pulação so bre o pro cesso de en velheci-
mento;

e) de senvolver pro gramas que ado tem mo dali-
dades de en sino à distância, adequados às con di-
ções do ido so;

f) apo iar a cri ação de uni versidade aber ta para 
a ter ceira ida de, como meio de uni versalizar o aces -
so às di ferentes for mas do sa ber;

IV – na área de tra balho e pre vidência so cial:

a) ga rantir me canismos que im peçam a dis cri-
minação do ido so quan to a sua par ticipação no mer -
cado de tra balho, no se tor pú blico e pri vado;

b) pri orizar o atendimento do idoso nos be nefí-
cios previdenciários;

c) cri ar e es timular a ma nutenção de progra-
mas de pre paração para aposentadoria nos se tores
público e pri vado com an tecedência mí nima de dois
anos an tes do afastamento;

V – na área de ha bitação e ur banismo:

a) des tinar, nos pro gramas ha bitacionais, uni-
dades em re gime de co modato ao ido so, na mo dali-
dade de ca sas-lar;

b) in cluir nos pro gramas de as sistência ao ido -
so for mas de me lhoria de con dições de ha bitabilida-
de e adap tação de mo radia, con siderando seu es ta-
do tí sico e sua in dependência de lo comoção;

c) ela borar cri térios que ga rantam o aces so da 
pessoa idosa à ha bitação po pular;

d) di minuir barreiras ar quitetônicas e ur banas;

VI – na área de jus tiça:

a) pro mover e de fender os di reitos da pessoa
idosa;

b) ze lar pela apli cação das nor mas so bre o
idoso de terminando ações para evi tar abu sos e le-
sões a seus di reitos;

VII – na área de cul tura, es porte e la zer:

a) ga rantir ao ido so a par ticipação no pro cesso
de pro dução, re elaboração e fru ição dos bens cul tu-
rais;

b) pro piciar ao ido so o aces so aos lo cais e
eventos cul turais, me diante pre ços re duzidos, em
âmbito na cional;

c) in centivar os mo vimentos de ido sos a de-
senvolver ati vidades cul turais;
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d) va lorizar o re gistro da me mória e a trans-
missão de in formações e ha bilidades do ido so aos
mais jo vens, como meio de ga rantir a continuidade e 
a iden tidade cul tural;

e) in centivar e cri ar pro gramas de la zer, es por-
te e ati vidades fí sicas que pro porcionem a me lhoria
da qua lidade de vida do ido so e es timulem sua par -
ticipação na co munidade.

§ 1º É as segurado ao ido so o di reito de dis por
de seus bens, pro ventos, pensões e be nefícios, sal -
vo nos ca sos de in capacidade ju dicialmente com-
provada.

§ 2º Nos ca sos de com provada in capacidade do 
idoso para ge rir seus bens, ser-lhe-á no meado Cu ra-
dor es pecial em ju ízo.

§ 3º Todo ci dadão tem o de ver de de nunciará
autoridade com petente qual quer for ma de ne gligên-
cia ou des respeito ao ido so.
....................................................................................

DECRETO Nº 1.948, DE 3 DE JULHO DE 1996

Regulamenta a Lei nº 8.842 de 4 de
janeiro de 1994, que dis põe so bre a Po lí-
tica Na cional do Ido so, e dá ou tras pro vi-
dências.

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

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

(À Co missão de Assun tos So ciais –
decisão ter minativa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pro jeto
lido será pu blicado e re metido à Co missão com petente.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 272 DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons tituição
Federal, com binado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 
do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, so licito
que seja o pre sente re querimento en caminhado ao
Excelentíssimo Sr. Mi nistro de Esta do da Fa zenda,
para que este pro videncie e en caminhe, no es trito
termo do prazo cons titucional de 30 dias, as se guin-
tes in formações:

1 . Qu ais as re lações existentes en tre
o Mi nistro da Fa zenda e o ins tituto iden tifica-

do pelo jor nalista Jâ nio de Fre itas, em sua
acreditada co luna do jor nal Folha de S. Pa -
ulo, na edi ção de 27 de abril de 2003, como 
IETS? (Con forme do cumento anexo);

2 . Que tipo de pres tação de ser viço o
IETS fez ao Mi nistério da Fa zenda no pe río-
do dos três úl timos anos?

3. Qu anto a con tratação dos ser viços
do IETS cus tou aos co fres da União nos
três úl timos anos? (Apre sentar có pia de
possíveis pa gamentos fe itos ao IETS);

4 . Que cri térios o Mi nistério da Fa zen-
da ado tou para con tratação dos ser viços do
IETS?

5 . Exis te efe tivamente vínculo en tre o
Secretário de

Política Eco nômica do Mi nistério da
Fazenda, Mar cos Lisboa, e o IETS?

6 . O IETS par ticipou ou in fluiu, de
qualquer forma, nas es tatísticas so ciais
apresentadas re centemente pelo Mi nistério
da Fa zenda pe rante o Con selho de De sen-
volvimento Eco nômico e So cial?

7 . Enca minhar có pia do do cumento
Políticas Eco nômicas e Re formas Estru tura-
is pre tensamente de volvido pelo IETS a pe -
dido do Mi nistério da Fa zenda, bem como
de to dos os de mais es tudos que te nham
sido ob jeto de con tratação da quele ins tituto
pelo mi nistério.

Justificação

Como se ve rifica na co luna da Folha de S. Pa -
ulo (cópia ane xa), o jor nalista Jâ nio de Freitas le-
vanta a hi pótese do Pre sidente da Re pública não ter 
conhecimento da ori gem do do cumento in titulado
Políticas Eco nômicas e Re formas Estru turais apre-
sentado pelo Mi nistro Anto nio Pa locci, que se gundo
o jor nalista pro vém de ONG fi nanciada por ins titui-
ções in ternacionais.

Creio, por tanto, ser necessário o es clarecimen-
to do fato, que é gra ve so bretudo por que en volve o
governo pas sado, sendo im prescindíveis as in forma-
ções aqui so licitadas, com a fi nalidade de ori entar o
nosso po sicionamento quan to ao rumo da po lítica
econômica que vem sen do im plementada equipe
econômica.

Sala das Ses sões,  29 de abril de 2003. –
Serys Slhes sarenko.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
rimento lido será des pachado à Mesa, para de ci-
são, na for ma do in ciso III, do art. 216, do Re gimen-
to Inter no.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 273, DE 2003

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente do Se nado
Federal, Se nador José Sar ney,

Requeiro, com fundamento no ar tigo 256, Inci-
so I, do Re gimento Inter no, a re tirada de tra mitação
do Pro jeto de Re solução nº 11, de 2003, de mi nha
autoria, que “Altera a Re solução nº 2, de 2001, que
institui o Di ploma Mu lher – Ci dadã Bert ha Lutz e dá
outras providências”.

Sala das Ses sões,29 de abril de 2003. – Serys
Slhessarenko.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
rimento lido será in cluído em Ordem do Dia, de
acordo com o art. 256 do Re gimento Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sentação de emen -
das ao Projeto de Lei do Se nado nº 170, de
2002, de au toria do Se nador Tião Vi ana, que dis -
põe so bre a pro dução e im portação de soro an tio-
fídico.

Ao pro jeto foi ofe recida uma emen da (Emen da
nº 2-PLEN), que vai para exa me da Co missão de
Assuntos Eco nômicos.

É a se guinte a emen da ofe recida:

EMENDA (DE PLENÁRIO), OFERECIDA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, 

DE 2002, QUE DISPÕE SOBRE A PRODUÇÃO 
E IMPORTAÇÃO DE SORO ANTI-OFÍDICO

EMENDA Nº 2-PLEN

Dê-se ao ca put e ao pa rágrafo único do Art. 1º
do Pro jeto de Lei do Se nado nº 170, de 2002, a se -
guinte re dação:

“Art. 1º Pelo me nos cinqüenta por cen -
to das do ses de soro anti-ofí dico para uso
humano pro duzidas por la boratórios e em-

presas na cionais de verão es tar sob for ma li -
ofilizada.

Parágrafo úni co. A em balagens de
soro anti-ofí dico con terão, obri gatoriamente,
bula com ori entações em des taque so bre a
aplicação e a conservação do pro duto.”

Justificação

Durante o XXXIX Con gresso da So ciedade
Brasileira de Me dicina Tro pical, que teve lu gar em
Belém do Pará, no dia 16 de mar ço do cor rente ano,
realizou-se uma mesa-re donda so bre a questão do
emprego do soro lí quido e do soro li ofilizado na so-
roterapia anti-ofí dica, onde este Pro jeto, de mi nha
autoria, foi am plamente de batido por um gru po de
especialistas, os quais, apon tando nos sa auto-su fi-
ciência na pro dução de imunobiológicos e con trovér-
sias na li teratura mé dica so bre a as sociação dos
mesmos com anti-his tamínicos, su geriram os aper-
feiçoamentos aqui ma terializados.

Sala das Ses sões  29 de abril de 2003. – Tião
Viana.

(À Co missão de Assun tos So ciais.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 22, DE 1999

(Votação no minal, se não hou ver emen das)

Votação, em primeiro tur no, da Pro pos-
ta de Emen da à Cons tituição nº 22, de
1999, ten do como pri meiro sig natário o Se -
nador Pe dro Si mon, que dá nova re dação
ao in ciso LXXVI do art. 5º da Cons tituição
Federal (gra tuidade para o re gistro e pri mei-
ra emis são de cer tidão de nas cimento, ca-
samento e óbito), ten do

Parecer fa vorável, sob nº 161, de
2002, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator: Se nador Íris Re zende.

A ma téria cons tou da pa uta da ses são de libe-
rativa or dinária de on tem, quan do teve sua dis cus-
são en cerrada, em pri meiro tur no, e a vo tação trans -
ferida para hoje.

Para en caminhar a vo tação, tem a pa lavra o
Senador Pe dro Si mon, au tor da pro posta.
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V. Exª dis põe de cin co mi nutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en-
caminhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, essa é uma
emenda constitucional, que eu di ria bas tante ori gi-
nal. Ela de termina que a pri meira certidão seja do
registro de nas cimento, de ca samento e de óbi to
seja gra tuita.

Parece men tira, mas vi vemos em um País
onde o úl timo cen so mos trou que mi lhões de bra si-
leiros nascem, vi vem, se ajun tam, mor rem, mas não 
têm cer tidão de nas cimento, não têm cer tidão de ca -
samento, não têm car teira de tra balho, não têm do-
cumento ne nhum e não têm ates tado de óbi to. Não
existem no Bra sil.

O úl timo cen so deu a de monstração cruel, do -
lorosa, re velando que exis te uma sé rie de la res de
favela onde os ho mens do cen so já nem vão por que
sabem que as cri aturas exis tem ali, mas não têm
nenhum do cumento, não há fór mula ne nhuma por
meio da qual se pos sa cons tatar a sua exis tência.

Acho tão des conexa uma exis tência des sa,
tão cru el de monstrar um País onde mi lhões não
têm do cumento, onde mi lhões nascem e não são
registrados, onde mi lhões se jun tam e não têm
atestado, onde mi lhões tra balham e não têm car -
teira, onde mi lhões mor rem e não têm ates tado de 
óbito. Esse é o Bra sil. É por isso que se diz que
para re solver o problema da fome, na ver dade,
ter-se-á que mul tiplicar mu ito a pro dução de ali-
mentos. Por que, se qui sermos dar, como quer o
Presidente Lula, um pra to de co mida no café, no
almoço e no jantar, será ne cessário im portar uma
quantidade imen sa de ali mentos hoje, porque o
País não está em con dições de pro duzir e de dis-
tribuir. Esse é um pas so ini cial, é o sa neamento de 
um va zio tão exis tencial, que me per gunto: como
isso acon tece até aqui?

A Pri meira–Dama do Go verno an terior ten-
tou fa zer isso por lei, que foi con testada ju dicial-
mente e caiu. S. Sª, in clusive, te lefonou-nos pe-
dindo a aprovação des se pro jeto, por que se trata
de uma emen da cons titucional e por isso ha verá
de ser cum prida. Ten do dú vidas a se rem re solvi-
das com os car tórios, o Go verno re solverá a fór -
mula por meio da qual ha verá al guma com pensa-
ção. Não pode con tinuar ocor rendo isso com ne-
nhum tí tulo. Há pessoas que não tem con dições

de ad quirir sua cer tidão de nas cimento. E na lei
que caiu no Su premo Tri bunal Fe deral, era tão
grosseira a fórmula por meio da qual al guém po-
deria ad quirir os tí tulos de Certidão de Nas cimen-
to ou Ates tado de Óbito, que era pre ciso apre sen-
tar um ates tado de po breza, as sim como ter duas 
testemunhas, gastando as pes soas o que ti nham
e o que não ti nham para pro var que não ti nham
condições para cus tear uma cer tidão. Por isso a
universalidade que se pro põe aqui a esse tí tulo.

Sr. Pre sidente, con sidero tão sim ples, é uma
lacuna que se cum pre aqui. Tra ta-se de um bor rão
negro na His tória deste País que se ten ta equa cio-
nar aqui, é o mí nimo que po demos fa zer.

Por isso não rou bo mais a aten ção da ir requie-
ta as sembléia que aqui está, e ape nas en caminho o
voto fa vorável.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-
vendo mais quem que ira en caminhar, en cerro o en-
caminhamento.

Os Srs. Lí deres po dem ori entar suas Ban ca-
das.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – A
recomendação do PMDB é o voto fa vorável, com a
homenagem sin cera do Par tido ao Se nador Pe dro
Simon.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
sidente, o Blo co re comenda o voto “sim”, com mu ito
respeito e elo gio ao mé rito do pro jeto.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS –
RR) – Sr. Pre sidente, o PPS vota “sim”.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre -
sidente, o PFL ma nifesta-se fa voravelmente à vo ta-
ção des ta emen da.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, o PDT re comenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Srªs
e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.

De acor do com o dis posto no art. 60, § 2º, da
Constituição, combinado com o art. 288, in ciso II, do 
Regimento Inter no, a ma téria de pende, para sua
aprovação, do voto fa vorável de três quin tos da com -
posição da Casa, de vendo a vo tação ser fe ita pelo
processo ele trônico.

(Procede-se à vo tação no minal e se-
creta pelo pa inel ele trônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vou pro -
ceder à apu ração.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª que re gistre o meu voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -
cerrada a vo tação.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT –
RJ) – Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Ro berto Sa turnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT –
RJ) – Sr. Pre sidente, eu es tava mo vimentando o
botão no mo mento em que V. Exª en cerrou a vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O voto
de V. Exª será re gistrado. A vo tação é no minal e
aberta.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª que re gistre o meu voto 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Re gis-
trado o voto do Se nador Hé lio Cos ta:“sim”.

Computados os vo tos fa voráveis dos Srs. Se-
nadores Arthur Vir gílio, Ro berto Sa turnino e Hé lio
Costa, que não cons taram da lis ta do pa inel ele trôni-
co, em vez de 58 o to tal foi 61 vo tos Sim.

Votaram Sim 61 Srs. Se nadores; e Não um. 

Não hou ve abs tenção.

Total: 62 vo tos.

Aprovada a pro posta.

A ma téria vai à Co missão de Cons tituição, Jus -
tiça e Ci dadania para a re dação para o se gundo tur-
no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

MENSAGEM Nº 96, DE 2002
Escolha de Che fe de Mis são Di plomática

(Votação Se creta)

Mensagem nº 96, de 2002 (nº
171/2002, na ori gem), pela qual o Pre siden-
te da Re pública sub mete à de liberação do
Senado a es colha do Se nhor Synesio Sam-
paio Góes Fi lho, Mi nistro de Pri meira Clas se
do Qu adro Per manente do Mi nistério das
Relações Exte riores, para, cu mulativamente
com o car go de Emba ixador do Bra sil jun to
ao Re ino da Bél gica, exercer o de Emba ixa-
dor do Bra sil jun to ao Grão-Du cado de Lu-
xemburgo.

Concedo a pa lavra ao Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma, para a le itura do pa recer.

PARECER Nº 304, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re-
cer:) – Sr. Pre sidente, o nome do Sr. Synesio Sam -
paio Góes Fi lho, Mi nistro de Pri meira Clas se do
Quadro Per manente do Mi nistério das Re lações
Exteriores, in dicado para, cu mulativamente com o
cargo de Emba ixador do Bra sil jun to ao Re ino da
Bélgica, exer cer o de Emba ixador do Bra sil jun to
ao Grão-Du cado de Lu xemburgo, ob teve aprova-
ção da Co missão de Re lações Exte riores e De fe-
sa Na cional.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cussão o pa recer. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação.

Passa-se à vo tação que, de acor do com a de li-
beração do Se nado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do dis posto no art. 383, in ciso VII, do Re gi-
mento Inter no, deve ser pro cedida por es crutínio se -
creto, em ses são pú blica.

Esclareço ao Ple nário que a vo tação será pelo
sistema ele trônico.

As Srªs e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.

(Procede-se à vo tação se creta pelo
sistema ele trônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se to dos
os Srs. Se nadores já vo taram, pro cederei à apu ra-
ção. (Pa usa.)

Está en cerrada a vo tação.

Votaram SIM 47 Srs. Se nadores; e NÃO 16.

Houve uma abs tenção.

Total: 64 vo tos.

Aprovado o nome do Sr. Synesio Sampaio
Góes Fi lho.

Será fe ita a de vida co municação ao Se nhor
Presidente da Re pública.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

MENSAGEM Nº 69, DE 2003

Votação, em turno úni co, da Mensa-
gem nº 69, de 2003 (nº 59/2003, na ori gem),
pela qual o Pre sidente da Re pública so licita
a re tirada da Men sagem nº 298, de 2002,
de in dicação do Se nhor Valdemar Car neiro
Leão Neto, Mi nistro de Primeira Clas se da
Carreira de Di plomata do Qu adro Per ma-
nente do Mi nistério das Re lações Exte rio-
res, para exer cer o car go de Emba ixador do
Brasil jun to à Re pública Bo livariana da Ve-
nezuela.

Votação da men sagem, em tur no úni co.

As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

A Men sagem nº 298, de 2002, vai de finitiva-
mente ao Arqui vo.

Será fe ita a de vida co municação ao Pre sidente
da Re pública.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência con sulta o Plenário e os Srs. Lí deres se con -
cordam com a in clusão ex trapauta dos pa receres re -
ferentes à es colha de Di retores do DNIT após o item 
3. (Pa usa.)

Os avul sos es tão dis tribuídos.

Não ha vendo ma nifestação con trária, as sim
será fe ito.

Item 3-A

PARECER Nº 248, DE 2003
Escolha de au toridade

(Incluído em pa uta com a aqui escência
das Li deranças.)

Discussão, em tur no úni co, do Pa -
recer nº 248, de 2003, da Co missão de
Serviços de Infra-Estru tura, so bre a
Mensagem nº 79, de 2003 (nº 126/2003,
na ori gem), Re lator: Se nador João Ba-
tista Mot ta, pela qual o Pre sidente da
República sub mete à de liberação do
Senado o nome do Se nhor Antônio
Mota Fi lho para exer cer o car go de Di -
retor de Infra-Estru tura Ter restre do
Departamento Na cional de Infra-Estru-
tura de Trans portes – DNIT.

O pa recer é fa vorável.

Em dis cussão o pa recer, em tur no úni co

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Passa-se à vo tação que, de acor do com o dis -
posto no art. 383, in ciso VII, do Re gimento Interno,
deve ser pro cedida por escrutínio se creto.

As Srªs e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre -
sidente, so licito que os Se nadores do Blo co te nham
atenção à vo tação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So li-
cito aos Se nadores que se en contram em ou tras
dependências da Casa que com pareçam ao ple -
nário. Te mos mais qua tro in dicações para o car -
go de Di retor do DNIT, além des ta que es tamos
votando. (Pa usa.)

(Procede-se à vo tação se creta pelo
painel ele trônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer ra-
da a vo tação.

Votaram SIM 48 Srs. Se nadores; e NÃO 18.
Houve uma abs tenção.
Total de vo tos: 67
Aprovada a in dicação.
Será fe ita a de vida co municação ao Se nhor Pre-

sidente da Re pública.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3-B:

PARECER Nº 249, DE 2003
Escolha de au toridade

(Incluído em pa uta com a aqui escência
das Li deranças.)

Discussão, em tur no úni co, do Pa recer
nº 249, de 2003, da Co missão de Ser viços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sagem nº 80, de

2003 (nº 127/2003, na ori gem), Re lator: Se na-
dor Ger son Ca mata, pela qual o Pre sidente
da Re pública sub mete à de liberação do Se-
nado o nome do Se nhor José Antô nio Sil va
Coutinho para exer cer o car go de Di re-
tor-Geral do De partamento Na cional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.

Em dis cussão o pa recer, em turno úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, de claro en -

cerrada a dis cussão.
Passa-se à vo tação que, de acor do com o dis -

posto no art. 383, in ciso VII, do Re gimento Interno,
deve ser pro cedida por escrutínio se creto.

As Srªs. e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.

(Procede-se à vo tação se creta pelo
sistema ele trônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo taram
SIM 41 Srs. Se nadores; e NÃO, 23.

Houve 02 abstenções.
Total: 66 vo tos.
Aprovado.
Será fe ita a de vida co municação ao Se nhor Pre-

sidente da Re pública.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3-C:

PARECER Nº 250, DE 2003
Escolha de au toridade

(Incluído em pa uta com a aqui escência
das Li deranças.)

Discussão, em tur no úni co, do Pa re-
cer nº 250, de 2003, da Co missão de Ser vi-
ços de Infra-Estru tura, so bre a Men sagem
nº 81, de 2003 (nº 128/2003, na ori gem), Re -
lator: Se nador Jo nas Pi nheiro, pela qual o

Presidente da Re pública sub mete à de libe-
ração do Se nado o nome do Se nhor Ricar-
do José San ta Ce cília Cor rêa para exer cer o 
cargo de Di retor de Planejamento e Pesqui-
sa do De partamento Na cional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.

O pa recer é fa vorável.
Em dis cussão o pa recer, em tur no úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, de claro en -

cerrada a dis cussão.
Passa-se à vo tação que, de acor do com o dis -

posto no art. 383, in ciso VII, do Re gimento Interno,
deve ser pro cedida por escrutínio se creto.

As Srªs e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.

(Procede-se à vo tação se creta pelo
sistema ele trônico.)
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O SR. PRESIDENTE  (José Sar ney) – Vo taram
SIM 38 Srs. Se nadores; e Não, 28.

Houve 01 abstenção.
Total: 67 vo tos.
Aprovado.
Será fe ita a de vida co municação ao Se nhor Pre-

sidente da Re pública.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3-D:

PARECER Nº 251, DE 2003
Escolha de au toridade

(Incluído em pa uta com a aqui escência
das Li deranças.)

Discussão, em tur no úni co, do Pa re-
cer nº 251, de 2003, da Co missão de Ser vi-
ços de Infra-Estru tura, so bre a Men sagem
nº 82, de 2003 (nº 129/2003, na ori gem), Re -

lator: Se nador Du ciomar Cos ta, pela qual o 
Presidente da Re pública sub mete à de libe-
ração do Se nado o nome do Se nhor Sér-
gio de Sou za Pi mentel para exer cer o car-
go de Di retor de Administração e Fi nanças
do De partamento Na cional de Infra-Estru-
tura de Trans portes – DNIT.

Em dis cussão o pa recer, em tur no úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, de claro en -

cerrada a dis cussão.
Passa-se à vo tação que, de acor do com o dis -

posto no art. 383, in ciso VII, do Re gimento Interno,
deve ser pro cedida por escrutínio se creto.

As Srªs e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.

(Procede-se à vo tação se creta pelo
painel ele trônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo taram
SIM 35 Srs. Se nadores; e NÃO, 31.

Houve 01 abstenção.
Total: 67 vo tos.
Aprovado.
Será fe ita a de vida co municação ao Se nhor Pre-

sidente da Re pública.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3-E:

PARECER Nº 252, DE 2003
Escolha de au toridade

(Incluído em pa uta com a aqui escência
das Li deranças.)

Discussão, em tur no úni co, do Pa re-
cer nº 252, de 2003, da Co missão de Ser vi-
ços de Infra-Estru tura, so bre a Men sagem
nº 83, de 2003 (nº 130/2003, na ori gem), Re -

lator: Se nador Re nan Ca lheiros, pela qual
o Pre sidente da Re pública sub mete à de li-
beração do Se nado o nome do Se nhor
Washington Lima de Car valho para exer cer
o car go de Di retor de Infra-Estru tura Aqua -
viária do De partamento Na cional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.

Em dis cussão o pa recer, em tur no úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, de claro en -

cerrada a dis cussão.
Passa-se à vo tação que, de acor do com o dis -

posto no art. 383, in ciso VII, do Re gimento Interno,
deve ser pro cedida por escrutínio se creto.

As Srªs e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.

(Procede-se à vo tação se creta pelo
painel ele trônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo taram
SIM 34 Srs. Se nadores; e NÃO, 34.

Não hou ve abs tenção.
Total: 68 vo tos.
Empate.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Aten-
ção, hou ve em pate na vo tação. A Mesa irá re petir a 
votação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a pa la vra pela or dem. Eu gos taria
de en caminhar a vo tação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço
aos Srs. Se nadores que se en contram em ou tras
dependências da Casa que com pareçam ao ple -
nário.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, não é a Pre sidência que de sempata?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) –  Já vo tei,
Senador Pe dro Si mon.

A vo tação é se creta, o Pre sidente pode vo tar.
Muito obrigado pela co laboração, mas, in feliz-

mente, não pos so de sempatar.
Com a pa lavra o Se nador Arthur Vír gilio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -

rei bre ve, Sr. Pre sidente! O PSDB re comenda aos
seus Se nadores, ca lorosa e en faticamente, que vo -
tem “sim”, apro vando, portanto, o nome in dicado
pelo Go verno Fe deral para esse re levante car go da
República.

Repito: o PSDB re comenda aos seus Se nado-
res que vo tem “sim”.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não se -
ria o caso de o Re lator dar uma ex pli cação so bre o
caso, Sr. Pre sidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infeliz-
mente, Se nador Pe dro Si mon, já es tamos na se gun-
da vo tação e não cabe mais ex plicação. As Bancadas
estão apenas ori entando os vo tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – O PSB vota “sim”, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se nador
Renan Ca lheiros, que foi o Re lator da ma téria, de seja
V. Exª ma nifestar-se pelo PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Não, Sr. Pre sidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se -
nador José Agri pino vai ori entar sua Ban cada.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
dente, o PFL pede o voto fa vorável aos mem bros da
sua Ban cada.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre sidente, peço a pa lavra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
lavra o Se nador Alo izio Mer cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para en caminhar a vo tação. Sem re visão do
orador.) – Sr. Pre sidente, a dis puta po lítica, quan -
do fe ita de forma trans parente e pú blica, con tribui
para a de mocracia. Infe lizmente, o voto se creto
não per mite isso! Gos taria de ponderar so bre o as -
sunto, por que considero gra ve o epi sódio an terior,
o do ex-Pre sidente Ita mar Franco. Foi um fato im -
previsível e cri ou uma di ficuldade para o Se nador
que ser viu esta Casa por tan to tem po, ten do sido
também Pre sidente da Re pública e Go vernador de 
Estado, sem que o de bate po lítico fos se fe ito de
forma cor reta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se nador
Aloizio Mercadante, peço a co laboração de V. Exª,
pois es tamos numa vo tação. V. Exª pode ori entar sua
Bancada: “sim” ou “não”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Estou en caminhando, Sr. Pre sidente! Há vo ta-
ções im portantes, a in dicação do Emba ixador Sér gio
Amaral está na pa uta, e cre io que de vemos as sumir
as po sições pú blicas dos Par tidos. Trata-se de técni-
cos do Go verno que pas saram por uma sa batina, por
uma ar güição no âm bito da Co missão, e fo ram fe itas
as re latorias. Por tanto, pe diria a con sideração de to -
dos os Se nadores, a fim de que en caminhassem o
voto “sim” à ho mologação que o Se nado Fe deral pre -
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cisa fa zer para que o Sr. Washington Lima de Car va-
lho de sempenhe fun ção tão im portante no Mi nistério
dos Trans portes.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, peço a pa lavra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa lavra, pela or dem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or-
dem. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, é que
não ouvi a re comendação do meu Lí der. Como S. Exª
orientou a Ban cada? Eu não as sisti.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o Se nador Pe dro Si mon, com todo o res -
peito, faz ques tão de ou vir mi nha ori entação. Gos taria
que tal fato fir masse uma ju ris prudência. E S. Exª,
quando pu der, que siga mi nha ori entação, por favor.
Gostaria mu ito. (Pal mas.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tal vez
seja para vo tar con trariamente.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – A
recomendação que fa zemos nes ta hora é pelo voto
favorável, pela apro vação do nome.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
dente, peço a pa lavra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa lavra, pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or -
dem. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente,
apenas como ho menagem ao Se nado Fe deral,
pelo que acre ditamos ser nos sa res ponsabilidade,
desejo que, nes te mo mento, pos sa vir à lem brança
de to dos a im portância do voto aber to e di reto na
Casa.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre sidente, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa lavra, pela or dem.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Pela or dem. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre si-
dente, a Ban cada do PL é francamente fa vorável à
indicação des se en genheiro do meu Esta do, que
foi sa batinado e saiu-se bri lhantemente na Co mis-

são. Portanto, pe dimos o voto e o apo io dos com pa-
nheiros.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –
RN) – Sr. Pre sidente, o PTB acom panha a in dicação
do Go verno e re comenda o voto “sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre sidente, peço a pa lavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
lavra o Se nador Anto nio Car los Va ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Pela or dem. Sem re visado do ora dor.)–
Sr. Pre sidente, du rante a sa batina e até o pre sente
momento, ninguém se ma nifestou con tra o in dicado.
Pelo con trário, ele saiu-se bem na Co missão. Por
isso, voto fa voravelmente e re comendo aos nos sos li -
derados do PSB que acom panhem a Li derança do
Governo.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, peço a pa lavra para en caminhar a vo -
tação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Jefferson Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – A Li -
derança do PDT re comenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos
proceder à nova vo tação.

Todas as Bancadas in dicaram fa voravelmente.
Esperamos que o Ple nário re conheça as Li deranças
que aca baram de in dicar.

Para co laborar, es clareço às Li deranças e ao
Plenário que o art. 307 do Re gimento Inter no es ta-
belece que, quan do há em pate na vo tação, pro ce-
der-se-á a nova vo tação. Per sistindo o em pate,
transferiremos a vo tação para a ses são se guinte,
quando fa remos tantas vo tações quan tas fo rem
necessárias, até que a Casa ma nifeste a sua pre -
ferência.

Esclareço ao Ple nário que a vo tação será fe ita
pelo sis tema ele trônico.

As Srªs e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.

(Procede-se à vo tação no minal e se-
creta pelo pa inel ele trônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Ban ca-
das aten deram suas Li deranças.

Votaram Sim 47 Srs. Se nadores; e Não 20.
Houve 03 abstenções.
Total: 70 vo tos.

Aprovado o nome do Sr. Was hington Lima de
Carvalho.

Será fe ita a de vida co municação ao Se nhor Pre-
sidente da Re pública.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con sul-
to o Ple nário se po demos submeter o nome do
Embaixador Sérgio Ama ral, tam bém ex of ficio, in -
dicado para exercer o car go de Emba ixador na
França.

Pergunto se o Sr. Lí der do PT con corda com a
inclusão em pa uta do nome, ex of ficio, da men sa-
gem que in dicou o Emba ixador Sér gio Ama ral.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
dente, o PT con corda e faz ques tão de acom panhar o
painel de vo tação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3-F:

MENSAGEM Nº 12, DE 2003
Escolha de Che fe de Mis são Di plomática

(Incluído em pa uta com a aqui escência das Li deranças.)

Mensagem nº 12, de 2003 (nº
27/2003, na ori gem), pela qual o Pre si-
dente da Re pública sub mete à de libera-
ção do Se nado a es colha do Se nhor Sér-
gio Sil va do Ama ral, Mi nistro de Pri meira
Classe da Car reira de Di plomata do Qu a-
dro Per manente do Mi nistério das Re la-
ções Exte riores, para exer cer o car go de
Embaixador do Bra sil junto à Re pública
Francesa.

Concedo a pa lavra ao Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma, para a le itura do pa recer.

PARECER Nº 305, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP.Lê pa recer. ) –
Sr. Pre sidente, o nome do Se nhor Sérgio Sil va do

Amaral, Mi nistro de Pri meira Clas se da Car reira de
Diplomata do Qu adro Per manente do Mi nistério das
Relações Exte riores, in dicado para exer cer o car go
de Emba ixador do Bra sil jun to à Re pública Francesa
foi apro vado pela Co missão de Re lações Exte riores e
Defesa Na cional.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa recer
é fa vorável.

Em dis cussão o pa recer, em tur no úni co.
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Passa-se à vo tação que, de acor do com a de li-

beração do Se nado do dia 6 de maio de 1998, e nos
termos do dis posto no art. 383, in ciso VII, do Re gi-
mento Inter no, deve ser pro cedida por es crutínio se -
creto, em ses são pú blica.

As Srªs e os Se nhores Se nadores já po dem vo tar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sr. Lí der
do PSDB, como vota?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
“Sim”, sem dú vida. Será uma hora óti ma para ava liar-
mos essa fi gura exem plar de ho mem pú blico, o
Embaixador Sér gio Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
tranqüiliza a Mesa.

Como vota o Sr. Lí der do PFL, Se nador José
Agripino?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
sidente, o PFL vota “sim” e re comenda o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como
vota o PTB, Se nador Fer nando Be zerra?

O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –
RN) – Sr. Pre sidente, o PTB vota “sim” e re comenda o
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
lavra o Se nador Re nan Ca lheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB vota “sim”, Sr. Pre sidente, e re comenda o voto
“sim”.

(Procede-se à vo tação se creta pelo
painel ele trônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo taram
SIM 52 Srs. Se nadores e NÃO 15.

Houve 01 abstenção.
Total: 68 vo tos.
A in dicação do Emba ixador Sér gio Ama ral foi

aprovada e será fe ita a de vida co municação ao Se-
nhor Pre sidente da Re pública.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos

do Re curso nº 6, de 1999)

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 135, de 1997, de au to-
ria do Se nador Ro mero Jucá, que autoriza
a cri ação de Dis trito Agro pecuário no Mu ni-
cípio que men ciona (Ca roebe-RR), e dá ou -
tras pro vidências, ten do

Parecer sob nº 17, de 1999, da Co mis-
são de Cons tituição, Justiça e Ci dadania,
Relator: Se nador José Bi anco, fa vorável,
com de claração de voto do Se nador France-
lino Pe reira.

Durante o pra zo re gimental de cinco dias úte is
perante a Mesa não fo ram ofe recidas emen das à
matéria.

Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
A ma téria vai à Co missão Di retora para a re da-

ção fi nal.

É o se guinte o pro jeto apro vado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 1997

Autoriza a criação de Dis trito Agro-
pecuário no Mu nicípio que men ciona e
dá ou tras pro vidências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cutivo au torizado a cri ar

no Mu nicípio de Ca roebe, no Esta do de Ro raima, Dis -
trito Agro pecuário des tinado a de senvolver, pre feren-
cialmente, ati vidades de agro pecuária, co lonização,
turismo eco lógico, mi neração, bem como áre as ins ti-
tucionais para pre servação e pesquisa.

Art. 2º O Dis trito Agropecuário de que tra ta esta
lei terá por prin cípios ob jetivos a cri ação de pólo de
desenvolvimento agropecuário, o au mento da ofer ta
de ali mentos nos mer cados da Ama zônia Oci dental e, 
especialmente dos Esta dos de Ro raima e Ama zonas
o apro veitamento ra cional dos re cursos na turais e di -
minuição dos custos de produção e co mercialização
de pro dutos agrí colas e ex trativos a cri ação de tra di-
ção agrí cola e a ge ração de no vos em pregos na re-
gião.

Art. 3º Com pete ao Mi nistério do Pla nejamento
e Orça mento por meio da Su perintendência da Zona
Franca de Ma naus – SUFRAMA, fi xar as di retrizes e
normas per tinentes à se leção e avaliação da vi abili-
dade técnica e fi nanceira dos pro jetos a se rem im-
plantados no Dis trito Agro pecuário de que tra ta o art.
1º

Art. 4º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta
lei, no pra zo de no venta dias a con tar da data de sua
publicação.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Art. 6º re vogam-se as dis posições em con trário.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos

do Re curso nº 7, de 1999)

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 136, de 1997, de au to-
ria do Se nador Ro mero Jucá, que autoriza
a cri ação de Dis trito Agropecuário no Mu ni-
cípio que men ciona (Ro rainópolis-RR), e dá
outras pro vidências, ten do

Parecer sob nº 18, de 1999, da Co mis-
são de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania,
Relator: Se nador José Bi anco, fa vorável,
com de claração de voto do Se nador France-
lino Pe reira.

Durante o pra zo re gimental de cin co dias úte is
perante a Mesa não fo ram ofe recidas emen das à
matéria.

Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
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A ma téria vai à Co missão Di retora para a re da-
ção fi nal.

É o se guinte o pro jeto apro vado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 1997

Autoriza a criação de Dis trito Agro-
pecuário no Mu nicípio que men ciona, e
dá ou tras pro vidências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cutivo au torizado a cri ar

no Mu nicípio de Ro rainópolis, no Esta do de Ro raima,
Distrito Agropecuário des tinado a de senvolver, pre fe-
rencialmente, atividades de agro pecuária, co loniza-
ção, tu rismo eco lógico, mi neração, bem como áre as
institucionais para pre servação e pes quisas.

Art. 2º O Dis trito Agro pecuário de que tra ta esta
lei terá por prin cipais ob jetivos a cri ação de pólo de
desenvolvimento agro pecuário, o au mento da ofer ta
de ali mentos nos mer cados da Ama zônia Oci dental e, 
especialmente, dos Esta dos de Ro raima e ama zonas,
o apro veitamento ra cional dos re cursos na turais, a di -
minuição dos custos de pro dução e co mercialização
de pro dutos agrí colas e ex trativos, a cri ação de tradi-
ção agrí cola e a ge ração de no vos em pregos na re -
gião.

Art. 3º Com pete ao Mi nistério do Pla nejamento e
Orçamento, por meio da Su perintendência da Zona
Franca de Ma naus – SUFRAMA, fi xar as di retrizes e
normas per tinentes à se leção e avaliação da vi abilida-
de téc nica e fi nanceira dos pro jetos a se rem im planta-
dos no Dis trito Agro pecuário de que tra ta o art. 1º.

Art. 4º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta
lei, no pra zo de no venta dias a con tar da data de sua
publicação.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Art. 6º Re vogam-se as dis posições em con trá-
rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos

do Re curso nº 8, de 1999)

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 137, de 1997, de au to-
ria do Se nador Ro mero Jucá, que autoriza
a cri ação de Dis trito Agro pecuário no Mu ni-
cípio que men ciona (Bon fim-RR), e dá ou-
tras pro vidências, ten do

Parecer sob nº 19, de 1999, da Co mis-
são de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania,
Relator: Se nador José Bi anco, fa vorável,
com de claração de voto do Se nador France-
lino Pe reira.

Não fo ram ofe recidas emen das.
Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,

queiram per manecer sentados. (Pa usa.)
Aprovado.
A ma téria vai à Co missão Di retora para a re da-

ção fi nal.

É o se guinte o pro jeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, DE 1997

Autoriza a cri ação de Dis trito Agro-
pecuário no mu nicípio que men ciona, e
dá ou tras pro vidências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica o Po der Executivo au torizado a cri ar

no Mu nicípio de Bon fim, no Estado de Ro raima, Dis -
trito Agropecuário destinado a de senvolver, pre feren-
cialmente, ati vidades de agro pecuária, co lonização,
turismo eco lógico, mi neração, bem como áre as ins ti-
tucionais para pre servação e pes quisa.

Art. 2º O Dis trito Agropecuário de que tra ta esta
lei terá por prin cipais ob jetivos a criação de pólo de
desenvolvimento agropecuário, o au mento da ofer ta
de ali mentos nos mer cados da Ama zônia Oci dental e, 
especialmente, dos Esta dos de Ro raima e Amazo-
nas, o apro veitamento ra cional dos re cursos na turais,
a di minuição dos cus tos de pro dução e co mercializa-
ção de pro dutos agrí colas e ex trativos, a cri ação de
tradição agrí cola e a ge ração de no vos em pregos na
região.

Art. 3º Com pete ao Mi nistério do Pla nejamento e
Orçamento, atra vés da Su perintendência da Zona Fran -
ca de Ma naus – SUFRAMA, fi xar as di retrizes e nor mas
pertinentes à se leção e avaliação da vi abilidade téc nica
e fi nanceira dos pro jetos a se rem im plantados no Dis tri-
to Agro pecuário de que tra ta o art. 1º

Art. 4º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta
lei, no pra zo de no venta dias a con tar da data de sua
publicação.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
blicação.
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Art. 6º Re vogam-se as dis posições em con trário.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos

do Re curso nº 9, de 1999)

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 138, de 1997, de au to-
ria do Se nador Ro mero Jucá, que autoriza
a cri ação de Dis trito Agro pecuário no Mu ni-
cípio que men ciona (Ira cema-RR), e dá ou -
tras pro vidências, ten do

Parecer sob nº 20, de 1999, da Co mis-
são de Cons tituição, Justiça e Ci dadania,
Relator: Se nador José Bi anco, fa vorável,
com de claração de voto do Se nador France-
lino Pe reira.

No pra zo re gimental, não fo ram ofe recidas
emendas.

Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co. (Pa usa.)
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

dente, peço a pa lavra para en caminhar a vo tação.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao no bre Se nador Tião Vi ana para en cami-
nhar a vo tação.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
dente, o Blo co, por meio de suas li deranças, en tende
que essa é uma ma téria au torizativa, mas, após uma
análise de talhada do caso, re comenda a abs tenção
ou de ixa li vre sua Ban cada.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção.

As Sr.ªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado, com a abs tenção de clarada dos Se -
nadores Tião Vi ana, Ge raldo Mes quita Jú nior e Ana
Júlia Ca repa, que acom panha seu Lí der numa de-
monstração de obe diência no ple nário.

A ma téria vai à Co missão Di retora para a re da-
ção fi nal.

É o se guinte o pro jeto apro vado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 1997

Autoriza a criação de Dis trito Agro-
pecuário no mu nicípio que men ciona, e
dá ou tras pro vidências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cutivo au torizado a cri ar

no Mu nicípio de Ira cema, no Esta do de Ro raima, Dis -
trito Agro pecuário des tinado a de senvolver, pre feren-

cialmente, ati vidades de agro pecuária, co lonização,
turismo eco lógico, mi neração, bem como áre as ins ti-
tucionais para pre servação e pes quisas.

Art. 2º O Dis trito Agropecuário de que tra ta esta
lei terá por prin cipais ob jetivos a criação de pólo de
desenvolvimento agropecuário, o au mento da ofer ta
de ali mentos nos mer cados da Ama zônia Oci dental e, 
especialmente, dos Esta dos de Ro raima e Amazo-
nas, o apro veitamento ra cional dos re cursos na turais,
a di minuição dos cus tos de pro dução e co mercializa-
ção de pro dutos agrí colas e ex trativos, a cri ação de
tradição agrí cola e a ge ração de no vos em pregos na
região.

Art. 3º Com pete ao Mi nistério do Pla nejamento e
Orçamento, atra vés da Su perintendência da Zona
Franca de Ma naus – SUFRAMA, fi xar as di retrizes e
normas per tinentes à se leção e ava liação da vi abilida-
de téc nica e fi nanceira dos pro jetos a se rem im planta-
dos no Dis trito Agropecuário de que tra ta o art. 1º

Art. 4º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta
lei, no pra zo de no venta dias a con tar da data de sua
publicação.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
blicação.

Art. 6º Re vogam-se as dis posições em con trário.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos

do Re curso nº 10, de 1999)

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 139, de 1997, de au to-
ria do Se nador Ro mero Jucá, que autoriza
a cri ação de Dis trito Agro pecuário no Mu ni-
cípio que men ciona (Mu cajaí-RR), e dá ou-
tras pro vidências, ten do

Parecer sob nº 21, de 1999, da Co mis-
são de Cons tituição, Justiça e Ci dadania,
Relator: Se nador José Bi anco, fa vorável,
com abs tenção do Se nador Ro mero Jucá e
declaração de voto do Se nador Francelino
Pereira.

Não fo ram apre sentadas emen das no pra zo de 
cinco dias.

Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação.
As Sr.ªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
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Aprovado, com a mes ma re ferência do Lí der do
PT na vo tação an terior, qual seja, com a abs tenção
dos Se nadores Ge raldo Mesquita Jú nior, Tião Vi ana
e Ana Jú lia Ca repa.

A ma téria vai à Co missão Di retora para a re da-
ção fi nal.

É o se guinte o pro jeto apro vado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 1997

Autoriza a criação de Dis trito Agro-
pecuário no mu nicípio que men ciona, e
dá ou tras pro vidências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cutivo au torizado a cri ar

no Mu nicípio de Mu cajaí, no Esta do de Ro raima, Dis -
trito Agro pecuário des tinado a de senvolver, pre feren-
cialmente, ati vidades de agro pecuária, co lonização,
turismo eco lógico, mi neração, bem como áre as ins ti-
tucionais para pre servação e pes quisas.

Art. 2º O Dis trito agropecuário de que tra ta esta
lei terá por prin cipais ob jetivos a cri ação de pólo de
desenvolvimento agro pecuário, o au mento da ofer ta
de ali mentos nos mer cados da Ama zônia Oci dental e, 
especialmente, dos Esta dos de Ro raima e Amazo-
nas, o apro veitamento ra cional dos re cursos na turais,
a di minuição dos cus tos de pro dução e co mercializa-
ção de pro dutos agrí colas e ex trativos, a cri ação de
tradição agrí cola e a ge ração de no vos em pregos na
região.

Art. 3º Compete ao Mi nistério do Pla nejamen-
to e Orça mento, atra vés da Su perintendência da
Zona Fran ca de Ma naus – SUFRAMA, fi xar as di re-
trizes e nor mas per tinentes à se leção e avaliação
da vi abilidade téc nica e fi nanceira dos pro jetos a
serem im plantados no Dis trito Agro pecuário de que
trata o art. 1º

Art. 4º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta
lei, no pra zo de no venta dias a con tar da data de sua
publicação.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Art. 6º Re vogam-se as dis posições em con trário.
SR. PRESIDENTE  (José Sar ney) – Esgo tadas

as ma térias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, pa recer da Co missão Di retora

oferecendo a re dação fi nal para o Pro jeto de Lei do
Senado nº 135, de 1997, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 306, DE 2003
(Da Co missão Di retora)

Redação fi nal do Pro jeto de Lei do
Senado nº 135, de 1997.

A Co missão Di retora apre senta a re dação fi nal
do Pro jeto de Lei do Se nado nº 135, de 1997, que au -
toriza a cri ação de Dis trito Agropecuário no Mu nicípio
de Ca roebe, no Esta do de Ro raima, e dá ou tras pro vi-
dências, pro cedendo a ex clusão da cláu sula re voga-
tória, para ade quação à Lei Com plementar nº 95, de
26 de fe vereiro de 1998, com a re dação dada pela Lei
Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re uniões da Co missão, 29 de abril de
2003. – Eduardo Ci queira Cam pos, Presidente, –
Geraldo Mes quita Jú nior, Re lator – Heráclito Fon -
tes – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 306, DE 2003

Autoriza a cri ação de Dis trito Agro-
pecuário no Mu nicípio de Ca roebe, no
Estado de Ro raima, e dá ou tras pro vidên-
cias.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º É o Po der Exe cutivo au torizado a cri ar no

Município de Ca roebe, no Esta do de Ro raima, Dis trito
Agropecuário des tinado a de senvolver, pre ferencial-
mente, ati vidades de agro pecuária, co lonização, tu-
rismo eco lógico, mi neração, bem como áre as ins titu-
cionais para pre servação e pesquisas.

Art. 2º O Dis trito Agropecuário de que tra ta esta
lei terá por prin cipais ob jetivos a criação de pólo de
desenvolvimento agropecuário, o au mento da ofer ta
de ali mentos nos mer cados da Ama zônia Oci dental e, 
especialmente, nos Estados de Ro raima e do Ama zo-
nas, o apro veitamento ra cional dos re cursos na turais,
a di minuição dos cus tos de pro dução e co mercializa-
ção de pro dutos agrí colas e ex trativos, a cri ação de
tradição agrí cola e a ge ração de no vos em pregos na
região.

Art. 3º Com pete ao Mi nistério do Pla nejamento,
Orçamento e Gestão, atra vés da Su perintendência
da Zona Fran ca de Ma naus – SUFRAMA, fi xar as di -
retrizes e nor mas pertinentes à se leção e avaliação
da vi abilidade técnica e fi nanceira dos pro jetos a se -
rem im plantados no Dis trito Agropecuário de que tra -
ta o art. 1º.

Art. 4º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta lei 
no pra zo de 90 (no venta) dias a con tar da data de sua
publicação.
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Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 274, DE 2003

Dispensa de pu blicação de re dação
final.

Nos ter mos do art. 321 do Re gimento Inter no,
requeiro a dis pensa de pu blicação do Pa recer, para
imediata dis cussão e vo tação da re dação fi nal do Pro-
jeto de Lei do Se nado nº 135, de 1997, de au toria do
Senador Ro mero Jucá, que au toriza a criação de Dis -
trito Agro pecuário no Mu nicípio que men ciona (Ca ro-
ebe-RR), e dá ou tras pro vidências.

Sala das ses sões,  29 de abril de 2003. – Rome-
ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
Aprovado o re querimento, passa-se à ime diata

apreciação da re dação fi nal.
Em dis cussão a re dação fi nal. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação a re dação fi nal.
As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovada.
A ma téria vai à Câ mara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa recer da Co missão Di retora ofe recendo a re -
dação fi nal para o Pro jeto de Lei do Se nado nº 136, de 
1997, que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 307, DE 2003
(Da Co missão Di retora)

Redação fi nal do Pro jeto de Lei do
Senado nº 136, de 1997.

A Co missão Di retora apre senta a re dação fi nal
do Pro jeto de Lei do Se nado nº 136, de 1997, que au -
toriza a cri ação de Dis trito Agropecuário no Mu nicípio
de Ro rainópolis, no Esta do de Ro raima, e dá ou tras

providências, pro cedendo a ex clusão da cláu sula re-
vogatória, para ade quação à Lei Com plementar nº
95, de 26 de fe vereiro de 1998, com a re dação dada
pela Lei Com plementar nº 107, de 26 de abril de
2001.

Sala de Re uniões da Co missão,  29 de abril de
2003. – Eduardo Si queira Cam pos, Presidente. –
Geraldo Mes quita Jú nior, Relator. – He ráclito Fon -
tes. – Romeu Tuma

ANEXO AO PARECER Nº 307, DE 2003

Autoriza a cri ação de Dis trito Agro-
pecuário no Mu nicípio de Ro rainópolis,
no Esta do de Ro raima, e dá ou tras pro vi-
dências.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º É o Po der Exe cutivo au torizado a cri ar
no Mu nicípio de Ro rainópolis, no Estado de Ro rai-
ma, Dis trito Agropecuário destinado a de senvol-
ver, pre ferencialmente, atividades de agropecuá-
ria, co lonização, tu rismo eco lógico, mi neração,
bem como áre as ins titucionais para pre servação e
pesquisas.

Art. 2º O Distrito Agro pecuário de que tra ta
esta Lei terá por prin cipais ob jetivos a cri ação de
pólo de de senvolvimento agropecuário, o au mento
da ofer ta de ali mentos nos mer cados da Amazônia
Ocidental e, es pecialmente, nos Esta dos de Ro rai-
ma e do Ama zonas, o apro veitamento ra cional dos
recursos na turais, a di minuição dos custos de pro-
dução e co mercialização de pro dutos agrí colas e
extrativos, a cri ação de tra dição agrí cola e a ge ra-
ção de no vos em pregos na re gião.

Art. 3º Com pete ao Mi nistério do Pla nejamento,
Orçamento e Gestão, atra vés da Su perintendência
da Zona Fran ca de Ma naus – SUFRAMA, fi xar as di -
retrizes e nor mas pertinentes à se leção e avaliação
da vi abilidade técnica e fi nanceira dos pro jetos a se -
rem im plantados no Dis trito Agro pecuário de que tra -
ta o art. 1º.

Art. 4º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta
Lei no pra zo de 90(no venta) dias a con tar da data de
sua pu blicação.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:
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REQUERIMENTO Nº 275, DE 2003

Dispensa de pu blicação de re dação
final.

Nos ter mos do art. 321 do Re gimento Inter no,
requeiro a dis pensa de pu blicação do Pa recer, para
imediata dis cussão e vo tação da re dação fi nal do Pro-
jeto de Lei do Se nado nº 136, de 1997, de au toria do
Senador Ro mero Jucá, que au toriza a criação de Dis -
trito Agro pecuário no Mu nicípio que men ciona (Ro rai-
nópolis – RR), e dá ou tras pro vidências.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2003. – Romero
Jucá .

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
Aprovado o re querimento, passa-se à ime diata

apreciação da re dação fi nal.
Em dis cussão a re dação fi nal. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação a re dação fi nal.
As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovada.
A ma téria vai à Câ mara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa recer da Co missão Di retora oferecendo a re -
dação fi nal para o Pro jeto de Lei do Se nado nº 137, de 
1997, que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 308, DE 2003
(Da Co missão Di retora)

Redação fi nal do Pro jeto de Lei do
Senado nº 137, de 1997.

A Co missão Di retora apre senta a re dação fi nal
do Pro jeto de Lei do Se nado nº 137, de 1997, que au -
toriza a cri ação de Dis trito Agropecuário no Mu nicípio
de Bon fim, no Esta do de Ro raima, e dá ou tras pro vi-
dências, pro cedendo a ex clusão da cláu sula re voga-
tória, para ade quação à Lei Com plementar nº 95, de
26 de fe vereiro de 1998, com a re dação dada pela Lei
Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re uniões da Co missão, 29 de abril de
2003. – Pre sidente, Re lator – Edu ardo Si queira
Campos – Ge raldo Mes quita Jú nior – He ráclito
Fortes – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 308 DE 2003

Autoriza a cri ação de Distrito Agro pe-
cuário no Mu nicípio de Bonfim, no Esta do
de Ro raima, e dá ou tras pro vidências.

O Congresso Nacional de creta:
Art. 1º É o Po der Exe cutivo au torizado a cri ar no

Município de Bonfim, no Estado de Ro raima, Dis trito
Agropecuário des tinado a de senvolver, pre ferencial-
mente, ati vidades de agro pecuária, co lonização, tu-
rismo eco lógico, mi neração, bem como áre as ins titu-
cionais para pre servação e pesquisas.

Art. 2º O Dis trito Agro pecuário de que tra ta esta
Lei terá por prin cipais ob jetivos a cri ação de pólo de de -
senvolvimento agro pecuário, o au mento da ofer ta de
alimentos nos mer cados da Ama zônia Oci dental e, es -
pecialmente, nos Esta dos de Ro raima e do Amazonas,
o apro veitamento ra cional dos re cursos na turais, a di mi-
nuição dos cus tos de produção e co mercialização de
produtos agrí colas e ex trativos, a cri ação de tra dição
agrícola e a ge ração de no vos em pregos na re gião.

Art. 3º Com pete ao Mi nistério do Pla nejamento,
Orçamento e Gestão, atra vés da Su perintendência
da Zona Fran ca de Ma naus – Su frama, fi xar as di retri-
zes e nor mas per tinentes à se leção e avaliação da vi -
abilidade téc nica e fi nanceira dos pro jetos a se rem
implantados no Dis trito Agropecuário de que tra ta o
art. 1º.

Art. 4º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta
Lei no pra zo de 90 (no venta) dias a con tar da data de
sua pu blicação.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 276, DE 2003

Dispensa de pu blicação de re dação
final.

Nos ter mos do art. 321 do Re gimento Inter no,
requeiro a dis pensa de pu blicação do Pa recer, para
imediata discussão e vo tação da re dação fi nal do Pro-
jeto de Lei do Se nado nº 137, de 1997, de au toria do
Senador Ro mero Jucá, que au toriza a criação de Dis-
trito Agropecuário no Mu nicípio que men ciona (Bon -
fim-RR), e dá ou tras providências.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2003. – Romero
Jucá.

09090 Qu arta-feira  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL340    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL340 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL340     



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

Aprovado o re querimento, passa-se à ime diata
apreciação da re dação fi nal.

Em dis cussão a re dação fi nal. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação a re dação fi nal.

As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovada.

A ma téria vai à Câ mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa recer da Co missão Di retora ofe recendo a re -
dação fi nal para o Projeto de Lei do Se nado nº 136,
de 1997, que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 309, DE 2003
(Da Co missão Di retora)

Redação fi nal do Pro jeto de Lei do
Senado nº 138, de 1997.

A Co missão Di retora apre senta a re dação fi -
nal do Pro jeto de Lei do Se nado nº 138, de 1997,
que au toriza a cri ação de Dis trito Agropecuário no
Município de Ira cema, no Esta do de Ro raima, e dá
outras pro vidências, pro cedendo a ex clusão da
cláusula re vogatória, para adequação à Lei Com-
plementar nº 95, de 26 de fe vereiro de 1998, com a
redação dada pela Lei Com plementar nº 107, de 26
de abril de 2001.

Sala de Re uniões da Co missão, 29 de abril de
2003. – Eduardo Si queira Cam pos, Pre sidente – Ge-
raldo Mes quita Jú nior, Re lator – Heráclito For tes –
Romeu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 309, DE 2003

Autoriza a criação de Dis trito Agro-
pecuário no Mu nicípio de Ira cema, no
Estado de Ro raima, e dá ou tras pro vidên-
cias.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º É o Po der Exe cutivo au torizado a cri ar no

Município de Ira cema, no Esta do de Ro raima, Distrito
Agropecuário des tinado a de senvolver, pre ferencial-
mente, ati vidades de agro pecuária, co lonização, tu-
rismo eco lógico, mi neração, bem como áre as ins titu-
cionais para pre servação e pesquisas.

Art. 2º O Dis trito Agropecuário de que tra ta esta lei 
terá por prin cipais ob jetivos a cri ação de pólo de de sen-
volvimento agropecuário, o au mento da ofer ta de ali-
mentos nos mer cados da Ama zônia Oci dental e, es pe-
cialmente, nos Esta dos de Ro raima e do Ama zonas, o
aproveitamento ra cional dos re cursos na turais, a di mi-
nuição dos cus tos de produção e co mercialização de
produtos agrí colas e ex trativos, a cri ação de tra dição
agrícola e a ge ração de no vos em pregos na re gião.

Art. 3º Com pete ao Mi nistério do Pla nejamento,
Orçamento e Gestão, atra vés da Su perintendência
da Zona Fran ca de Ma naus – SUFRAMA, fi xar as di -
retrizes e nor mas pertinentes à se leção e avaliação
da vi abilidade técnica e fi nanceira dos pro jetos a se -
rem im plantados no Dis trito Agropecuário de que tra -
ta o art. 1º

Art. 4º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta lei 
no pra zo de 90 (no venta) dias a con tar da data de sua
publicação.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 277, DE 2003

Dispensa de pu blicação de re dação
final.

Nos ter mos do art. 321 do Re gimento Inter no,
requeiro a dis pensa de pu blicação do Pa recer, para
imediata discussão e vo tação da re dação fi nal do Pro-
jeto de Lei do Se nado nº 138, de 1997, de au toria do
Senador Ro mero Jucá, que au toriza a criação de Dis-
trito Agropecuário no Mu nicípio que men ciona (Ira ce-
ma  –  RR), e dá ou tras pro vidências.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2003. – Romero
Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

Aprovado o re querimento, passa-se à ime diata
apreciação da re dação fi nal.

Em dis cussão a re dação fi nal. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação a re dação fi nal.

As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovada.

A ma téria vai à Câ mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa recer da Co missão Di retora ofe recendo a re -
dação fi nal para o Projeto de Lei do Se nado nº 137,
de 1997, que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 310, DE 2003
(Da Co missão Di retora)

Redação fi nal do Pro jeto de Lei do
Senado nº 139, de 1997.

A Co missão Di retora apre senta a re dação fi -
nal do Pro jeto de Lei do Se nado nº 139, de 1997,
que au toriza a cri ação de Dis trito Agro pecuário no
Município de Mu cajaí, no Esta do de Ro raima, e dá
outras providências, pro cedendo à ex clusão da
cláusula re vogatória, para ade quação à Lei Com -
plementar nº 95, de 26 de fe vereiro de 1998, com a
redação dada pela Lei Com plementar nº 107, de
26 de abril de 2001.

Sala de Re uniões da Co missão, em 29 de abril
de 2003. – Eduardo Si queira Cam pos, Pre sidente,
Geraldo Mes quita Jú nior, Relator, Heráclito For tes,
Romeu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 310, DE  2003

Autoriza a criação de Dis trito Agro-
pecuário no Mu nicípio de Mu cajaí, no
Estado de Ro raima, e dá ou tras pro vidên-
cias.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º É o Po der Exe cutivo au torizado a cri ar no

Município de Mu cajaí, no Esta do de Ro raima, Distrito
Agropecuário des tinado a de senvolver, pre ferencial-
mente, ati vidades de agro pecuária, co lonização, tu-
rismo eco lógico, mi neração, bem como áre as ins titu-
cionais para pre servação e pesquisas.

Art. 2º O Dis trito Agro pecuário de que tra ta esta lei 
terá por prin cipais ob jetivos a cri ação de pólo de de sen-
volvimento agropecuário, o au mento da ofer ta de ali-
mentos nos mer cados da Ama zônia Oci dental e, es pe-
cialmente, nos Esta dos de Ro raima e do Ama zonas, o
aproveitamento ra cional dos re cursos na turais, a di mi-
nuição dos cus tos de produção e co mercialização de
produtos agrí colas e ex trativos, a cri ação de tra dição
agrícola e a ge ração de no vos em pregos na re gião.

Art. 3º Com pete ao Mi nistério do Pla nejamento,
Orçamento e Gestão, atra vés da Su perintendência
da Zona Fran ca de Ma naus – SUFRAMA, fi xar as di -
retrizes e nor mas pertinentes à se leção e avaliação
da vi abilidade técnica e fi nanceira dos pro jetos a se -
rem im plantados no Dis trito Agropecuário de que tra -
ta o art. 1º.

Art. 4º O Po der Exe cutivo re gulamentará esta lei 
no pra zo de 90 (no venta) dias a con tar da data de sua
publicação.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 278, DE 2003

Dispensa de pu blicação de re dação
final.

Nos ter mos do art. 321 do Re gimento Inter no,
requeiro a dis pensa de pu blicação do Pa recer, para
imediata discussão e vo tação da re dação fi nal do Pro-
jeto de Lei do Se nado nº 139, de 1997, de au toria do
Senador Ro mero Jucá, que au toriza a criação de Dis-
trito Agropecuário no Mu nicípio que men ciona (Muca-
jaí-RR), e dá ou tras pro vidências.

Sala das Ses sões,  29 de abril de 2003. – Ro-
mero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

Aprovado o re querimento, passa-se à ime diata
apreciação da re dação fi nal.

Em dis cussão a re dação fi nal. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação a re dação fi nal.

As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovada.

A ma téria vai à Câ mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECERES

PARECER Nº 311, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de Lei da Câ mara nº 8, de 2003
(nº 5.063/2001, na Casa de ori gem), que
denomina “Rodovia Jor ge Ama do” o tre -
cho da Ro dovia BR-415, que in terliga as
cidades de Ita buna e Ilhéus, no Esta do da 
Bahia.

Relatora: Se nadora Fátima Cle ide

I – Re latório

O Pro jeto de Lei da Câ mara nº 8, de 2003, (nº
5.063, de 2001, na Casa de ori gem), submetido à
apreciação des ta Co missão de Edu cação, em de ci-
são ter minativa, visa a dar o nome “Ro dovia Jorge
Amado” à Ro dovia BR -415, que liga os Mu nicípios de
Itabuna e Ilhéus, no Esta do da Ba hia.

O au tor, De putado Jac ques Wag ner, con sidera
que a ini ciativa está lon ge de sim bolizar o va lor que a
obra, os exem plos de ci dadania e a ex periência de
vida de Jor ge Ama do têm para o povo bra sileiro.
Constitui, no en tanto, “uma ho menagem sin gela”,
mas “che ia de sig nificado”, por es tar a ro dovia si tua-
da, pre cisamente, na re gião onde o es critor nas ceu e
passou sua in fância e que ser viu de ce nário para
seus li vros.

Não fo ram apre sentadas emen das ao projeto no 
transcurso do pra zo re gimental.

II – Aná lise

Compete a esta Co missão ana lisar a pro posi-
ção sob os as pectos de cons titucionalidade, ju ridici-
dade e téc nica le gislativa, as sim como o exa me da
questão de mé rito.

Constatamos que o PLC nº 8, de 2003, não
contém ví cios de ini ciativa e apre senta-se em
conformidade com os pre ceitos cons titucionais e
as nor mas da boa téc nica le gislativa. Encon tra,
ademais, ple no res paldo na Lei nº 6.682, de 27
de agos to de 1979, “que dis põe so bre a de nomi-
nação de vias e es tações terminais do Pla no Na -
cional de Vi ação”, a qual es tabelece que, me di-
ante lei especial, uma es tação terminal, obra de
arte ou tre cho de via po derá ter, su pletivamente
à ter minologia ofi cial, a de signação de um fato
histórico ou de nome de pes soa fa lecida que haja 
prestado re levante ser viço à na ção ou à hu mani-
dade.

O PLC nº 8, de 2003 mos tra-se, ain da, per tinen-
te no que tan ge ao mé rito. A par de ser um dos mais
notórios es critores bra sileiros, Jorge Ama do mar cou
sua obra por uma for te iden tificação com a pa isagem,
os ha bitantes, as crenças _ com a cul tura, en fim _ da
região ca caueira, da qual as ci dades de Itabuna e
Ilhéus são as mais des tacadas re presentantes. Por
essa ra zão, a es colha da via ob jeto da ho menagem
resultou ex tremamente fe liz.

III –voto

Pelo ex posto, con cluímos pela apro vação do
Projeto de Lei da Câ mara nº 8, de 2003.

Sala da Co missão, em 22 de abril de 2003.
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PARECER Nº 312, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania, so bre a Pro posta de
Emenda à Constituição nº 13, de 2002,
tendo como pri meiro sig natário o Se na-
dor Ger son Ca mata, que “dá nova re da-
ção ao in ciso LVII do ar tigo 5º, da Cons ti-
tuição, para que seja ex cetuado da pre-
sunção de ino cência o agen te pre so em
flagrante de lito”.

Relator: Se nador Demóstenes Torres

I – Re latório

Trata-se de proposta de Emen da à Cons tituição
Federal, de ini ciativa do ilus tre Se nador Ger son Ca -
mata, com a aqui escência de ou tros Se nadores (art.
60, I, C.F.) que tem por es copo al teração no in ciso
LVII, do ar tigo 5º da Lei Ma ior, no sen tido de que seja
excetuado da pre sunção de ino cência o agen te pre so
em fla grante de lito.

O pro jeto foi dis tribuído inicialmente ao en tão
Senador José Fogaça, que lançou seu pa recer. Re-
distribuido, cou be-me, nos termos re gimentais, ana li-
sar no vamente a ma téria.

Em suma, é o re latório.

II – Aná lise

Não obs tante os bons pro pósitos dos ilus tres
subscritores da PEC, como já aler tou o ex-Se nador
José Fo gaça em seu ir repreensível pa recer, a ma téria
é ab solutamente in constitucional, pois fere cláu sula
pétrea, cons tante no ar tigo 60, § 4º, in ciso IV, da
Constituição Fe deral, que tra ta dos di reitos e ga ranti-
as in dividuais.

E é in questionável que a pre sunção de ino cência,
além de ser um prin cípio cons titucional é uma

garantia in dividual, prevista ex pressamente no ar tigo
5º, jus tamente no in ciso que se pre tendem al terar.

III – Voto

Diante do ex posto, peço ve nia para ado tar na ín -
tegra o pa recer do ex-Se nador José Fo gaça e ma ni-
festar-me pela re jeição da pro posta em co mento, pela 
sua in constitucionalidade.

É como voto.
Sala da Co missão, 16 de abril de 2003. 
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

É o se guinte o re latório do Se nador José Fo gaça:

RELATÓRIO

Relator: Se nador José Fo gaça

I – Re latório

Cumpre-nos ago ra apre ciar a Pro posta de
Emenda à Constituição nº 13, de 2002, que tem como 
subscritor ini cial o ilustre Se nador Ger son Ca mata,
objetivando al terar o in ciso LVII do art. 5º da Cons titui-
ção Fe deral, para que não mais se te nha como apli cá-
vel o prin cípio da pre sunção de ino cência ao in frator
da lei pe nal pre so em fla grante de lito.

Com essa fi nalidade, pre coniza a pro posta nova
redação para o co mando cons titucional em re ferên-
cia, nos se guintes termos:

Art. 5º ....................................................
..............................................................
LVII – ex cetuado o agen te pre so em

flagrante de lito, ninguém será con siderado
culpado até o trân sito em julgado de senten-
ça pe nal con denatória;

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

Justificando a inovação em exa me, as sinalam
os seus ilus tres subs critores, ini cialmente, que o co -
mando ob jeto da al teração pro posta consubstancia,
em nos so or denamento ju rídico, “o prin cípio uni ver-
salmente con sagrado da pre sunção de ino cência,
isto é, o de que toda pes soa deve ser con siderada
inocente até pro va em con trário”.

Em se guida, ar gumentam que, “a ri gor, como o
princípio car deal da her menêutica ju rídica é o te leológi-
co, se gundo o qual o in térprete não se deve ater ape nas
à le tra da norma, an tes deve ter em vis ta sua fi nalidade
e seu es pírito, vi sando à re alização con creta da jus tiça,
pode-se afir mar que já se acha im plícito no prin cípio da
presunção de ino cência o seu cor relato da pre sunção
de cul pa, nos ca sos de pri são em fla grante de lito”.

Logo adi ante, des tacam que, “na prá tica, po-
rém, pre valece a in terpretação em que o prin cípio da
presunção de cul pa, uma como que ex ceção à re gra
geral da pre sunção de ino cência, é ab sorvido por
esta, anu lando-se com pletamente”.

Linhas à fren te, se re portam a duas al terações
impostas pela Lei nº 5.941, de 22 de no vembro de
1973, a cha mada “Lei Fle ury”, aos arts. 408 e 594 do
Código de Processo Pe nal _ CPP que, como é de co -
nhecimento ge ral, be neficiam o condenado por cri me
de que se li vre sol to e, es pecialmente, o réu pri mário
e de bons an tecedentes, permitindo a este úl timo res -
ponder ao pro cesso em li berdade.

Em se qüência, ob jetam que “é exa tamente com
base nes ses dois dis positivos que ob servamos as si -
tuações mais con traditórias e con fusas na apli cação
da Lei Pe nal. Há pessoas que já fo ram pro cessadas e
condenadas que, em de corrência de re cursos e mais
recursos, in terpostos um após o ou tro, con tinuam sol -
tas. Isto por que a sentença só tran sita em jul gado
após es gotados to dos os re cursos pos síveis”.

Prosseguindo, pas sam a es boçar um exem plo,
consignando que “se um ci dadão mata, es tupra, rou -
ba ou tra fica dro gas, e é pre so em fla grante, basta
que o ad vogado pro ve tra tar-se de réu pri mário, de
bons an tecedentes, re sidente e do miciliado no dis trito
do cri me, para que ele goze de ple no di reito de aguar-
dar em li berdade a sen tença fi nal”.

E, con cluindo, re gistram:

Essa si tuação es drúxula vem ge rando
revolta imen sa na so ciedade, ocasionando
protestos e, mu itas ve zes, re presálias das
famílias das ví timas.

..............................................................
Num tem po e num mo mento em que o

problema da vi olência e da cri minalidade tan -
to pre ocupa as au toridades e a so ciedade em 
geral, pro vocando ver dadeiro cla mor na cional
por se gurança, me didas como a que ora
apresentamos nes ta Pro posta por certo con-
tribuirão para mi norar as pro porções dra máti-
cas des sa gra ve epi demia so cial.

De fato, a cer teza da im punidade é um 
dos ma iores es tímulos ao au mento da vi o-
lência e da cri minalidade.

É o re latório.

II – Aná lise

Como é de co nhecimento ge ral, a Cons tituição
da Re pública, no § 4º de seu art. 60, es tabelece que
não será ob jeto de de liberação a pro posta de emen da
tendente a abo lir” a for ma fe derativa de Esta do, o voto 
direto, se creto, uni versal e pe riódico, a se paração dos
Poderes e os di reitos e ga rantias in dividuais.

São as cha madas “cláusulas pé treas”, que a Lei 
Fundamental afir ma imo dificáveis pelo cons tituinte
derivado.

Sobre o al cance do § 4º em questão, en sina o
Prof. José Afon so da Sil va que “o tex to não pro íbe
apenas emen das que ex pressamente de clarem: “fica
abolida a Fe deração ou a for ma fe derativa de Esta-
do”, “fica abo lido o voto di reto...”, “passa a vi gorar a
concentração de Po deres”, ou ainda “fica ex tinta a li -
berdade re ligiosa, ou de co municação..., ou o habeas
corpus, o man dado de se gurança...”. A ve dação atin -
ge a pre tensão de mo dificar qual quer ele mento con-
ceitual da Fe deração, ou do voto di reto, ou que in dire-
tamente res tringe a li berdade re ligiosa, ou de co muni-
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cação ou ou tro di reito e ga rantia in dividual; bas ta que
a pro posta de emen da se en caminhe ain da que re-
motamente, “tenda” (emendas tendentes, diz o tex to),
para a sua abo lição” (in Cur so de Di reito Cons titucio-
nal Po sitivo, Ed. Re vis ta dos Tri bunais, 5ª edição,
1989, pág. 59).

Ora, a pro posta em exa me, como já vi mos, tem
por cla ro ob jetivo restringir o al cance de clássica ga -
rantia in dividual, concernente ao prin cípio da presun-
ção de ino cência, ex cluindo de sua ór bita de in cidên-
cia o de linqüente pre so em fla grante.

É ób vio que não es tamos a es posar, aqui, a tese da 
absoluta imo dificabilidade das alu didas “cláusulas pé tre-
as”, até por que, por ele mentar bom sen so, não im pede, a 
nosso ver, ini ciativas que ob jetivem am pliar o seu al can-
ce, aper feiçoando, por exem plo, o nos so sis tema fe dera-
tivo. O que não nos pa rece pos sível é res tringi-las, pois,
como bem pon dera o ilus tre mestre pa ulista, isso si naliza
clara tendência à sua abo lição. Afi nal, ad mitida uma pe-
quena restrição hoje, nada im pede que se ace ite ou tra
ainda mais am pla ama nhã, o que fa talmente le vará à fu -
tura ex tinção des ses ins titutos fun damentais.

Te mos como pa tente, em suma, à luz do § 4º do
art. 60 da Lei Ma ior, a inad missibilidade da pro posta sob
análise.

Por ou tro lado, não po demos de ixar de tam bém
assinalar que, se gundo fa cilmente se de preende de
toda a jus tificação há pou co re produzida, o mó vel da
medida em exame ra dica-se na pre ocupação, há mu i-
to ver balizada por toda a so ciedade, com a im punida-
de re inante em todo o País, ge rada so bretudo por co -
nhecidos be nefícios, como os da ci tada “Lei Fle ury”,
que per mitem a um gran de nú mero de criminosos,
mesmo já con denados em pri meira ins tância, per ma-
necerem em li berdade, como a es carnecer da fa mília
das ví timas e da pró pria so ciedade. E para cor rigir
essa si tuação de ver dadeiro clamor so cial, pro-
põe-se, de for ma um tan to sin gela, ape nas a não-apli -
cação do prin cípio da pre sunção de ino cência ao in -
frator pre so em fla grante.

Infelizmente, a al teração pro posta, ain da quan -
do ad missível, lon ge es taria, em nosso en tender, de
alcançar os efeitos pre tendidos pe los ilustres au tores,
haja vis ta que a si tuação aci ma des crita, se gundo nos 
parece ób vio, de corre, aci ma de tudo, do gran de re -
tardo na es perada so lução das li des pe nais. E esse
retardo, em nos sa vi são, é so bretudo con seqüência
da imen sa ple tora de re cursos pro piciados pela nos sa
legislação pro cessual, o que tem dado en sejo não só
à chi cana pro cessual, mas tam bém a uma enor me
carga de processos em todo o apa relho ju diciário.

A so lução do pro blema, desse modo, pas sa por
uma cri teriosa re forma das nos sas leis pro cessuais pe -
nais, algo que há de ope rar-se, em ver dade, fun damen-
talmente no cam po da le gislação in fraconstitucional.

Finalizando, re gistre-se, também, que a for mu-
lação pro posta, por excluir o in frator pre so em fla gran-
te do am paro con ferido pelo prin cípio da pre sunção
de ino cência, po derá in clusive es timular a la vratura
de fla grantes forjados, tudo no in tuito de su primir do
preso a possibilidade de res ponder ao pro cesso em li-
berdade, com pos síveis e pro váveis pre juízos à li ber-
dade constitucionalmente as segurada ao ci dadão.

III – Voto

Diante de todo o ex posto, o nos so voto, a des pe-
ito dos bons pro pósitos dos ilus tres au tores, é no sen-
tido da re jeição da Pro posta de Emen da à Cons titui-
ção nº 13, de 2002.

Sala da Co missão, – Pre sidente – Re lator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

DO PROCESSO LEGISLATIVO

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

Subseção II
Da Emen da à Cons tituição

Art. 60. A Cons tituição po derá ser emen dada
mediante pro posta:

I – de um ter ço, no mí nimo, dos mem bros da Câ -
mara dos De putados ou do Se nado Fe deral;

II – do Pre sidente da Re públíca;
III – de mais da me tade das Assem bléias Le gislati-

vas das uni dades da Fe deração, ma nifestando-se, cada
uma de las, pela ma ioria re lativa de seus mem bros.

§ 1º A Cons tituição não po derá ser emen dada
na vi gência de in tervenção fe deral, de es tado de de fe-
sa ou de es tado de sí tio.

§ 2º A pro posta será dis cutida e vo tada em cada
Casa do Con gresso Na cional, em dois tur nos, con si-
derando-se apro vada se ob tiver, em am bos, três quin -
tos dos vo tos dos res pectivos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons tituição será pro mulgada
pelas Me sas da Câ mara dos De putados e do Se nado
Federal, com o res pectivo nú mero de or dem.

§ 4º Não será ob jeto de de liberação a pro posta
de emen da ten dente a abo lir:

I – a for ma fe derativa de Esta do;
II – o voto di reto, se creto, uni versal e pe riódico;
III – a se paração dos Po deres;
IV – os di reitos e ga rantias in dividuais.
§ 5º A ma téria constante de pro posta de emen da

rejeitada ou ha vida por pre judicada não pode ser ob jeto
de nova pro posta na mesma ses são le gislativa.
....................................................................................
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PARECER Nº 313, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania, so bre a Pro posta de
Emenda à Constituição nº 20, de 2002,
tendo como 1º sig natário o Se nador Ger -
son Ca mata que in clui alí nea ao in ciso I
do art. 96 da Cons tituição Fe deral, e dá
outras providências.

Relator: Se nador Papaléo Paes

I – Re latório

Vem a esta Co missão a pro posição re for madora
acima iden tificada, de au toria parlamentar, na for ma
do art. 60, I, da Cons tituição Fe deral.

O ob jetivo da pro posição é, com a al teração do
art. 96, I, da Cons tituição Fe deral, que dis põe so bre
as com petências pri vativas dos Tri bunais, per mitir a
essas Cortes que al terem e es tabeleçam a ju risdição
de va ras, no âm bito de sua re gião me diante ato pró -
prio e fun damentado, bem como de terminar, pela
mesma via, a trans ferência de sede de um Mu nicípio
para ou tro, de acordo com a ne cessidade de agi liza-
ção da pres tação ju risdicional.

O ato pró prio a que se re fere o dis positivo a ser
acrescido, alí nea g, será a re solução de Tri bunal.

Em tra mitação re gimental, a pro posta está nes -
ta Co missão, para pa recer.

II – Aná lise

O art. 96 da Cons tituição Fe deral enu mera as
competências cons titucionais pri vativas de Tri bunais,
realizando o que já foi re conhecido pelo Su premo Tri-
bunal Fe deral (Ação Di reta de Incons titucionalidade
nº 137, de 3-10-1997) como ex pressão do auto-go-
verno do Po der Ju diciário.

As com petências não são, con tudo, igual mente
distribuídas a to dos os Tri bunais. O in ciso I do art. 96 – 
que a pro posta pre tende al terar, por acrés cimo de alí -
nea – elen ca com petências ad ministrativas do Su pre-
mo Tri bunal Fe deral, dos Tri bunais Su periores (Su pe-
rior Tri bunal de Jus tiça, Su perior Tri bunal Mi litar, Tri-
bunal Su perior do Tra balho e Tri bunal Su perior Ele ito-
ral) e Tri bunais de se gundo grau (Tri bunais de Jus tiça,
Tri bunais Re gionais Fe derais, Tri bunais Re gionais do
Trabalho e Tri bunais Re gionais Ele itorais). O in ciso II
concentra as com petências do Su premo Tri bunal Fe -
deral, dos Tri bunais Su periores e dos Tri bunais de
Justiça, ape nas para ini ciar o pro cesso le gislativo fe -
deral ou es tadual. O in ciso III, fi nalmente, tra ta ape-
nas das com petências de Tri bunais de Jus tiça, para
processo e jul gamento.

Nessa li nha, in corre em equí voco ma nifesto a
proposta de emen da à Cons tituição sob exa me.

Primeiro, por de terminar a al teração e es tabele-
cimento de ju risdição de va ras por re gião. Nem to dos
os Tri bunais aos qua is se vai atri buir essa com petên-
cia têm a sua ju risdição de terminada por re gião,
como, por exem plo, os Tri bunais de Justiça e os Tri bu-
nais Su periores, os pri meiros com ju risdição es tadu-
al, e es tes, com ju risdição na cional.

Segundo, a re ferência à sede em mu nicípio é in -
teiramente inadequada aos Tri bunais de se gundo
grau e, mor mente, aos Su periores. Enquanto a ju ris-
dição de va ras da Justiça es tadual é de terminada in -
ternamente às co marcas, cuja área, ge ralmente –
mas não sem pre – equi vale a um mu nicípio, a ju risdi-
ção das Se ções Ju diciárias da Jus tiça Fe deral de pri -
meiro grau – e das res pectivas Va ras – equi vale a um
Estado e ao Dis trito Fe deral, na for ma do art. 110 da
Constituição Fe deral, e a ju risdição do Su premo Tri -
bunal Fe deral e dos Tri bunais Su periores é na cional.
Estes úl timos, in clusive, não apresentam di visão em
varas. A lo calização em mu nicípio é fá tica, mas não
jurídica, e me nos ainda tec nicamente correta para de -
signar or ganização ju diciária.

A ma téria, à toda evi dência, exige – inobs tante
os ób vios mé ritos da idéia, os qua is in cumbe re gistrar
– ma ior ma turação, de for ma a não que brar o sistema
constitucional de competências de Tri bunais, criando
previsão ina plicável aos Tri bunais Su periores ou que
exija enorme es forço her menêutico, com des prezo
completo da ex pressão li teral do dispositivo, para sua
aplicabilidade às Cortes de se gundo grau.

Demais dis so, se adotada a al teração pre tendida,
criar-se-á si tuação de co lisão en tre o que dis põe essa
alínea g e a nor ma con tida na alí nea c do mes mo dis po-
sitivo, onde está a com petência do Tri bunal para pro por
a cri ação – não para cri ar – no vas va ras ju diciárias.
Como não se pode con ceber, lo gicamente, que a lei or -
dinária cri adora de no vas va ras ju diciárias não es tabe-
leça a sua ju risdição, é con ducente a si tuação con flitiva
a in ter pretação que per mita que o Ju diciário pro voque o
Poder Le gislativo para apro var lei de cri ação de no vas
varas, com a res pectiva ju risdição, e, por re solução in -
terna – ato pró prio do Ju diciário – al tere li vremente a ju -
risdição as sentada na lei.Estar-se-á di ante de si tuação
de al teração de lei or dinária fe deral por re solução de Tri-
bunal, re presentando pe rigosa vul neração do prin cípio
da le galidade es trita.

III – Voto

Por es sas ra zões, de or dem técnico-constitucio-
nal, so mos pela re jeição da Pro posta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2002, nes ta Co missão.

Sala da Co missão, 16 de abril de 2003. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

DO PROCESSO LEGISLATIVO

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

Subseção II
Da Emen da à Cons tituição

Art. 60. A Cons tituição po derá ser emen dada
mediante pro posta:

I – de um ter ço, no mí nimo, dos mem bros da Câ -
mara dos Deputados ou do Se nado Fe deral;
....................................................................................

DO PODER JUDICIÁRIO

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

Seção IV
Dos Tribunais Regionais Fe derais

e dos Juízes Federais

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

Art. 110. Cada Esta do, bem como o Dis trito Fe -
deral, cons tituirá uma se ção ju diciária que terá por
sede a res pectiva Ca pital, e va ras lo calizadas se-
gundo o es tabelecido em lei.

Parágrafo úni co. Nos Ter ritórios Fe derais, a ju -
risdição e as atri buições co metidas aos ju ízes fe dera-
is ca berão aos ju ízes da jus tiça lo cal, na forma da lei.

ANEXADO PELA SE CRETARIA-GE-
RAL DA MESA, NOS TER MOS DO ART.
250, PA RÁGRAFO ÚNI CO, DO RE GIMEN-
TO INTER NO.

RELATÓRIO
Relator: Se nador Ricardo San tos

I – Re latório

A Pro posta de Emen da à Cons tituição sob
análise, de au toria do no bre Se nador Gérson Ca -
mata, acres centa alí nea ao in ciso I do art. 96 da Lei
Maior, com vis tas a ar rolar, en tre as com petências
dos tri bunais, a de al terar e es tabelecer a ju risdi-
ção das va ras, no âm bito de sua re gião, me diante
ato pró prio fun damentado, bem como trans fe-
rir-lhes a sede de um mu nicípio para ou tro, de
acordo com a ne cessidade de agi lização da pres -

tação ju risdicional, ob servando, para tan to, re gula-
mento in terno pró prio que de ve rá ser ba ixado para
este fim es pecifico.

Na sua jus tificação, o ilus tre au tor da me dida
chama a aten ção para o pro blema crescente re -
presentado pela flu tuação da quan tidade de pro -
cessos en trados nas va ras de mu itos mu nicípios
abrangidos pe los Tri bunais Re gionais, o que acar-
reta si tuações dis crepantes, traduzidas por ju ris-
dições onde se ob serva de saceleração da en tra-
da de ações, e mu nicípios que têm en frentado
grande acrés cimo da pro tocolização de no vas ca -
usas, além, na turalmente, da quelas lo calidades
que man têm li neares as quantidades anuais de
processos no vos. Daí ser opor tuna a pos sibilida-
de de que os tri bunais de tivessem a au torização
legal de fle xibilizar a ins talação e o fun cionamen-
to de seus ór gãos ju dicantes, in dependentemente
da aqui escência le gislativa ou do Tri bunal Su peri-
or. Com isso, po derão ser mi tigadas as con se-
qüências das os cilações dos mer cados de tra ba-
lho para com os ór gãos ju dicantes, que se riam ca -
pazes de dar uma res posta rá pida aos re clamos
sociais emer gentes.

II – Aná lise

A pro posta não apresenta óbi ces no to cante à
sua cons titucionalidade e ju ridicidade. Não fere cláu -
sula pé trea e nem dis sente do con junto dos prin cípios
magnos nor teadores do fun cionamento do Po der Ju -
diciário.

No mé rito mos tra-se conveniente e oportuna,
pois re vela preocupação de sa nar um problema que
de fato com promete a atuação do Po der Ju diciário, e
que, por con seqüência, pe naliza a co letividade no
seu in tento de bus car so luções para ques tões que re -
clamam o ape lo à Jus tiça.

Cremos que a pre sente ini ciativa traz gran de
colaboração ao aper feiçoamento do fun cionamen-
to do Ju diciário pelo qual tan to an seia a so ciedade,
na sua pers pectiva de permitir me lhor ra cionaliza-
ção da dis tribuição de va ras nas di versas Re giões,
o que, sem dú vida, agi lizará a pres tação ju risdicio-
nal. Como bem res salta sua jus tificação, urge
adaptar os prin cípios do nos so or denamento ju rídi-
co às di versas mu danças das re lações so ciais,
econômicas, ge ográficas, fi nanceiras e po líticas,
que têm acon tecido numa na ção plu ralista e mul ti-
facetada como é a bra sileira.
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III – Voto

Ante o ex posto, opinamos pela apro vação da
Proposta de Emen da à Cons tituição nº 20 de 2002,
por com patível com as nor mas constitucionais, além
de opor tuna e conveniente.

Sala da Co missão, – Ricardo San tos.

PARECER Nº 314, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania, so bre a Pro posta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2002,
tendo como pri meiro sig natário o Se na-
dor Fran cisco Escór cio, que al tera a for-
ma de pro vimento dos car gos da ma gis-
tratura que com põem o Su premo Tribu-
nal Fe deral e os de mais Tribunais do Po -
der Ju diciário.

Relator: Se nador Tasso Je reissati

I – Re latório

Esta Co missão re cebeu, para pa recer, a pro -
posta de emenda à Cons tituição acima re ferida,
cujo ob jeto é a al teração do sis tema cons titucional
positivo de com posição dos Tribunais do Po der Ju -
diciário.

A base das al terações su geridas é a eli minação
da par ticipação do Che fe do Po der Exe cutivo no pro -
cesso, com ex pressivo in cremento da competência
dos mem bros do pró prio Po der Ju diciário.

Nessa li nha:

a) é al terada a com petência pre sidencial para
escolha de ma gistrados e de ou tras au toridades, me -
diante a mo dificação do art. 84, XIV;

b) é ex pressamente ve dada a participação do
Poder Executivo em qual quer fase do pro vimento dos
cargos do Po der Ju diciário;

c) é al terada a re gra do quin to cons titucional,
com eli minação da fase exe cutiva;

d) é mo dificado o sis tema de com posição do Su -
premo Tri bunal Fe deral, que pas sa a ser ele tivo;

e) é al terado o mo delo de com posição do Su -
perior Tri bunal de Jus tiça, do Tri bunal Su perior do
Tra balho, do Tribunal Su perior Ele itoral, do Su perior
Tri bunal Mi litar e dos Tri bunais de se gundo grau.

A tra mitação re gimental su jeita a pro posição,
neste mo mento processual, a pa recer des ta Co-
missão.

II – Aná lise

A Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 28, de
2002, não re siste à aná lise de sua cons titucionalida-
de ma terial.

A al teração ao art. 84, XIV, pre vê com petên-
cia do Se nado Fe deral para a in dicação de Go ver-
nadores de Territórios, do Pro curador-Geral da Re -
pública, do Pre sidente e dos di retores do Ban co
Central e de ou tros ser vidores, cu jos cargos es ta-
rão iden tificados em lei. A mo dificação não pode
ser apro vada por que: a) in cide em in constituciona-
lidade ma terial, por des respeito a li mitação ma teri-
al ex pressa ao po der de re forma da Cons tituição,
já que, ao eli minar competência do Pre sidente da
República, in corre em le são ao princípio da se pa-
ração dos Po deres, cláu sula pé trea na for ma do
art. 60, § 4º, III; b) mes mo se as sim não fos se, a
eventual ace itação des sa al teração im poria mo difi-
cações correlatas e in dispensáveis nos arts. 33, §
3º (aqui, em face do inu sitado da pro vidência); 52,
III; 84, II; e 128, § 1º, o que a pro posição não faz, e
que, por isso, re sultaria em co lisões frontais en tre
tais dis positivos e o que se pre tende al terar pela
proposta, nes te pon to.

Cabe ano tar, a essa al tura, que o prin cípio
da se paração dos Po deres pres tigiado no mo delo
constitucional bra sileiro não con siste em se pa-
rá-los e man tê-los o mais se parado pos sível. Seu
conteúdo, na ver dade, é de pre servar o es quema
de com petências dos Po deres Exe cutivo, Le gisla-
tivo e Ju diciário como con cebido pelo cons tituinte
originário. Como ano ta o Mi nistro Se púlveda Per -
tence, do Su premo Tri bunal Fe deral, o prin cípio
da se paração e in dependência dos Po deres não
possui fór mula uni versal apri orística e com pleta,
pelo que, quan do eri gido, no or denamento bra si-
leiro, como dog ma cons titucional de ob servância
compulsória, há de ser im posto como pa drão não
um con junto das concepções abs tratas ou ex pe-
riências concretas de ou tros pa íses, mas sim o
modelo brasileiro vi gente de se paração de in de-
pendência dos Po deres, como concebido e de-
senvolvido na Constituição da Re pública (Ação Di re-
ta de Incons titucionalidade nº 183, de 7-8-1997).

E sabe-se que o Bra sil, na Car ta da  Re pública em
vigor des de 1988, op tou pela se paração fun cional dos
Poderes mas tam bém pela te oria dos fre ios e contrape-
sos, de for ma a atri buir com petências a to dos e a cada
um dos Po deres so bre os ou tros, na bus ca da co exis-
tência har mônica dos re alizadores das fun ções es tatais
básicas. Eis por que, por exem plo, a com posição do Su -
premo Tri bunal Fe deral (Ju diciário) é op ção ini cial do
Presidente da Re pública (Exe cutivo) mas de pendente
da apro vação do Se nado (Legislativo).

Nessa li nha, se o le gislador cons tituinte – ple ni-
potenciário, mas só no mo mento em que exer ce po der
constituinte ori ginário, não mais quan do re aliza a ati vi-
dade re formadora de ela boração de emendas à Cons -
tituição, atri buição na qual está se veramente li mitado – 
atribuiu ao Pre sidente da Re pública as com petências
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para es colha de tais au toridades, é de feso ao Con-
gresso Na cional des locá-las, por emen da à Cons titui-
ção, para a es fera de po der do Se nado Fe deral.

A re dação que se pre tende im por ao novo § 1º
do art. 92 é, pe las mesmas ra zões aci ma, evi dente-
mente in constitucional. Ao ve dar, ex pressamente, a
participação do Po der Exe cutivo em qualquer fase do
provimento dos car gos do Po der Ju diciário, a proposi-
ção eli mina, com um só gol pe, a com petência do Pre -
sidente da Re pública para: a) es colher, restrito ape-
nas à Cons tituição Fe deral (art. 101) Mi nistro do Su -
premo Tri bunal Fe deral; b) es colher, so bre lis ta trí pli-
ce, os Mi nis tros do Su perior Tri bunal de Jus tiça; c) es -
colher, so bre lis tas tríplices, os Mi nistros do Tri bunal
Superior do Tra balho; d) es colher, so bre lis ta sêx tu-
pla, dois Mi nistros do Tri bunal Su perior Eleitoral; e)
escolher os Mi nistros do Su perior Tri bunal Mi litar; f)
nomear to dos es ses mem bros do Su premo Tri bunal
Federal e dos Tri bunais Su periores; g) es colher e no -
mear os mem bros dos Tri bunais Re gionais do Tra ba-
lho; h) es colher e no mear um quin to dos mem bros
dos Tri bunais Re gionais Fe derais; i) es colher e no me-
ar um quin to dos de sembargadores do Tri bunal de
Justiça do Dis trito Fe deral e Territórios; j) es colher e
nomear dois ju ízes em to dos os Tri bunais Re gionais
Eleitorais do País. Essa am pla re dução na com petên-
cia cons titucional do Pre sidente da Re pública re vela a 
evidente constitucionalidade ma terial da proposta,
por, no vamente, in cidir em li mitação ma terial ex pres-
sa (CF, art. 60, § 4º III) ao po der de re forma.

Além dis so, resta agre dido tam bém o princípio
federativo, ime diante a eli minação da com petência
dos Go vernadores dos Esta dos para e co lherem um
quinto das va gas dos res pectivos Tri bunais de Jus ti-
ça, na for ma do art. 94, ao qual nos re feriremos a se -
guir, nes te pa recer. Tam bém aqui ocorre in constituci-
onalidade ma terial, por le são à cláu sula fe derativa
(art. 60, § 4º 1).

A mu dança pre tendida ao art. 94 (re gra do quin -
to cons titucional), além de, tan to quan to as an terio-
res, ser ma terialmente in constitucional por eli minar
competência cons titucional do Pre sidente da Re pú-
blica (CF, art. 60,  4º, III), tam bém in cide em in consti-
tucionalidade ma terial por ofen sa ao prin cípio fe dera-
tivo (CF, art. 60, § 4º 1), ao eli minar o po der de es co-
lha de um quin to dos de sembargadores dos Tri bunais
de Jus tiça pe los Go vernadores dos res pectivos Esta -
dos. Além dis so, e apenas para ar gumentar, a nova
redação pre tendida para o pa rágrafo úni co do dis po-
sitivo não iden tifica o Órgão res ponsável pela no mea-
ção, além de não no minar a au toridade res ponsável,
nele, pela es colha, já que a pre visão é de que tal ór -
gão re ceba lis ta trí plice, e essa se re fere sem pre a
uma úni ca e a cada vaga.

A al teração pre tendida ao pro cesso de composi-
ção do Su premo Tri bunal Fe deral (art. 101) é, tam-

bém, ma terialmente in constitucional, por eli minar a
competência do Pre sidente da Re pública para a es -
colha de cada  Mi nistro des sa Cor te. As ra zões são as 
mesmas já apon tadas, de correntes do des respeito ao 
princípio da se paração dos Po deres.

O art. 104, pa rágrafo úni co, cuja al teração tam -
bém é pre tendida, igual mente in constitucional, sob
os mes mos ar gumentos já ex pendidos. Além des se
vício ir renovável, per cebe-se que a re dação pre tendi-
da é la cunosa, ao não apon tar a com petência para a
escolha do nome re lativo a cada vaga. O pro cesso,
como des crito na proposição, vai até a for mulação da
lista trí plice, com a apli cação sub sidiária da re gra do
quinto quan to a isso, mas não pre vê com petência
para a es colha, den tre os três in dicados, do nome ser
submetido ao Se nado Fe deral. A de ficiência do mo -
delo pro posto é clara, no pon to.

A nova re dação que se pre tende ao art. 107 pa -
dece de insconstitucionalidade ma terial e de de ficiên-
cia re dacional, pe las mesmas: ra zões acima.

O novo art. 111, nos seus pa rágrafos, é, tam-
bém, in constitucional, pe las ra zões já exaustivamen-
te re ferida aci ma. E, tam bém não é apon tada a com -
petência para a es colha do nome sobre as listas trí pli-
ces for muladas para cada vaga, re lativamente às car -
reiras de ori gem. A la cuna é in suprimível por her me-
nêutica, já que com petência cons titucional não se
presume, de vendo ser expressa, mor mente no caso.

Os mes mos ar gumentos va lem para as re da-
ções pre tendidas aos arts. 115, 119 e 123, que se re -
ferem aos Tri bunais Re gionais do Tra balho, tri bunal
Superior Ele itoral e Su perior Tri bunal Mi litar, res pecti-
vamente. Agra va-se a ques tão ao se per ceber que a
modificação ao art. 119, 11, quan to as va gas de ad vo-
gados no Tri bunal Su perior Eleitoral, de veria, ne ces-
sariamente, im por al teração no art. 120, III, para as
vagas de ad vogados rios Tri bunais Re gionais Ele ito-
rais, o que não foi fe ito, con figurando cla ro erro ma te-
rial e es trutural da pro posição.

À vis ta des se di agnóstico, e da ex tensão e pro -
fundidade dos vícios de in constitucionalidade ma teri-
al e de es trutura ins titucional, te mos para nós, de ma -
neira clara, a im possibilidade de ma nifestação pela
aprovação da proposição sob exa me.

III – Voto

Somos pela re jeição, por in constitucionalidade
material, da Pro posta de Emen da à Cons tituição nº
28, de 2002.

Sala da Co missão, 16 de abril de 2003.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Dos Ter ritórios

Art. 33. A lei dis porá so bre a or ganização ad mi-
nistrativa e ju diciária dos Ter ritórios.

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

§ 3º Nos Ter ritórios Fe derais com mais de cem 
mil ha bitantes, além do Go vernador no meado na
forma desta Cons tituição, ha verá ór gãos ju diciários
de pri meira e se gunda instância, mem bros do Mi nis-
tério Pú blico e de fensores pú blicos fe derais; a lei
disporá so bre as ele ições para a Câ mara Ter ritorial
e sua com petência de liberativa.

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

Seção IV
Do Se nado Fe deral

Art. 52. Com pete pri vativamente ao Se nado Fe -
deral:

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

III – apro var previamente, por voto se creto,
após ar güição pú blica, a es colha de:

a) Ma gistrados, nos ca sos es tabelecidos nes ta
Constituição;

b) Mi nistros do Tri bunal de Con tas da União in di-
cados pelo Pre sidente da Re pública;

c) Go vernador de Ter ritório;

d) Pre sidente e di retores do Ban co Cen tral;
e) Pro curador-Geral da Re pública;
f) ti tulares de ou tros car gos que a lei de terminar;

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

CAPÍTULO III
Do Po der Ju diciário

Seção I
Disposições Ge rais

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

Art. 94. Um quin to dos lu gares dos Tri bunais
Regionais Fe derais, dos Tri bunais dos Esta dos, e 
do Dis trito Fe deral e Territórios será com posto de 
membros do Mi nistério Pú blico, com mais de dez
anos de car reira, e de ad vogados de no tório sa-
ber ju rídico e de re putação ilibada, com mais de
dez anos de efe tiva ati vidade profissional, in dica-
dos em lis ta sêx tupla pe los ór gãos de re presenta-
ção das res pectivas clas ses. Pa rágrafo úni co. Re -
cebidas as in dicações, o tri bunal formará lis ta trí -
plice, en viando-a ao Po der Exe cutivo, que, nos
vinte dias sub seqüentes, es colherá um de seus
integrantes para no meação.

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

Seção VI
Dos Tri bunais e Ju ízes Eleitorais

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

Art. 120. Ha verá um Tribu nal Re gional Ele itoral
na Ca pital de cada Esta do e no Dis trito Fe deral.

§ 1º Os Tri bunais Re gionais Eleitorais com-
por-se-ão:

I – me diante eleição, pelo voto se creto:
a) de dois ju ízes dentre os de sembargadores

do Tri bunal de Jus tiça; b) de dois ju ízes, dentre ju í-
zes de di reito, es colhidos pelo Tri bunal de Jus tiça;

II – de um juiz do Tri bunal Re gional Fe deral com
sede na Ca pital do Estado ou no Dis trito Fe deral, ou,
não ha vendo, de juiz fe deral, es colhido, em qual quer
caso, pelo Tri bunal Re gional Fe deral res pectivo;

III – por no meação, pelo Presidente da Re públi-
ca, de dois ju izes dentre seis ad vogados de no tável
saber ju rídico e ido neidade mo ral, in dicados pelo Tri-
bunal de Jus tiça.

§ 2º O Tri bunal Re gional Ele itoral ele gerá seu
Presidente e o Vice-Pre sidente dentre os de sembar-
gadores.
....................................................................................
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CAPÍTULO IV
Das Fun ções Essen ciais à Justiça

Seção I
Do Mi nistério Pú blico

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

Art. 128. O Mi nistério Pú blico abran ge:
I – o Mi nistério Pú blico da União, que com preende:
a) o Mi nistério Pú blico Fe deral;

b) o Mi nistério Pú blico do Tra balho;
c) o Mi nistério Pú blico Mi litar;

d) o Mi nistério Pú blico do Dis trito Fe deral e Ter-
ritórios.

II – os Mi nistérios Pú blicos dos Esta dos.
§ 1º O Mi nistério Pú blico da União tem por che fe

o Pro curador-Geral da Re pública, no meado pelo Pre -
sidente da Re pública den tre in tegrantes da carreira,
maiores de trin ta e cin co anos, após a apro vação de
seu nome pela ma ioria ab soluta dos mem bros do Se -
nado Fe deral, para man dato de dois anos, per mitida a 
recondução.

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

PARECER Nº 315, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição Jus ti-
ça e Ci dadania, so bre o Re querimento nº
204, de 2003, do Se nador Ro mero Jucá,
que so licita, nos ter mos dos ar tigos 50, §
2º, da Cons tituição Fe deral, e 216 do Re -
gimento Inter no do Se nado Fe deral, in-
formações ao Ban co Cen tral do Brasil,
por meio do Mi nistro de Esta do da Fa-
zenda so bre o es tágio e a re lação dos
credores nos pro cessos de li quidação
extrajudicial de di versas ins tituições fi-
nanceiras.

Relator: Se nador Luiz Otá vio

I – Re latório

É sub metido à apreciação da Co missão de
Constituição, Jus tiça e Ci dadania o Re querimento de

Informações nº 204, de 2003, de au toria do Se nador
Romero Jucá.

Pretende o re ferido re querimento que o Mi nistro
da Fa zenda forneça, por in termédio do Ban co do Bra -
sil, in formações so bre o es tágio e a re lação dos cre -
dores nos pro cessos de li quidação ex trajudicial das
seguintes ins tituições fi nanceiras:

1) Ban co Eco nômico;
2) Ban co San tos Ne ves;
3) Ban co Bra sileiro Co mercial;
4) Ban co Agri misa;
5) Banco Hércules;
6) Ban co Ba norte;
7) Ban co Mer cantil;
8) Ara ucária Cor retora de Câm bio, Tí tulos e Va -

lores Imobiliários;
9) Ban co Ba merindus;
10) Ban co BNPP;

11) Ban co Inte runion;
12) Ban co Veja;
13) Ban co BMD;
14) Ban co Inte rior de São Pa ulo;
15) Ban co Pon tual;
16) Ban co São Jor ge;
17) Cre fisul Le asing;
18) Ban co Na cional e
19) Ban co Mar ca.
Alega o au tor do re querimento, em sua jus ti-

ficação, que a im prensa na cional tem no ticiado a
abertura de pro cessos por par te de vá rias destas
instituições con tra o Ban co Cen tral, seu liquidan-
te, al gumas de las já com de cisão pre liminar fa vo-
rável.

Isto es taria tor nando es sas instituições cre do-
ras da União, res tabelecendo a ca pacidade de atu a-
ção de seus pro prietários.

II – Ana lise

O Re querimento nº 204, de 2003, é di rigido ao
Ministro da Fa zenda, aten dendo, as sim, o que pre cei-
tua o § 2º do art. 50 da Cons tituição Fe deral. É de se
notar que o tex to cons titucional vi gente li mita-se a fa -
cultar as Me sas da Câ mara e do Se nado o en vio de
pedido de in formações a Mi nistros de Esta do; no pla -
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no cons titucional, ine xiste qualquer ou tra res trição, li -
mitação ou con di cionamento. Res salte-se, por tanto,
que nes se as pecto, são cum pridos e ob servados os
critérios formais de tra mitação dos pe didos de in for-
mações.

Por ou tro lado, sa bemos que ao Se nado Fe deral
são re servadas com petências pri vativas, no tadamen-
te as ati nentes ao con trole do pro cesso de en divida-
mento pú blico, e ou tras co muns ao Con gresso Na cio-
nal, re lativas a ma térias fi nanceiras, cam bial e mo ne-
tária, ins tituições fi nanceiras e suas ope rações, dí vi-
da pú blica e operações de cré dito.

Mais ain da, a Cons tituição Fe deral atri bui ao
Congresso Na ci onal com petência ex clusiva para
fiscalizar e con trolar, di retamente ou por qual quer
de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cutivo, in cluí-
dos os da ad ministração in direta. Lo gicamente, no
desempenho des sa atri buição, é exi gido am plo e
atualizado uni verso de in formações, para que pos -
sa, de for ma efi caz, re gular e, com opor tunidade,
exercer suas com petências le gislativa e fis caliza-
dora.

Portanto, ao Po der Le gislativo são ne cessári-
os e pas síveis os re passes de in formações, de na -
tureza e al cance di versos, que exi gem, to davia,
para sua per tinente e ade quada ob tenção, a ob-
servação de procedimentos le galmente de termi-
nados e di ferenciados em fun ção da na tureza da
informação re querida.

Nesse en tendimento, o re querimento de in for-
mações so licitado se en contra bem-fun damentado,
como é exi gido pela Lei Com plementar nº 105, de
2001, e pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Ademais, o re querimento em exa me está em
acordo com as con dições ex pressas no Re gimento
Interno do Se nado Fe deral quan to às hi póteses de
cabimento da ini ciativa, en contrando am paro em seu
art. 216, in ciso I, que exi ge seja ob servado, prelimi-
narmente, en tre ou tros, os se guintes cri térios para a
sua ad missibilidade:

Art. 216. Os re querimentos de in formações es -
tão su jeitos às se guintes nor mas:

I – se rão ad missíveis para es clareci-
mento de qualquer as sunto sub metido à
apreciação do Se nado ou atinente a sua
competência fis calizadora;

..............................................................
Entendemos que o re querimento en-

volve ma téria si gilosa, ra zão pela qual deve
ser de cidido no âm bito des ta Co missão. As
informações so licitadas so bre os pro cessos
de li quidação ex trajudicial se en quadram no
conceito de “in formações si gilosas”, de finido
do caput do art. 8º do Ato da Mesa nº 1, de
2001.

Art. 8º Qu ando abran ger in formação si -
gilosa re ferente a ope rações ati vas e pas si-
vas e ser viços pres tados pe las ins tituições
financeiras de que tra ta o art. 1º da Lei
Complementar nº 105, de ja neiro de 2001, o 
requerimento de verá ser fun damentado, es -
clarecendo o vín culo en tre a in formação so -
licitada e a ma téria sob apre ciação pelo Se -
nado Fe deral ou ati nente à com petência fis -
calizadora da Casa.

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

Ora, as li quidações ex trajudiciais en volvem ne -
cessariamente in formações so bre as “ope rações ati -
vas e pas sivas de ins tituição fi nanceiras.” Assim sen -
do, o re querimento se en quadra no dis posto do art.
8º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

A aná lise do re querimento quanto ao mé rito é
amplamente po sitiva. Trata-se de uma so licitação das
mais opor tunas, uma vez que exis tem dú vidas so bre
o bom an damento das li quidações ex trajudiciais de
várias ins tituições fi nanceiras. Re portagens jor nalísti-
cas apon tam pos síveis distorções nes sas li quida-
ções, e en tendemos ser le gitimo o pe dido do no bre
Senador de ob ter in formações de talhadas so bre o es -
tágio em que elas se en contram.

III – Voto

Diante do ex posto, con sideramos que o Re que-
rimento de Infor mações nº 204, de 2003, sa tisfaz os
requerimentos de constitucionalidade, ju ridicidade,
mérito e per tinência e nada te mos a opor ao seu en -
caminhamento.

Sala da Co missão, 16 de abril de 2003. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
de Re visão nº 2, de 7-6-94:

“Art. 50. A Câ mara dos De putados e o
Senado Fe deral, ou qual quer de suas Co mis-
sões, po derão con vocar Mi nistro de Estado
ou qua isquer ti tulares de ór gãos di retamente
subordinados à Pre sidência da Re pública
para pres tarem, pes soalmente, in formações
sobre as sunto previamente de terminado, im-
portando cri me de res ponsabilidade a au sên-
cia sem jus tificação ade quada.”

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

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
de Re visão nº 2, de 7-6-94:

“ 2º As Me sas da Câ mara dos De pu-
tados e do Se nado Fe deral po derão en ca-
minhar pe didos es critos de in formações a
Ministros de Estado ou a qualquer das pes -
soas re feridas no ca put des te ar tigo, im-
portando em cri me de res ponsabilidade a
recusa, ou o não-aten dimento, no pra zo de
trinta dias, bem como a pres tação de in for-
mações falsas.”

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 105,
DE 10 DE JANEIRO DE  2001

Dispõe so bre o si gilo das ope rações
de ins tituições fi nanceiras e dá ou tras
providências.

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

Art. 1º As ins tituições fi nanceiras conservarão
sigilo em suas ope rações ati vas e passivas e ser vi-
ços pres tados.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pa re-
ceres li dos vão à pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência co munica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 8, de 2003 (nº 5.063/2001, na Casa de ori -
gem), que denomina “Rodovia Jorge Ama do” o tre cho
da Ro dovia BR-415 que in terliga as ci dades de Ita bu-
na e Ilhéus, no Esta do da Ba hia, cujo pa recer foi lido

anteriormente, fi cará pe rante a Mesa du rante cin co
dias úte is a fim de re ceber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, “d”, do Re gimento Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência co munica ao Plenário que a Proposta de
Emenda à Cons tituição nº 13, de 2002 , ten do como
primeiro signatário o Se nador Ger son Ca mata, que
dá nova re dação ao in ciso LVII do ar tigo 5º da Cons ti-
tuição, para que seja ex cetuado da pre sunção de ino -
cência o agen te pre so em fla grante de lito; e a Pro-
posta de Emen da à Cons tituição nº 28, de 2002,
tendo como pri meiro signatário o Se nador Francisco
Escórcio, que altera a for ma de pro vimento dos car -
gos da ma gistratura que com põem o Su premo Tri bu-
nal Fe deral e os de mais tri bunais do Po der Ju diciário,
cujos pa receres fo ram li dos an teriormente, nos ter -
mos do art. 101, § 1º, do Re gimento Inter no, se jam
definitivamente ar quivadas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência co munica ao Plenário que a Proposta de
Emenda à Cons tituição nº 20, de 2002 , ten do como
primeiro signatário o Se nador Ger son Ca mata, que
inclui alí nea ao in ciso I do ar tigo 96 da Cons tituição
Federal, e dá ou tras pro vidências, cujo pa recer foi lido 
anteriormente, de acor do com o dis posto no pa rágra-
fo úni co do art. 254 do Re gimento Inter no, fica aber to
o pra zo de dois dias úte is para in terposição de re cur-
so, por um dé cimo dos mem bros do Se nado, para que 
a ma téria continue sua tra mitação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao no bre Se nador Alme ida Lima, ins crito
para fa lar após a Ordem do Dia.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra, pela or dem, à Se nadora Ana Jú lia.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pela or dem. Sem re visão da ora dora.) – Sr. Pre siden-
te, como es tou ins crita, mas di ficilmente te rei chance
de fa lar, por que são mu itos os ora dores inscritos, gos -
taria de so licitar a pu blicação de pro nunciamento so -
bre ex tração mi neral e ver ticalização dos pro dutos mi -
nerais no Esta do do Pará da De putada Esta dual San -
dra Ba tista, em se minário no mesmo Estado, cuja
análise nos leva a con siderar o quan to o Pará, a ma ior
província mi neral do mun do, tem per dido. Apesar de
contribuir com ex portação de mi nérios para a ba lança
comercial, in felizmente o Esta do não tem agre gado
valor, não tem agre gado em pregos nem ren da a essa
riqueza tão gran de.

É a so licitação.
Muito obri gada.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DA SENADORA ANA JÚLIA CAREPA.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, pú blico que
nos ouve.

O mo delo de de senvolvimento até hoje pen sado
e im plementado no Pará e na Ama zônia, como um
todo, é um mo delo que não pro duziu os re sultados es -
perados de cres cimento e de di namização da eco no-
mia re gional. Alguns se tores pri vilegiados re gistraram
grande cres cimento – como o da ex ploração mi neral – 
sem ge rar os efe itos es perados so bre agri cultura, in -
dústria e ou tros se tores. Mes mo o cres cimento que se 
produziu às cus tas da ex ploração dos re cursos na tu-
rais da re gião, como os minérios, não são sus tentáve-
is a lon go pra zo.

Todos nós da re gião não nos es quecemos do
desastre eco lógico e so cial que foi a im plantação da
extração do manganês na Ser ra do Na vio, no Ama pá,
executada pela ICOMI e que hoje, cin qüenta anos de -
pois, de ixou um imen so bu raco, de gradação am bien-
tal e pro fundos pro blemas so ciais ca usados pela for -
ma como a ex tração do man ganês foi efe tivada, com -
pletamente des vinculada da so ciedade lo cal. Este
modelo de de senvolvimento fa lhou. Ele não me lhorou
a vida da po pulação, não com bateu a po breza e não
promoveu a in clusão so cial re duzindo as de sigualda-
des en tre po bres e ri cos.

Este mes mo mo delo promove a de gradação
ambiental na ten tativa de ho mogeneizar a re gião. É
preciso in vestir na mu dança deste mo delo de de sen-
volvimento e ge rar as sim um ou tro mo delo que não
esteja as sociado ape nas com a ex ploração pas sagei-
ra de re cursos na turais, mas fir memente amar rado à
força, criatividade e di versidade de nos sa po pulação.
Analisaremos como exemplos deste mo delo de de-
senvolvimento dois ca sos de ex ploração mi neral na
Amazônia.

O caso da ex ploração do mi nério de ferro na
Serra dos Ca rajás, nas úl timas dé cadas, aca lentou
em am plos seg mentos so ciais ex pectativas de rá pida
verticalização da pro dução mi neral na re gião. Hoje,
devemos re fletir so bre a ine xistência de um par que in -
dustrial no Pará que se ca racterize por pro duzir mer -
cadorias ad vindas da ver ticalização da pro dução de
minérios.

Nos anos 80, o go verno bra sileiro di vulgava o
Programa Gran de Ca rajás – PGG  – como sen do um
programa in tegrado de de senvolvimento re gional ca -
paz de in dustrializar e mo dernizar a fra ção ori ental da 
Amazônia Bra sileira. Estas pro jeções não se con creti-

zaram e os 44 mil em pregos di retos pro metidos para
o ano de 2010 não se efe tivarão.

Naquela época, o go verno ad mitia que a trans -
formação in dustrial do ferro de Ca rajás po deria sig ni-
ficar um au mento da pres são so bre a flo resta, pois
seria usa do car vão ve getal como in sumo. Como al ter-
nativa, os projetos do go verno in dicaram o uso do
coco-de-babaçu, o ma nejo florestal e a silvicultura
como fon tes de bi omassa, além da uti lização de mé -
todos de car bonização que ado tassem tecnologias
mais avan çadas.

Nas úl timas duas dé cadas, fo ram im plantadas
no Cor redor da Estra da de Fer ro Ca rajás onze si de-
rúrgicas, que con tam com am plo le que de fa vores fis-
cais e creditícios. Essas em presas pro duzem tão-so -
mente fer ro-gusa que é uma for ma de fer ro pri mário
pela qual a ma ior par te dos com postos fer ríferos tem
que pas sar an tes de ser trans formada em aço. Essas
empresas são cha madas de in dependentes. O fer-
ro-gusa pro duzido por elas é ven dido como in sumo
para usi nas in tegradas ou para fun didoras.

Elas uti lizam o car vão ve getal como re dutor
para pro dução de fer ro-gusa. Tra ta-se de pro cesso
produtivo de ba ixa efi ciência ener gética e que com-
porta li mitada ino vação tec nológica. Para esse pro-
cesso, a CVRD for nece o mi nério de ferro, o trans por-
te e o em barque ma rítimo do fer ro-gusa. Insu mos e
serviços que re presentam 28,43% (US$ 30,45) dos
custos operacionais que en volvem a pro dução de
uma to nelada de fer ro-gusa. Para a mes ma to nelada
são ne cessários, em mé dia, 0,8 to nelada de car vão,
que é ad quirido de mi lhares de for necedores re giona-
is e re presentam 37,34% (US$ 40) do cus to de pro du-
ção do fer ro-gusa.

Assim, a pro dução do fer ro gusa é um pro cesso
que re quer ele vada quan tidade de ener gia e que na
Amazônia é su prida pelo car vão ve getal ori ginário da
floresta pri mária. São mais de dois mi lhões de to nela-
das por ano. Isto sem dú vida é uma quan tidade nada
desprezível. Mas, no que se re fere ao con sumo de mi -
nério, ele é pe queno quan do com parado à quan tida-
de de mi nério de fer ro ti rado de Ca rajás, cujo vo lume
equivale a 6%  do que foi ex traído em 2002. Este con -
sumo de car vão ve getal é o principal elo de ar ticula-
ção da in dustria si derúrgica com a so ciedade da re -
gião.O pre ço do car vão ve getal é ba ixo e sua pro du-
ção tem acar retado mu itos im pactos so ciais e am bi-
entais, tra zendo uma pres são cada vez ma ior so bre a
floresta, com prá ticas am bientais pouco pru dentes e
pela pro dução sus tentada por tra balho precário, mal
remunerado e in salubre.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu arta-feira  30 09109Dia 27    359DIÁRIO DO SENADO FEDERALMês de 2003     359ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003     359ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



As si derúrgicas que se ins talaram na re gião re -
ceberam co laboração fi nanceira pro venientes de re-
cursos pú blicos do FINOR e do FINAM. Re ceberam
até 75% do va lor to tal in dicado como ne cessário à im -
plantação do par que in dustrial e à aquisição de áreas
destinadas ao de senvolvimento do pro jeto do ma nejo
florestal ou do re florestamento. Esses in centivos fis-
cais fo ram o atra tivo para que es sas em presas vi es-
sem para a re gião.

No Bra sil as in dústrias in tegradas vêm subs titu-
indo o uso do car vão ve getal pelo co que, ao con trário
das si derúrgicas que pro duzem tão-so mente fer-
ro-gusa, que por sua es tratégia de ba rateamento dos
custos, não apre sentam in dicações que pre tendem
fazer es sas mu danças e ado tar ou tras ro tas tec noló-
gicas.

Trata-se, portanto, de uma ati vidade de gran de
impacto am biental, mas, por ou tro lado, os em pregos
gerados são em pe queno nú mero, não sen do ca paz
de im pulsionar al teração na con formação do mer cado
de tra balho re gional. A mas sa de sa lários ge rados é
incapaz de pro vocar al terações no per fil de ren da da
região. Os sa lários são ba ixos e poucos. A mé dia sa -
larial dos em pregos ge rados é de US$ 200. A re ceita
tributária ori unda é ba ixa, dado as in senções fis cais
sobre os lu cros dos em preendimentos e so bre a co -
mercialização de seus pro dutos. Assim o prin cipal elo
de ar ticulação das em presas com a re gião é a de-
manda do carvão ve getal, o que po demos ler como
devastação de flo resta e aprofundamento da mi séria
do nos so povo.Um gran de con tingente de tra balhado-
res está li gado à produção de car vão ve getal. As con -
dições de trabalho e mo radia são ex tremamente pre -
cárias. As contratações são tem porárias e os traba-
lhadores não con tam com ga rantias previdenciárias e 
trabalhistas.

Essas em presas, as si derúrgicas in dependen-
tes, ten dem a pa gar o me nor pre ço pos sível pelo car -
vão ve getal para que a uti lização do in sumo pos sa
permitir suas mar gens de lu cros. Elas não pla nejam
conseguir o car vão ve getal pro veniente de sil vicultu-
ra, por im plicar na am pliação nos cus tos de pro dução
de fer ro-gusa. As si derúrgicas in dependentes re cor-
rem cons tantemente ao carvão de mata pri mária e,
em uma dé cada des sas em presas na Ama zônia, foi
sepultado o dis curso em presarial e go vernamental
que in dicava a pos sibilidade de gran des áre as re flo-
restadas na Ama zônia. As em presas ins taladas na re -
gião não cum priram os Planos Inte grados Flo res-
ta/Industria – PIFIS e con tinua-se usan do ma deira da
mata pri mária para pro dução de car vão ve getal para
abastecer as pro dutoras de fer ro-gusa na re gião.

Para ter aces so à bi omassa da mata pri mária,
as si derúrgicas im plantaram ar tifícios, como os de
manejo flo restal sus tentado, re ivindicados como sen -
do eco logicamente prudentes. O uso do coco-de-ba -
baçu para o abas tecimento das pro dutoras de fer-
ro-gusa na re gião, é ex tremamente re sidual, de vido à
lógica que os pro dutores de ferro-gusa es tão amar ra-
dos, que con duz a utilização de bi omassa mais ba rata
possível, des prezando as re percussões so ciais e
ecológicas.

Espero que hoje, no go verno Lula, nós pos sa-
mos que brar a tra dição e exercer o con trole pú blico
sobre os efeitos, so cial e am biental, à pro dução car -
voeira no Bra sil. Te mos que edi ficar a po lítica de subs -
tituição do carvão ve getal, ori undo da mata pri mária
por no vas fon tes ener géticas.

Uma de las po derá ser o gás na tural para a re du-
ção do mi nério de fer ro e a pro dução de ou tro tipo de
ferro, o es ponja, que de manda me nos ener gia do que
a que re corre ao carvão ve getal. Fal ta cons truir uma
logística para a dis tribuição deste com bustível por que
reservas mi nerais nós te mos.

Segundo a Pe trobras, te mos a ma ior re serva de
gás na tural nas ba cias dos rios Ju ruá e Uru cu, no
Estado do Ama zonas, além da cons trução já efe tiva-
da de tre cho do ga soduto que liga Uru cu a Co ari e o
fato de que já esta sen do pro jetado o trecho, li gando
Coari até a ca pital do Estado do Amazonas.

No que se re fere ao caso da trans formação in -
dustrial da ba uxita de Trombetas e da pro dução do
alumínio na Amazônia Ori ental, há que se en tender
que a ex ploração de ba uxita e a pro dução de alu mínio
são par tes da re estruturação da in dústria mi neral no
mundo, ocor rida nos anos 70 e 80, quan do hou ve
uma sé rie de es tratégias de gran des con glomerados
multinacionais en volvidos na ca deia de pro dução do
alumínio. Essas em presas. a par tir dos anos 60, pas -
saram a não pri vilegiar in vestimentos em toda a ca de-
ia pro dutiva (mi nas de ba uxita, usi nas de alu mina,
plantas si derúrgicas e  in dústrias de pro dutos fi nais) e 
deslocar seus in ves timentos para o fi nal da ca deia
produtiva. Bus cando am pliar seus lu cros nos em pre-
endimentos mais pró ximos no fi nal da ca deia pro duti-
va (na pro dução de ma téria mais ela borada) e não
mais na ex tração do mi nério, onde pas saram a ad mitir
sócios, como a Alcan fez em re lação à Mi neração Rio
do Nor te, nes te caso pas saram a não usar o mo nopó-
lio como for ma de ele var os pre ços do mi nério, ao
contrário, atu aram para que este pre ço ca ísse, pois
como con trolavam o fi nal da ca deia, em úl tima ins tân-
cia se riam am plamente be neficiadas.
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Mantinham as sim o con trole so bre a va lorização
do mi nério, sem ter que as sumir to dos os ris cos do
empreendimento, am pliados pela cri se ener gética.
Foi nes te con texto que a Com panhia Vale do Rio
Doce e o go verno bra sileiro pas saram a atuar na ca -
deia de alu mínio na Amazônia. O go verno brasileiro
buscava a am pliação do mer cado para o pro duto,
mesmo que sob o me nor pre ço vin culado ao  au men-
to da pro dução. Assim, o Esta do na cional brasileiro
assumiu os cus tos com a im plantação de no vas uni -
dades ex trativas, como a mina de trom betas e de
transformação de bens mi nerais, como a Albrás.

Conseqüentemente, a atu ação do go verno ao
montar di versos me canismos que cri aram enor mes
subsídios para  a ins talação da mina em trom betas,
ao ar car com to dos os cus tos da cons trução da usi na
Hidrelétrica de Tu curuí e as sociar-se, atra vés da
CVRD, para cons truir a Albrás, cor roborou para que
se mol dasse o es paço re gional de acor do com in te-
resses alhe ios aos da re gião, pos sibilitando o aces so
aos re cursos mi nerais re gionais a um ba ixo cus to e
contando in clusive com sub sidio do Esta do na cional.

A cons trução da usi na Hi drelétrica de Tu curuí, o
desenvolvimento de sis temas de trans portes e co mu-
nicação e a cri ação de nú cleos ur banos fo ram fi nanci-
ados pelo Esta do bra sileiro para pos sibilitar a ex tra-
ção mi neral e sua trans formação in dustrial por meio
da Alu norte e da  Albrás. Estas em presas pa gam uma 
tarifa mé dia glo bal de US$ 12,38 por MWh de ener -
gia, en quanto a Cel pa pa gou ta rifa de US$ 26,94 por
MWh, o que exem plifica uma po lítica ta rifária com
subsídio ao cus to de US$ 997,4 mi lhões de 1984 até
março de 1999.

A ação do Esta do Na cional tem fe ito com que ri -
quezas ori undas da ex ploração de re cursos na turais,
dentre elas o po tencial hi drelétrico, se jam apropria-
dos de for ma pri vilegiada por cer tos seg mentos da
sociedade e  com au xílio de fundos pú blicos.

Esta in dustrialização não de ixou qua se nada na
nossa re gião. São pou cas as em presas in dustriais
que uti lizam o alu mínio pri mário pro duzido pela
Albrás. Só há uma em presa de porte mé dio em Bar -
carena. Por quê a ver ticalização do alu mínio na nos sa
região tem sido tão in significante? Sem dú vida, o ba i-
xo ín dice de de manda re gional e a au sência de uma
economia de aglo meração são en traves a esta ver ti-
calização. Os sub sídios de ener gia, a re núncia fis cal,
o di ferimento dos impostos e a isen ção do ICMS, que
foram vis tos como im pulsos im prescindíveis para esta 
verticalização, não fo ram su ficientes para pro duzir o
resultado es perado. A questão é que a ver ticalização
desses em preendimentos não fa zem par te dos pla-

nos dos in vestidores in ternacionais, pa íses como Ja -
pão não es tão in teressados em abrir mão do con trole
da ex tração do mi nério de alta qualidade fe ita com ba -
ixo custo, já que par te des ses cus tos são as sumidos
pelo go verno bra sileiro, e não que rem abrir mão tam -
bém do con trole das ati vidades de ma ior in corpora-
ção de va lor lo calizadas em seu ter ritório; es ses aci o-
nistas ori undos dos pa íses cen trais, por dis porem de
mercado in ternacional ca tivo, não es tão in teressados
na for mação de em presas vol tadas para trans forma-
ção re gional do alu mínio pri mário em pro dutos aca-
bados.

Diante des se con texto, ava lio que de vemos re -
fletir bas tante so bre o tipo de pólo si derúrgico que
pretende se im plantar na re gião. Não se deve pro por
novamente isen ção fis cal e subsídios para em presas,
na es perança de ga rantir a qual quer cus to a ver ticali-
zação da pro dução mi neral.

Outra ques tão é a ne cessidade ur gente de re for-
çar o po der pú blico nas es feras fe deral, es tadual, mu -
nicipal para que pos samos exer cer o di reito de fiscali-
zação que a so ciedade e bens di fusos re querem. Te -
mos que pen sar tam bém so bre a ne cessidade de de -
batermos e apontarmos al ternativas eqüi tativas e so -
cialmente justas no que con cerne o su primento de
energia elétrica para pro dução de alu mínio pri mário.

Por fim, gos taria de chamar a atenção para a
questão dos ro yalties. É ne cessário cons truir instru-
mentos concretos e efe tivos que tra gam be nefícios à
sociedade lo cal como de corrência da ex ploração mi -
neral. É nes te con texto que se in serem as ações que,
desde o pri meiro dia de meu man dato, ve nho de sen-
volvendo com o in tuito de au mentar as alí quotas dos
royalties so bre a ex ploração mi neral. Tra ta-se de uma
proposta que deve es tar ar ticulada com um novo mo -
delo de de senvolvimento re gional.

A mu dança visa con tribuir para au mentar a re -
ceita dos Esta dos, como a ex tração dos mi nérios,
pois, es tados como Mi nas Ge rais e Pará, que, a des -
peito do gi gantismo do vo lume de mi nérios ex traídos
de seu solo, em 2001, ti veram como con trapartida so -
mente a ar recadação, res pectivamente, de 25,3 mi -
lhões de dó lares e 18 mi lhões, de correntes da CFEM.

É ne cessário que se al tere tam bém a for ma de
distribuição dos re cursos da CFEM, pois jul gamos
que não só o mu nicípio de onde se ex traem os mi néri-
os, mas aque les tam bém li mítrofes a este, além do
Estado e da União se jam contemplados.

Devemos pen sar em um ou tro mo delo de de-
senvolvimento re gional. Um mo delo que, usu fruindo
dessas tribu tações, pos sa be neficiar e for talecer os
agentes lo cais com base na di ferença, res peitando a
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diversidade da Ama zônia, di recionando os in vesti-
mentos e que pen se não ex clusivamente na ma triz
mínero-metalúrgica e co mece a tri lhar a cons trução
de po líticas tendo como re ferência es tudos e al terna-
tivas que res peitem a di versidade so cial e cul tural de
nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A so licita-
ção de V. Exª será aten dida e seu dis curso será pu bli-
cado na for ma re gimental.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

Concedo a pa lavra ao Se nador Ju vêncio da
Fonseca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Qu ero apenas lem brar aos nos sos com panheiros
Senadores que, a par tir de agora, te remos a re união
do Con selho de Éti ca.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Alme ida Lima, pri meiro ora dor
inscrito.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pro nuncia o
seguinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, como já é do co nheci-
mento de to dos, Sua Exce lência, o Se nhor Pre siden-
te da Re pública, se fará pre sente ama nhã no plenário
do Con gresso Na cional, quan do pre tende en tregar as 
Propostas de Emen das à Cons tituição da Re forma da 
Previdência e da Re forma Tri butária.

Como dis se em ou tra oportunidade, en tendia,
como ain da en tendo, que a re forma do Estado e a re -
forma po lítica de veriam ser pre cedentes a toda e
qualquer ou tra re forma à Constituição bra sileira, so -
bretudo para po dermos es tabelecer o Estado que de -
sejamos, a Fe deração que de sejamos, a sua di men-
são e a sua or ganização.

Mas per cebemos que a or dem vem de for ma in -
versa e com a pre ocupação – mais de per to no que
diz res peito à re forma tri butária – de que é pre ciso
que o de bate seja aberto, am plo e pro fundo, para que
ela re presente ga nhos para a po pulação bra sileira, e
não es tabeleça re trocessos, si tuações pi ores do que
as atu ais.

Nesse sentido, o Go vernador do meu Esta do, o
engenheiro João Alves Fi lho, no dia de hoje, fez pu bli-
car, em al guns jor nais, a exem plo do Jornal de Bra sí-
lia, ar tigo de sua au toria so bre a re forma tri butária in -
titulado A re forma e o Nor deste:

O Go verno Fe deral está para en viar ao 
Congresso as re formas tri butária e da Pre vi-
dência. É lou vável o es pírito pú blico do Pre -

sidente Lula ao se em penhar na apro vação
desses dois ins trumentos es senciais ao fu-
turo da eco nomia. Há, contudo, um con texto
preocupante na for mulação da re forma tri-
butária: o ris co de se en gessar de modo ir -
reversível as de sigualdades re gionais.

Pode-se afir mar que o sé culo XX, mar -
cado pela in dustrialização brasileira, foi o
século de São Pa ulo. Gra ças a isso, aque le
Estado da ria tal sal to de de senvolvimento
que no iní cio des te mi lênio che garia a um
patamar de dis tância ante os de mais Esta-
dos bra sileiros sem pa ralelo nas demais
economias do mun do, nos cam pos in dustri-
al, fi nanceiro, tec nológico e agrí cola. Mu ito
desse re sultado de correu do ta lento, da
competência e da ca pacidade de tra balho
do povo pa ulista. Mas ape nas es ses mé ritos
não se riam su ficientes. Foi de corrência, por
igual, de um mo delo de de senvolvimento
que pri vilegiou o pólo in dustrial do Su deste,
com uma po lítica tributária que fa voreceu os 
Estados in dustrializados em de trimento dos
consumidores e sub meteu a sa crifícios as
demais uni dades da Fe deração – es pecial-
mente as do Nor deste.

Os li vros de His tória ex plicam esse
modelo de in dustrialização. Mas não se faz
referência ao fato de que esse pro cesso de
desenvolvimento pa ulista não se ria pos sível
sem o ex pressivo saldo da ba lança co merci-
al do Nor deste. Para São Pa ulo in dustriali-
zar-se foi pre ciso que o Esta do fi casse, por
décadas se guidas, de ficitário em suas re la-
ções de tro cas com o ex terior, ne cessitando
do ex cesso de dó lares ob tidos pela ven da
de pro dutos nor destinos para pa gar a im-
portação de equi pamentos in dustriais.

Nós, nor destinos, te mos or gulho da
pujança de São Pa ulo, para o qual con tribuí-
mos, como prin cipais pre judicados da po líti-
ca tri butária, com a mão-de-obra do nos so
emigrante e a ri queza da nos sa ba lança co -
mercial. Mas é che gada a hora da re versão
desse qua dro.

Primeiro, se ria o mo mento, na nova
política tri butária, de re verter o prin cípio de
cobrança do ICMS, hoje fe ita na origem do
produto co mercializado, que de veria pas sar
a ser efe tuada no des ti no, evi tando a per-
versa drenagem de re cursos dos Esta dos
consumidores em di reção aos pro dutores.
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Mas, pelo que se ob serva das in ten-
ções do Go verno Fe deral, não é o que se
pretende. Ao con trário, o ICMS será uni fica-
do e a re forma será “ne utra”, com a ar reca-
dação de to dos os Estados per manecendo
proporcionalmente inal terável den tro dos
parâmetros atu ais. Daí de corre que o pri vilé-
gio ina ceitável dos Esta dos pro dutores con -
tinuará in tocável. Estaríamos ga rantindo o
engessamento de uma in justiça e o agra va-
mento da con centração da ri queza re gional.

Ocorre que, pelo fato de as ta rifas de
ICMS pas sarem a ser uni ficadas, não po de-
rá mais exis tir a de nominada “guer ra fis cal”
– que é pre judicial a to dos a lon go pra zo,
mas se cons titui a úni ca for ma de os Esta-
dos po bres atra írem no vos in vestimentos. A
partir da sua ine xistência, os Estados não
industrializados não po derão mais con ceder
vantagens tri butárias di ferenciadas. Na tural-
mente, os no vos in vestimentos vão se con-
centrar nos Esta dos ri cos.

Alega-se que a si tuação de co brança
do ICMS na ori gem e no des tino será de ci-
dida posteriormente, por meio de re gula-
mentação pelo Con gresso. Isso é uma fa lá-
cia, já que se sabe que exis tem leis que es -
tão para ser re gulamentadas no Con gresso
desde a Cons tituinte.

Ou o Pre sidente pen sa em uma po líti-
ca de com pensação clara e ime diata para
as re giões po bres, um pro jeto de lei que for -
mule uma po lítica in dustrial que in centive a
instalação de in dústrias na re gião nordesti-
na, a ser en viado jun to com a re forma tribu-
tária, ou o nú mero de mi seráveis ten derá a
aumentar, pois as regiões po bres fi carão
proporcionalmente ain da mais po bres.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, essa pre -
ocupação do Go vernador do Esta do de Ser gipe, que
represento, o en genheiro Dr. João Alves Fi lho, deve
ser a pre ocupação de to das as Li deranças po líticas
das re giões Norte, Cen tro-Oeste e Nor deste, pois, de
acordo com as in formações que te mos e do que a im -
prensa tem pu blicado, o que se pre tende, na ver dade,
é um re trocesso. É a mu dança do status quo, hoje
prejudicial, para uma si tuação bem pior, sim ples mente
engessando aque la que é a con dição de pe núria em
que vi vem as re giões e os Esta dos mais po bres do
País, in viabilizando a pos sibilidade de es ses Esta dos
e es sas re giões promoverem o seu de senvolvimento,

estabelecendo um equilíbrio en tre elas e as re giões
mais ri cas do nos so País.

É la mentável que isso acon teça, pois o mo delo
de co brança do ICMS, como está pre visto, vem sa cri-
ficar mais ain da os Esta dos sub desenvolvidos e as
suas re giões, exatamente pela fal ta de um pro jeto de
desenvolvimento in dustrial. São Esta dos es sencial-
mente con sumidores. Além de os Esta dos ri cos re ce-
berem re ceitas de correntes da co mercialização dos
produtos in dustrializados – aí in corporados uma sé rie
de bens, a exem plo do tra balho, sen do re munerados
por to dos es tes itens, in clusive produtos in dustrializa-
dos –, além dos tri butos de correntes des ses produ-
tos, ain da pre tendem lan çar mão de um tri buto que
será pago no Esta do con sumidor pela cir culação da
mercadoria. Isso é não se con tentar com a co merciali-
zação do seu pro duto, dos bens in corporados a ele,
valorizado cada vez mais pelo pro cesso da in dustriali-
zação, pela in corporação da mão-de-obra e de ou tros
bens e va lores. Pois es ses Estados ain da de sejam
buscar o tri buto que é o ICMS ne cessário à pro moção
do de senvolvimento das nos sas re giões e dos nos sos
Estados.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Alme i-
da Lima, eu gos taria de participar.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Da rei o
aparte a V. Exª.

Mas, an tes mesmo de con ceder o apar te ao no -
bre Se nador Mão San ta, fa larei so bre a im portância
do es tudo, o mais lar go e apro fundado pos sível, des -
sas re formas, so bretudo a tri butária, na pers pectiva
de que não po deremos per mitir, como re presentantes
do povo das re giões Nordeste, Nor te e Cen tro-Oeste
do País, que se co meta ou que se dê con tinuidade ao
cometimento de uma in justiça que já é se cular para
essas re giões e suas po pulações. Nós não po dere-
mos ad mitir isso.

Chamo a aten ção das Li deranças des sas re-
giões, não ape nas a dos Par lamentares neste Con-
gresso, mas a dos Go vernadores e a das Li deranças
locais a fim de que não ce damos, em hi pótese ne nhu-
ma, sob pena de es tarmos mas sacrando o nos so
povo, que será de vidamente es clarecido para não
permitir que as Li deranças des sas re giões ca iam na -
quela ve lha e con denada po lítica que se tra vou no
plano na cional nos Go vernos an teriores do “é dan do
que se re cebe” – já ouvi co mentários a res peito dis so
– e apro vem emen das à Constituição que são ne fas-
tas para o povo e para as nos sas re giões em tro ca de
migalhas e de be nefícios cir cunstanciais, em de tri-
mento da me lhoria da si tuação di fícil que se per petua
em nos sas re giões. Ilus tram mu ito bem o pro blema,
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os fa tos que trou xe na tar de de on tem, re petidos hoje
de for ma ma gistral, in clusive com a di vulgação de um
filmete, pelo Se nador Mar celo Cri vella. Esse fil me
mostra a si tuação de pe núria na Re gião Nor deste e,
ao mes mo tem po, a pos sibilidade de essa si tuação
ser mo dificada em de corrência de um tra balho e de
uma ação po lítica vol tada para os re ais in teresses do
nosso povo.

Concedo, com muito pra zer, o apar te ao Se na-
dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Almei-
da Lima, es tou aten tamente ou vindo seu pro nuncia-
mento e suas pre ocupações so bre o Nor deste, as
quais considero de gran de va lia porque V. Exª se ins -
pira em tra balho de João Alves Fi lho. Pro curo es tudar
o Nor deste e servi-lo. Go vernei duas ve zes o Pi auí e
fui Pre feito da ci dade onde nas ci, que é a ma ior do
Estado. A mais com pleta obra es crita so bre Nordeste,
que deve ser re editada, foi re sultado de uma pes quisa
de João Alves Fi lho. Essa obra ser viu de ins piração
para o nos so Go verno, e o ví deo exi bido aqui mos trou
a to dos que vão go vernar o Nor deste a me lhor so lu-
ção para o pro blema da água na re gião. Esti ve em
uma Fa culdade de Agro nomia em Ju azeiro, na Ba hia,
buscando sub sídios para cri ar uma Fa culdade de
Agronomia no norte do Pi auí e lá ouvi vos pro fessores
os ma iores elo gios ao Go vernador João Alves Fi lho.
Os Par lamentares do Nor deste, que cons tituem 1/3
desta Casa, com posta por 81 Se nadores, dos qua is
27 re presentam os nove Esta dos nor destinos – o Bra -
sil tem, ao todo, 27 Esta dos – de vem bus car ori enta-
ção e tra balhar uni dos. Exis tem dois bra sis; um é for -
mado pelo Sul e Su deste e o ou tro, pelo Nor deste.
Nós não po demos per der ain da mais com a re forma
tributária. Pre ocupam-nos os co mentários de que vão 
afastar os in centivos fis cais, sob a ale gação de provo-
cam guer ra fis cal. Qu ero di zer que to das as 136 in-
dústrias que sur giram no Pi auí du rante o meu Go ver-
no fo ram atra ídas por in centivos fis cais. Basta di zer
que o Pi auí, hoje, tem 27 in dústrias de be neficiamen-
to de cas tanha, sen do uma mul tinacional. Está sur-
gindo uma gran de fá brica de be neficiamento de soja
da mul tinacional Bunge, uma fá brica de bi cicleta e ou -
tra de ci mento. To das fo ram fi xadas com es ses in cen-
tivos. Vejo, com gran de pre ocupação, essa re forma
tributária.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra deço
o apar te de V. Exª, o qual en grandece o meu pro nun-
ciamento.

Devo di zer que, de fato, isso é mo tivo de pre ocu-
pação, pois, como sa bemos, o Sul e o Su deste produ-
zem ve ículos, ele trodomésticos, ele troeletrônicos, in -

formática e me dicamentos para as ou tras re giões
consumirem. A re gra é o re colhimento do ICMS no
Estado de origem da in dústria, o que sa crifica exa ta-
mente os Esta dos con sumidores. To davia, pela in for-
mação que pos suo, no que diz res peito à tran sação
com o pe tróleo e seus de rivados e à co mercialização
da ener gia, pro duzida pelo Ama zonas, Ba hia, Ser gi-
pe, Ala goas, Ce ará – é gran de a con tribuição de Tu-
curuí e das hi droelétricas da ba cia do São Fran cisco
–, há uma in versão: o ICMS, pela pre visão, não será
cobrado no Esta do de ori gem, mas no Esta do onde
ocorrer o con sumo. Que in versão de va lores! É pre ci-
so que a clas se po lítica es teja atenta sob pena de ser
responsabilizada por que será de vidamente de nunci-
ada desta tri buna. Nós não po demos en trar na po lítica
do “é dan do que se re cebe” para apro var pro postas
dessa na tureza, que sa crificarão o nos so povo por
mais um sé culo.

Quando se tra ta de pro dutos do Sul e do Su des-
te con sumidos pelo Norte, Nordeste e Cen tro-Oeste,
o ICMS é co brado na base da in dústria. Qu ando se
trata de energia e de rivados de pe tróleo pro duzidos
pelo Nor deste e pelo Nor te, há uma in versão.A po pu-
lação dos nos sos Estados, das nos sas re giões, não
pode ser sa crificada.

Permita-me, Sr. Pre sidente, para con cluir, di ri-
gir-me de for ma es pecial não a V. Exªs, mas ao povo
da mi nha re gião, Nordeste, que me vê nes te ins tante,
bem como ao povo do Nor te e do Cen tro-Oeste. É
preciso que to dos fi quem aten tos e ob servem o com -
portamento de suas li deranças, dos Go vernadores de 
Estado, dos De putados Fe derais e dos Se nadores. É
preciso que os se nhores te nham co nhecimento de
que, se a re forma que che gará ama nhã ao Congresso
Nacional, for aprovada nos ter mos pre vistos, isso
será de in teira e ex clusiva res ponsabilidade da Ban -
cada dessas três re giões e por uma ra zão mu ito sim -
ples: quem de cide o fu turo do sis tema tri butário bra si-
leiro é o Congresso Na cional e não o Pre sidente da
República, quem tem a com petência para le gislar, in -
clusive sem a san ção do Pre sidente, sem a par ticipa-
ção do Pre sidente, são as duas Ca sas do Con gresso,
que se ma nifestam de for ma qua lificada. É pre ciso
que a po pulação des sas três re giões to mem co nheci-
mento de que so mos 81 Se nadores dos qua is 60 re -
presentantes das re giões Nor deste, Norte e Cen-
tro-Oeste do País. Por tanto, mais do que a ma ioria ab -
soluta ne cessária para apro var ou re jeitar pro jetos de
emenda à Cons tituição. Se esse nú mero não é tão
qualificado e ex pressivo na Câ mara dos De putados, é 
preciso di zer que as três re giões que re presentamos
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também têm ma ioria folgada para re jeitar, mo dificar
ou apro var as emendas.

É pre ciso que os ci dadãos do Nor te, Nor deste e
Centro-Oeste to mem co nhecimento de que a res pon-
sabilidade será dos re presentantes des ses Esta dos,
dessas re giões. Não po demos ad mitir que a pro posta
da re forma tributária, nos ter mos em que se pre tende
encaminhar para esta Casa, seja apro vada, sa crifi-
cando, cada vez mais, o nos so povo e a nos sa gen te.

Muito obrigado, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores.

Durante o dis curso do Sr. Alme ida
Lima, o Sr. José Sar ney, Pre sidente, de ixa a 
cadeira da pre sidência, que é ocu pada pelo
Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cretário.

Durante o dis curso do Sr. Alme ida
Lima, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cretário, de i-
xa a ca deira da pre sidência, que é ocu pada
pelo Sr. Le onel Pa van.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Edu ardo Aze redo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Pela or dem. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Presidente,
gostaria de jus tificar a mi nha au sência nas vo tações
nominais em vir tude de es tar par ticipando da so leni-
dade de lan çamento do Pla no Na cional de Tu rismo.
Declaro, portanto, o meu voto fa vorável.

O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – A ma ni-
festação de V. Exª será re gistrada.

O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – Con cedo
a pa lavra ao no bre Se nador Re nan Ca lheiros, como
Líder do PMDB, pelo pra zo de vin te mi nutos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
nesta quin ta-feira, dia 1.º de maio, o mun do in teiro es -
tará co memorando o Dia Inter nacional do Tra balho –
uma data que o Bra sil só foi co nhecer oficialmente em 
1925.

De lá para cá, mu ita co isa mu dou na vida de
cada tra balhador do pla neta. A jornada de tra balho foi
reduzida, uma das mu itas con quistas que os tra ba-
lhadores ob tiveram nessa lon ga tra jetória de luta por
seus jus tos di reitos.

Hoje vi vemos tem pos de gran des de safios e de
novas pers pectivas nas mais di versas es feras do co -
nhecimento e da produção. As transformações es tru-
turais ocor ridas e as que es tão em cur so têm tido im -
pacto de terminante nas re lações tra balhistas. É na tu-

ral, por tanto, que mu danças des se por te re percutam
de ime diato na qua lidade de vida dos bra sileiros.

Por isso, nes te mês de maio – mar co fun damen-
tal na lon ga tra jetória de lu tas que teve ori gem em
1890, quan do acon teceram as pri meiras ma nifesta-
ções de re dução da jornada de tra balho –, te mos de
debater com a so ciedade, re fletir so bre a ques tão
mais cru cial do mo mento: a ge ração de em prego e
renda.

Digo isso por que no Bra sil ain da con vivemos
com a dura re alidade de de sempregados e su bem-
pregados. E su perar esse pro blema é hoje o ma ior de -
safio de qualquer go vernante.

Para se ter uma idéia de que o pro blema não é
só da qui, in formes es tatísticos das Na ções Uni das
têm co locado a ne cessidade de que, nos pró ximos
dez anos, o pla neta terá de ge rar, no mí nimo, um bi -
lhão de em pregos.

Mantida a ten dência atual, al guns es tudos têm
demonstrado que nos pró ximos anos ape nas 25% da
população eco nomicamente ativa será de tra balhado-
res per manentes, qualificados e pro tegidos pela le-
gislação, 25% de tra balhadores es tarão nos cha ma-
dos se tores in formais, pou cos qualificados e des pro-
tegidos, e 50% dos tra balhadores fi carão de sempre-
gados ou su bempregados, em tra balhos sa zonais,
ocasionais e to talmente desprotegidos.

O mo mento, Sr. Pre sidente, já é de gran de pre o-
cupação com o ad vento de um novo fan tasma para o
trabalhador: o de semprego fren te à au tomação em
plena es cala trans global, aí in cluído o tra balhador do
primeiro mundo. Esti ma-se que um ter ço do pro blema
do de semprego vem dos ex ponenciais avanços tec-
nológicos, substituidores de ho mens por má quinas.

Parece ser significativo, portanto, que o ita liano
Luigi Scrosoppi te nha sido ca nonizado, há dois anos,
como o san to dos de sempregados e quanto dele se
precisará. Afi nal, é em blemático que o aper to de um
botão por um ope rário ja ponês leve à con fecção de
um au tomóvel a cada vin te se gundos.

Em nos so País, es sas questões têm en contrado
forte ressonância no Con gresso Na cional, que tem
debatido e ba talhado para dar ao País os me ios e as
condições para que al cancemos o de senvolvimento
com jus tiça so cial.

A tra jetória dos tra balhadores é tam bém a his tó-
ria de con quistas para a me lhoria dos ambientes pro-
fissionais e para a re dução das ta xas de acidentes de
trabalho do País. As es tatísticas ofi ciais es pelham
essa re alidade: de mais de um mi lhão de aci dentes na 
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década de 70, hoje o Bra sil re gistra cer ca de 400 mil
ocorrências por ano. 

Nas co memorações des te 1º de Maio, de sejo
reafirmar meu com promisso de continuar lu tando
para que não fal te tra balho nos la res do Brasil.

Iniciativas como o Pro grama Pri meiro Emprego,
que irão va lorizar os jo vens, têm tido o meu apo io e o
meu en tusiasmo. Te nho plena con fiança de que todo
esse es forço de go vernantes e do povo bra sileiro es -
tará firmemente cal cado na bus ca de se co locar o de -
senvolvimento a serviço de uma so ciedade mais jus -
ta, onde os fru tos e be nefícios do tra balho hu mano
sejam eqüi tativamente dis tribuídos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente. Mu ito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Ney Su assuna, por per muta
com o Se nador Cé sar Bor ges.

V. Exª dis põe de 50 mi nutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-

cia o se guinte dis curso. Sem re visão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, to dos na vida te -
mos ide ais e so nhos, al guns so nhos per manentes,
outros tem porários. O so nho per manente de to dos
que es tão nes ta Casa, com toda cer teza, é paz, edu -
cação, sa úde, de senvolvimento, en fim, o cres cimento
do nos so País e do nos so povo. 

Mas há ho ras em que te mos so nhos particula-
res. Em 1961, eu ti nha um so nho: o so nho de aju dar a
liberdade de um país cha mado Cuba. Eu aca bava de
servir o Exér cito e convenci dois ou tros co legas a ir -
mos a Si erra Ma estra lu tar a fa vor da li berdade, ao
lado de Fi del Cas tro. Era um so nho, foi um ide al.

Saímos, por to por por to, e fo mos até o Rio Gran -
de do Sul atrás de um na vio que nos le vasse. Não
conseguimos. Não ha via na vios que nos le vassem a
Cuba para que nos aliás semos aos lu tadores pela li -
berdade que es tavam em Si erra Ma estra con tra a di -
tadura de 34 anos lá im plantada.

O tem po pas sou. E agradeço a Deus por não ter
conseguido, pois te ria aju dado não o es pírito de li ber-
dade, mas uma cha ma mu ito ra pidamente trans for-
mada em cha ma de opres são. Vi eram os pa redões e
o exí lio de boa par te do povo cu bano. Mu itos di zem
que hou ve pro gresso. Hou ve em al guns cam pos: na
área mé dica, na área es portiva, na área edu cacional.

Fiz ques tão de ver o pro gresso e fui a Cuba, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, e pude cons tatar
que há co isas que fun cionam. Na área mé dica, o sis te-
ma do mé dico de fa mília funciona, mas o mé dico é tam -
bém olhe iro do go verno. Cu ida do ci dadão que não foi

ao tra balho, de nuncia às au toridades o que ouve e vê
nas fa mílias; em bora seja 80% bom, 20% é de aju da à
manutenção da di tadura. Na área es colar, es colas em
mau es tado, com vidros que brados, mas um bom en si-
no. Exis te a se leção, des de pe quenos, Se nadora Iris de
Araújo, da queles que têm pro pensão ao es porte e são
separados em es colas próprias para se de senvolverem
numa si tuação di ferente do res tante dos es tudantes.
Mas a ver dade é que esse sis tema fun ciona e que eles
têm ga nho me dalhas e mais me dalhas.

No ge ral, há su permercados sem nada para se
comer, há mu ita di ficuldade. Na rua, há pros tituição
em quan tidade, a pon to de pro curarem os tu ristas.
Quando a mi nha mu lher es tava um pouco afas tada,
chegou um ga roto e dis se: mi her mana es muy lin -
da, mostrando um re trato. Então, mes mo ten tando
sufocar o povo, ve mos que o povo cata mo eda forte,
porque há um úni co lu gar onde exis te algo para se
comprar.

Apesar de ter vis to es ses as pectos e elogiado o
sistema edu cacional e o sa crifício que o povo tem fe i-
to na luta pela so brevivência, não en tendo por que
boa par te da nos sa po pulação, prin cipalmente da
área ar tística e da clas se po lítica, faz de con ta que
não vê que em Cayo Lar go, uma ilha ma ravilhosa,
com um mar ca ribenho ma ravilhoso, com ho téis de
luxo que se pode vi sitar sem problema do pon to de
vista de restaurante, os cu banos só en tram para tra -
balhar de 15 em 15 dias. Cu bano, lá, não pode fi car. E
espero que isso te nha se mo dificado, do tem po que
fui para cá, por que se quer eu po dia con vidar a nossa
guia para en trar no res taurante. Ela não po dia sen-
tar-se numa mesa de res taurante.

Recolhi as mi nhas im pressões, elo giei sem pre o 
que foi elo giável, mas fi quei no meu mu tismo. Ago ra,
os re centes epi sódios promovidos pelo Go verno cu -
bano ge raram uma onda de in dignação. Inclusive aqui
nesta Casa es tamos, já há duas ses sões, ten tando
votar uma mo ção de re púdio ao tratamento que foi
dado a 75 in telectuais e a al gumas pes soas que fo-
ram, em seis dias, jul gadas e fu ziladas.

Não sei o que é que os “ami gos”, os que che -
gam lá e co locam os ócu los es curos para não en xer-
garem a par te de opres são, vão di zer. Não sei o que
vão di zer os di plomatas que fa zem de conta que não
vêem que lá a li berdade não fun ciona, que, quan do
você está com um guia, na fren te de qual quer pes soa,
ele não fala ab solutamente nada, e, quan do fica só
com o tu rista, diz da di tadura, da opres são, da di ficul-
dade que é so breviver, não pe los re cursos – por que
todos sa bemos que, com a que da da Rús sia, que aju -
dava mu ito, e com o blo queio, os Esta dos Uni dos cri a-
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ram mu itas di ficuldades eco nômicas –, mas pela fal ta
da li berdade.

Vejo que nós, bra sileiros, con tinuamos com a
simpatia pelo povo cu bano, um povo que é mu ito pa -
recido com o nos so – gos ta da mes ma fe ijoada, tem a
mesma ma nia da mú sica, en fim, é um povo mu ito si -
milar ao nos so. Mas acho que che gou a hora de se ti -
rar esse pano dos olhos, fa zer as crí ticas ne cessárias
e tra tar uma di tadura como ela é, onde não exis te re -
almente li berdade, onde 75 dis sidentes pe garam pe -
nas en tre 15 a 25 anos de de tenção pelo sim ples fato
de não con cordarem com o Go verno.

Em re lação a es sas pessoas, elas fo ram ta xa-
das de mer cenárias a ser viço dos Esta dos Unidos. É
sempre as sim, as ti ranias sem pre ro tulam e di zem
que são pes soas que que rem aju dar as forças ex ter-
nas a in vadir o país etc. Mas ve jam, por exem plo, o
caso de Raul Ri vero, ex-Di retor da Agên cia de No tíci-
as Cuba Press. Ele foi acu sado de es crever para a
agência sub versiva fran cesa.E qual era a agên cia
subversiva? A Re pórteres sem Fron teiras. Des de
quando a im prensa pode ser tra tada dessa for ma? Se 
fosse aqui no Bra sil, se ria uma re volução. Em Cuba,
muitos dos nos sos re pórteres, mu itos dos nos sos jor -
nalistas fa zem de conta que não vêem.

Não con sigo en tender por que, em seis dias, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, uma pes soa foi jul -
gada e executada à pena de mor te, com o ró tulo de
seqüestro, em que não hou ve ne nhuma mor te, ne-
nhum ou tro problema mais sé rio; ape nas era a von ta-
de de sair do país, quan do o pró prio di tador, anos
atrás, man dou le vas de pessoas para fora do país; en -
tupiu os Esta dos Uni dos. Ve jam, não es tou pro tegen-
do os Esta dos Uni dos; es tou lu tando pelo di reito de
expressão, pela li berdade, e que nós, bra sileiros, não
sejamos sec tários – um é di tador; ou tro não é. Di tado-
res são to dos iguais, se jam os que tra zem os charutos
cubanos ou se jam os que não tra zem nada. Di tador é
ditador. E li berdade é li berdade.

Vi, nes sa Casa, há duas se manas, e nem ia fa lar
no as sunto, por que o Se nador Jefferson Pé res fez um 
discurso que me de ixou im pressionado. Foi uma pe -
quena in tervenção, mas colocou sua po sição. E con-
cordei em gê nero, nú mero e grau. E me con gratulo
com S. Exª. E me dei por sa tisfeito, mas ve rifiquei,
para mi nha tris teza, que inú meros Se nadores ace ita-
ram o con vite para um café do Emba ixador, no qual
ele deu ex plicações mu ito pí fias do que ti nha aconte-
cido. E, co itado, como Emba ixador, ele ti nha a obriga-
ção de ten tar de fender seu Go verno. Só que de fendeu
de modo in defensável. E vi, ain da mais, essa di ficul-
dade nos sa, aqui, no Se nado – por três Se nadores foi

apresentada uma mo ção de re púdio. E o que acon te-
ceu? Os Lí deres do Go verno tentaram co locar pa nos
quentes e di zer que isso não aju dava em nada. Como
não aju da? Já que não po demos fa zer di ferente,
como, no es pírito de ju ventude, eu queria fa zer para
sair e lu tar em Si erra Ma estra, que pelo me nos fa ça-
mos a con denação verbal. Esse é um ar gumento e
um ins trumento do Congresso. Mas até isso o Go ver-
no faz de con ta que não vê, por que é o ami go. Não
existe amigo numa hora des sa. Ami zade te mos que
ter com  li berdade.

O Sr. Le omar Qu intanilha (PFL – TO) – No bre
Senador Ney Su assuna, permite V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce-
do a pa lavra ao Se nador Le omar Qu intanilha.

O Sr. Le omar Qu intanilha (PFL – TO) – É com
muita ale gria que ouço V. Exª fa lar com mu ita fir meza,
falar com mu ita con vicção, com mu ito en tusiasmo so -
bre o bem ma ior que qual quer ser hu mano ou que
qualquer ser vivo pode ter que é a li berdade. Que co i-
sa bo nita é a li berdade, que co isa agradável, que co i-
sa con fortável é a li berdade. E só sa bemos quão va li-
osa é a li berdade quan do te mos cerceada a pos sibili-
dade de nos mo vimentarmos, de ex pressarmos os
nossos sentimentos, de po dermos de fender de termi-
nadas po sições. É cla ro que quem ad mirou Cuba,
anos atrás, por sua be leza ge ográfica, por sua his tó-
ria pela luta a fa vor da li bertação, na turalmente, hoje,
não pode apla udir o Go ver no do di tador. Por que o di -
tador bon zinho – como V. Exª mu ito bem ex pressou –
não exis te. Nin guém é in falível, nin guém pode que rer
avocar para si to dos os po deres, in clusive o de cer ce-
ar o di reito à li berdade de qual quer in divíduo da sua
nação. Não po demos apla udir essa po sição di tatorial,
esse Go verno di tatorial de Cuba, do Sr. Fi del Cas tro.
As ati tudes que ele pra ticou, ou que, sob o seu pa tro-
cínio, fo ram praticadas re centemente são to talmente
refutáveis e não po demos ace itar. Em boa hora, três
Senadores – e de veria ter sido a Casa in teira – se le -
vantaram e ma nifestaram o di reito de fa zer a mo ção
de re púdio por uma po pulação que não tem esse di re-
ito de fazê-lo lá. Por tanto, emi nente Se nador Ney Su -
assuna, quero con gratular-me com V. Exª por essa re -
flexão, por que ela cai bem aqui no nos so País, que
precisa re fletir que os di reitos con sagrados na Cons ti-
tuição – den tre eles, e prin cipalmente, o de li berdade
– pre cisam ser, efe tivamente, res peitados.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu ito
obrigado, no bre Se nador Le omar Qu intanilha, pelo
seu apar te.
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Como dis se, já nem ia to car no as sunto. No en -
tanto, há duas ses sões, a Co missão de Re lações
Exteriores re úne-se e não con segue vo tar porque há
essa pre ocupação de tra tamento di ferenciado para o
Governo. Enten do que al guém pos sa ser ami go. No
entanto, mes mo sen do ami go, se está er rado te mos
que ser co erentes com nos sos prin cípios. Há mu itos
artistas que, quan do vão a Cuba, são mu ito bem tra -
tados, são tra tados de for ma di ferente. O povo cu bano
não pode sen tar-se à mesa de um res taurante, não
tem di reito de ir a Caio Lar go como tu rista. Só pode
entrar como tra balhador; en tra como tra balhador, fica
durante 15 dias e, de pois, chega ou tra leva de tra ba-
lhadores. Mas a ilha é ma ravilhosa, todo o Ca ribe pos -
sui um mar ma ravilho! Mas, para co letar dó lares,
mantém-se a opres são em Cuba. De cada dez cu ba-
nos, qua tro ou cin co são in formantes do Go verno e,
com isso, ga nham algo di ferenciado para con trolar o
resto da po pulação.

No en tanto, não é essa a mi nha pre ocupação.
Estou pre ocupado com o fato de que não pos samos,
com ra pidez, fa zer uma mo ção de censura. Par cela
de nos sa po pulação, in clusive in telectuais, está fa-
zendo de con ta que lá não há “pa redão”, que não se
prende. Se tenta e cinco jor nalistas fo ram condenados
a até 25 anos de de tenção por que discordam do re gi-
me, cri me de opi nião. É re almente duro. 

Creio que está na hora de pen sarmos um pou co
sobre o que dis se um pro fundo ad mirador de Cuba.
Falo de José Sa ramago, es critor por tuguês que ga -
nhou o Prê mio No bel de Li teratura. José Sa ramago
sempre foi um ad mirador, um de fensor do re gime cu -
bano. Em ar tigo pu blicado no diá rio es panhol El Pais,
retira seu com prometimento com a re volução cu bana
e es creve pa lavras sen tidas que re percutiram em
todo o mun do: “Cuba não ga nhou um ba talha he róica
ao exe cutar es ses três ho mens, mas per deu mi nha
confiança, des truiu mi nhas es peranças, rou bou os
meus so nhos”.

Esse já foi meu so nho tam bém um dia. Qu ando
jovem, pensava em sair do Bra sil e ir lu tar sob o co -
mando de um jo vem ide alista: Fi del Cas tro. Sa ímos,
eu e mais dois com panheiros da Pa raíba, de por to em 
porto, para che garmos a Cuba e lu tar em Si erra Ma -
estra con tra Ba tista. E hoje vejo o so nho trans formado
em pe sadelo, não para mim – para mim é uma de silu-
são –, mas para um povo in teiro: dez mi lhões de cu -
banos de baixo do pé de um di tador.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pa van) – Concedo

a pa lavra à Se nadora Iris de Ara újo, por ces são do
Senador Ge raldo Mes quita.

V. Exª tem 27 mi nutos para o seu pro nunciamen-
to, até às 18 ho ras e 30 mi nutos.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nuncia o se guinte discurso. Sem re visão da ora dora.)
– Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, hoje nes te
plenário ti vemos opor tunidade, pelo me nos a meu ju í-
zo, de as sistir a três te mas mu ito im portantes: um que
o Se nador Mar celo Crivella trou xe a nos sa con sidera-
ção com ima gens mu ito fortes; ou tro, quan do o Se na-
dor Alme ida Lima se ex pressou de ma neira contun-
dente, de monstrando com nú meros a si tuação eco-
nômica por que pas sa o País e sua pre ocupação em
relação à vo tação das re formas; e, ago ra, fi nalmente,
o Se nador Ney Su assuna ti rou de mim uma an gústia
que vi nha sen tindo desde que, numa ma drugada, vi a
declaração de José Sa ramago em um no ticiário na te -
levisão. Na quele mo mento, fi quei mu ito to cada. Ainda
mais to cada fi quei ao sa ber de pessoas que fo ram
executadas em Cuba. Di reitos hu manos aqui, na Chi -
na, em Cuba, em Ca bul, no Iraque, em qual quer lu gar
do mun do são di reitos hu manos, e não po demos, em
momento ne nhum, ser co niventes, des sa ou da quela
forma, com o que está acon tecendo.

Mas não vim aqui hoje para fa lar so bre os di rei-
tos hu manos, po rém o meu pro nunciamento tam bém
diz res peito aos di reitos hu manos.

Sr. Pre sidente, es tava trabalhando mi nha fala de 
hoje quan do, ao en trar no site do IBGE, en contrei nú -
meros que me de ixaram bastante pre ocupada.

Agora, ao di vidir a mi nha an gústia com os Mem -
bros des te Ple nário, con fio que, de al guma for ma, po -
demos co laborar para mu dar es ses nú meros, porque
são nú meros que ex pressam o so frimento de mi lhões
de tra balhadores bra sileiros.

A pri meira é uma no tícia boa: no úl timo mês de fe -
vereiro a nos sa pro dução in dustrial teve um cres cimen-
to mé dio na cional de 4,1% em re lação a fe vereiro do
ano pas sado. É verdade que, nos Esta dos da Ba hia,
Pernambuco, San ta Ca tarina e Mi nas Ge rais, a pro du-
ção teve uma li geira queda, que não che gou a al cançar
os 3%. Mas em sete das doze re giões pes quisadas pelo 
IBGE a in dústria pro duziu mu ito mais, com um au mento
de 13,5% no Ce ará, de 9% no Pa raná, além de cres cer
também nos Estados do Espí rito San to, Rio de Ja neiro,
São Pa ulo e Rio Gran de do Sul.

O que me cho cou foi ve rificar que, en quanto a
produção in dustrial cres cia, o nú mero de em pregos
na in dústria caiu. A que da foi pe quena, é ver dade:
apenas 0,2%. Mas quan do pen so que este 0,2% na
prática quer di zer al guns mi lhares de tra balhadores
desempregados, quando subs tituo a ne utralidade do
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número pelo so frimento das pes soas que per deram
seu em prego, o que sin to é uma gran de an gústia.

Caro Sr. Pre sidente, Sras e Srs. Se nadores,
nós, os bra sileiros, te mos ou vido e re petido que é pre -
ciso au mentar a pro dução para ge rar mais em pregos.
E es tamos ven do que a pro dução in dustrial au menta,
mas não se cri am no vos em pregos. E a ren da do tra -
balhador con tinua a cair.

Quero com partilhar mi nha preocupação com to -
dos e cada um dos no bres Pa res: se os re sultados da
nossa atual po lítica in dustrial não são sa tisfatórios,
será que isso não está que rendo di zer que é pre ciso
uma nova po lítica?

O Sr. Ney Su assuna (PMDB – PB) – V. Exª me
concede um aparte?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Con -
cedo-o a V. Exª.

O Sr. Ney Su assuna (PMDB – PB) – Nem sem -
pre os in dícios são cem por cen to se guros na de termi-
nação de um fe nômeno que vem a sur gir, mas é por
meio de les que de tectamos as do enças, con segui-
mos mu dar e ve rificar as ten dências so ciais. Hoje,
nesta Casa, vi mos um exemplo que me im pressionou:
foi cres cendo a vo tação de opo sição e, de re pente,
um téc nico, que nada ti nha a ver com o as sunto, qua -
se foi re pro vado por que deu 34 a 34. Foi pre ciso que,
por meio de pe didos, os Lí deres as sumissem o pa pel
de pa cificadores. Isso mos tra o ní vel de in satisfação.
O mes mo ocor re em re lação à ge ração de em pregos.
O que está ocor rendo que não se de samarra? Esta -
mos ten do mais ex portação, de veria ter cres cido
mais. Mas hou ve pou co tem po. E o que tem ocor rido à 
nossa agri cultura, que au menta em vo lume, mas os
postos de tra balho têm di minuído? O que tem acon te-
cido a nossa po lítica in dustrial e ao êxo do in terno do
País? Tudo isso são in dícios que te mos de ana lisar e
V. Exª faz mu ito bem quan do le vanta essa pro blemáti-
ca nes te ple nário, por que aqui te mos de olhar o País
como um todo. Não se pode de ixar uma per na cres cer
mais do que a ou tra, por que isso le vará a um ale ijão.
Da mes ma for ma, não se pode de ixar a ca beça cres -
cer em de trimento do tron co ou dos mem bros. Deve
haver equilíbrio. Te mos de de tectar o pro blema ur gen-
temente e to mar a me dicação correta. Pa rabéns pelo
tema que V. Exª le vanta, porque sem tra balho não há
dignidade. E essa é a pre ocupação de to dos nós: tra -
balho e dig nidade para a po pulação.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agradeço a V. Exª pelo apar te que abri lhanta o meu
pronunciamento.

Talvez, Srªs e Srs. Se nadores, seja ne cessário
reorientar os in vestimentos de di nheiro pú blico e es ti-
mular tam bém o de senvolvimento de in dústrias ca pa-
zes de ab sorver ma ior quan tidade de mão-de-obra.
Não te nho co migo ne nhuma res posta pron ta para
esta ques tão. Mas sei o quan to é tris te frus trar as ex -
pectativas dos mi lhões de brasileiros que optaram
pela es perança.

Não po demos per mitir que o de sânimo possa
abater aqueles que ti veram a co ragem de es colher a
mudança, por que, no Brasil, há mu ito o que fa zer. E
tanto quan to di nheiro para in vestir, es tamos pre cisan-
do tam bém de cri atividade para in ventar no vas fren -
tes de tra balho e produção.

Na his tória dos po vos, e na his tória de cada um
de nós, há mo mentos em que a vida mos tra a sua
face ter rível. Nes ses mo mentos, a in dignação pre cisa
vencer a im potência, para que se fa çam mu danças.

Foi isso que acon teceu co migo, na con dição de
primeira-dama, mu lher de Iris Re zende, en tão Go ver-
nador do Esta do de Go iás.

Lembro-me per feitamente quando, ao fa zer o ca -
dastramento das ca sas po pulares construídas pelo en -
tão Go vernador Iris Re zende em ritmo de mu tirão, de -
parei-me com um qua dro que – digo a V. Exªs – não
quero es quecer, por que sei que se re pete a cada dia
neste nos so gran de Bra sil: vi uma gran de quan tidade de 
pessoas mo rando em ca sas, sub-casas ou sub-moradi-
as, e en contrei, ainda por cima, Sr. Pre sidente, ido sos
que mo ravam de fa vor no fun do des sas ca sas.

Por mais tris te que seja, não que ro es quecer a
visão da queles ido sos mal trapilhos, su jos, fa mintos,
acomodados como po diam en tre restos de tra lha jo -
gada no lixo. A cada dia que pas sa, aquela vi são ter rí-
vel re nova o meu em penho de tra balhar para que os
brasileiros ido sos te nham uma vida dig na, sa udável,
alegre. E que con sigam ser produtivos pelo ma ior
tempo de suas vi das.

Todo dia, ao li garmos a te levisão, qua se in varia-
velmente, por es tarmos den tro de uma cam panha, a
Campanha da Fra ternidade, pro movida pela Igre ja
Católica, en contramos ma térias que di zem respeito a
idosos que se re cuperam pelo la zer, pela gi nástica,
pela na tação, pela dan ça... Mas res salto que exis tem
muitos ve lhinhos pe dindo nas ruas, nas es quinas, nos 
sinaleiros, quadro que até há pou co tem po não exis tia
no País. Até há pou co, Sr. Pre sidente, fa lávamos de
meninos de rua. Hoje, para mim, o qua dro mais tris te
é o dos nos sos ve lhinhos de rua.

Mas, as sim como exis tem aque les que es tão no
total abandono, tam bém há um gran de nú mero de

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu arta-feira  30 09119Dia 27    369DIÁRIO DO SENADO FEDERALMês de 2003     369ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003     369ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



idosos tra balhando para pa gar o alu guel da casa
onde vi vem, com fi lhos e ne tos, em gran de nú mero
dos ca sos, como ar rimos de fa mília.

É o que nos mos tra o IBGE. Da dos da Pes quisa
Nacional por Amos tragem de Do micílios mos tram
que já são mais de oito mi lhões os brasileiros com
mais de 60 anos res ponsáveis pelo do micílio onde vi -
vem. Não faz mais de duas se manas que a im prensa
tornou pú blica a pri são de uma se nhora de 73 anos –
pasmem – por que não pa gara a pen são de ali mentos
do neto. A po bre mu lher cus tou a en tender o cri me do
qual era acu sada. Um ben feitor pa gou a dí vida, li ber-
tando-a do cár cere. O mais cru el é que já não é a pri -
meira vez que isso acon tece com mu lheres ido sas,
responsabilizadas pela Jus tiça porque seus fi lhos,
muitas ve zes de sempregados, de ixaram de pa gar a
pensão de ali mentos aos fi lhos e às ex-mu lheres.

Em Go iás, já são mais de 145 mil os ido sos res -
ponsáveis por suas fa mílias, in cluindo tan to apo senta-
dos que aju dam a sustentar fi lhos e ne tos, quan to ido -
sos sem ne nhuma pro teção pre videnciária, que en fren-
tam um tra balho duro, na ci dade ou na roça, para po der
sustentar a si pró prios e aos seus des cendentes.

Segundo as es tatísticas, mais da me tade dos
idosos responsáveis por seus do micílios mo ram com
filhos e ne tos. Isso quer di zer que es ses ido sos, ape -
sar de res ponsáveis, não são os “do nos da casa”.
Mesmo que ar quem com as des pesas, mesmo le gal-
mente responsáveis, es ses ido sos, em gran de par te,
não têm um es paço para si pró prios, não têm se quer
uma por ta para fe char, as segurando-lhes um mí nimo
de pri vacidade e li berdade.

Quando os ne tos são pe quenos, a avó é de
grande va lia. Em grande nú mero de ca sos, é a avó
quem faz os ser viços do mésticos, quem cu ida dos ne -
tos en quanto a mãe tra balha. Mas, quando os ne tos
crescem, os avós mu itas ve zes são vis tos como um
estorvo den tro da fa mília.

Diante da mag nitude des te pro blema, fui bus car
uma so lução. Ago ra, en trego, para a aná lise e o de ba-
te de to dos os Se nadores e Se nadoras des ta Casa,
uma pro posta de projeto de lei que tem por fi nalidade
criar con dições para a im plantação de centros de con -
vivência para ido sos, por meio dos fi nanciamentos fe -
derais aos pro gramas de mo radia po pular.

O Go verno Fe deral não cons trói, mas fi nancia a
construção de ha bitações po pulares. E, ao in vestir o
dinheiro pú blico, tem con dições de in fluir na sua apli -
cação. Des ta for ma, pode re comendar a im plantação
de cen tros de con vivência para ido sos e cons trução
de “ca sas-lares”, con forme de termina a Po lítica Na ci-

onal do Idoso, es tabelecida pela Lei nº 8.842, de ja ne-
iro de 1994.

A lei que fixa a Po lítica Na cional do Ido so, em
seu art. 10, es tabelece que cabe aos ór gãos e en tida-
des pú blicos  fa vorecer a cri ação de in centivos e de
alternativas de aten dimento ao ido so, como cen tros
de con vivência, centros de cu idados di urnos, ca-
sas-lares, ofi cinas abri gadas de tra balho, aten dimen-
tos do miciliares e ou tros.

Por seu tur no, o De creto de nº 1.948, de 1996,
que re gulamenta a lei ins tituidora da Po lítica Na cio-
nal, con signou aos cen tros de con vivência a fun ção
de as segurar a so ciabilidade do ido so, pelo de senvol-
vimento de ati vidades cul turais e de la zer, con tribuin-
do para me lhorar a sua auto-es tima e ace itação na
sociedade en volvente. O mes mo de creto atri bui à
casa-lar o pa pel de re sidência, em sis tema par ticipati-
vo, ce dido por ins tituições pú blicas ou privadas, desti-
nada a ido sos de tentores de ren da in suficiente para
sua ma nutenção e sem fa mília.

Foi a fla grante ca rência, no cor po des ses dois
importantíssimos instrumentos le gais, de ins trumen-
tos con cretos para a ma terialização de pro jetos de
centros de con vivência e ca sas-lares, da das a es cas-
sez de re cursos e as pro ibitivas condições de fi nanci-
amento, que me ani mou a apre sentar tal pro jeto de lei 
do Se nado.E é jus tamente essa la cuna que em presta
oportunidade e consistência ao pro jeto.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, gostaria
de fa lar de uma ex periência vi vida por nós, go ianos,
num pro jeto cha mado Vila Vida, mas de ixarei esse
testemunho para ou tra opor tunidade, se guindo o
exemplo que vi hoje sen do apre sentado no te lão.
Esse pro jeto foi criado na Vila Mu tirão e vale a pena
ser vis to e não ape nas re latado.

Para en cerrar, res salto a contradição exis tente
entre o au mento da ex pectativa de vida no Bra sil e a
situação de tris teza, abandono e opressão em que vi -
vem mi lhares de ido sos bra sileiros po bres. O Bra sil,
que se cons cientiza e as sume o de ver de cu idar me -
lhor das suas cri anças, que são o nos so fu turo, tem a
obrigação de tam bém ofe recer tra tamento dig no aos
idosos, que tra balharam para nos le gar o País em que 
vivemos. Não há fu turo sem pas sado, Srªs e Srs. Se -
nadores, e en velhecer não deve ser um cas tigo, mas
um di reito hu mano, vi vido em toda sua be leza e em
toda sua ple nitude.

Muito obri gada.
O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – Concedo

a pa lavra ao Se nador Hé lio Cos ta pelo tem po res tan-
te da ses são, ou seja, nove mi nutos.
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O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nuncia
o se guinte discurso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, há uma gran de ex -
pectativa por par te dos ca feicultores, no tadamente do 
Estado de Mi nas Ge rais, meu Esta do, so bre a po lítica
da União para o se tor ca feeiro. Essa po lítica deve ser
anunciada pelo Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va
no pró ximo dia 2 de maio, aqui em Bra sília. E a nossa
expectativa é de que o Go verno Fe deral tome uma
decisão vi gorosa, ca paz de per mitir a re tomada do
crescimento da produção ca feeira não só no nos so
Estado de Mi nas Ge rais, mas no Bra sil in teiro, em to -
dos os Esta dos que pro duzem café. Nes ta se mana, o
Governador Aé cio Ne ves fez uma de claração na es -
perança de que esse pa cote de au xílio não seja in feri-
or a R$3 bi lhões.

Ora, Sr. Pre sidente, es tamos vi vendo um mo-
mento de glo balização da eco nomia, em que a agri -
cultura bra sileira co meça a sen tir for temente os efe i-
tos dos sub sídios ban cados pelo Go verno ame ricano
e pela União Eu ropéia. Só no ano pas sado, es ses
subsídios fo ram de US$40 bi lhões nos Esta dos Uni -
dos e qua se de US$40 bi lhões também  cer ca de
US$35 bi lhões a US$36 bi lhões  na União Eu ropéia.
No Bra sil, pre cisamos de re cursos mí nimos, por as -
sim di zer, para a agri cultura e es pecificamente para o
café. Com me nos de R$3 bi lhões, é pra ticamente im -
possível re alizar todo o tra balho dos ca feicultores, es -
pecialmente no in terior do Bra sil. E o café re presenta,
para a eco nomia de Mi nas Ge rais, mi lhares e mi lha-
res de em pregos no in terior, Sr. Pre sidente.

Quando fa lamos no café, es tamos fa lando da
mão-de-obra usa da no cam po, es tamos fa lando de fa-
mílias mi neiras que de pendem dessa agri cultura di rigi-
da, prin cipalmente no sul de Mi nas Ge rais, no Triângulo
Mineiro, no Alto Pa ranaíba e na Zona da Mata.

O café, para Mi nas Ge rais, é tão im portante quan -
to são as gran des in dústrias para São Pa ulo e como o
petróleo é im portante para a cos ta do Espí rito San to e
do Rio de Ja neiro. O café é o pe tróleo de Mi nas Ge rais.
Por isso, pre cisamos, sem dú vida ne nhuma, tra balhar
para que o Go verno pos sa aju dar aqueles que es tão
envolvidos di retamente na pro dução do café.

No ano pas sado, o Go verno de Fernando Hen ri-
que Car doso li berou cer ca de R$2,2 bi lhões para aju -
dar o cus teio da produção, co lheita, es tocagem e
pré-comercialização. Não se tra ta, na ver dade, de
subsídio, mas ape nas de em préstimos ne gociados
pelos pro dutores e pe las co operativas com os ban cos
oficiais, no tadamente o Ban co do Bra sil. Agora, o seg-
mento al meja uma ga rantia de pre ço efe tiva, que per -
mita ao café en contrar no vamente a cur va de cres ci-

mento neste ano. Para isso, o in centivo tem que ser
no mí nimo de R$3 bi lhões. Sem es ses re cursos, não
teremos con dições de su perar as ad versidades im-
postas, in clusive por con dições cli máticas, como
aconteceu, no ano pas sado, em Mi nas Ge rais.

Ressalto tam bém que a par ticipação po sitiva do
agronegócio no equi líbrio da ba lança co mercial é in -
questionável, sen do o café um pro duto de des taque.
Torna-se, por tanto, im perativo ado tarmos uma po líti-
ca ca paz de ga rantir o pre ço jus to do pro duto.

Sr. Pre sidente, lem bro tam bém que a ques tão
não é ape nas co mercial, mas so bretudo so cial, pois a
produção do café pro porciona a fi xação do ho mem no 
meio ru ral e ain da se re vela como me canismo im por-
tante na dis tribuição de ren da, no tadamente, confor-
me eu dis se, no meio ru ral, em que o café re presenta
a mão-de-obra. Mi lhares e mi lhares de pes soas de-
pendem do cul tivo, da pro dução e da co lheita do café
para so breviver no cam po.

Por isso, Sr. Pre sidente, faço esse ape lo em
meu nome, mas re petindo as pa lavras do Go vernador
Aécio Ne ves, pre ocupado com o café em Mi nas Ge ra-
is como fon te de re cursos e de re ceita para o nos so
Estado, como tam bém para o Bra sil.

Muito obri gado.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –

Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela Li derança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – Se nador

Leomar Qu intanilha, res tam ain da qua tro mi nutos
para o en cerramento da sessão, que po dem ser ce di-
dos à Li derança do PFL.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Como Lí der. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, es teve hoje nes ta Casa, na
Comissão de Ser viços de Infra-Estrutura, o emi nente
Sr. Mi nistro dos Trans portes, Ander son Ada uto, que
veio, en tre ou tras ra zões, trazer in formações aos
membros do Se nado Fe deral so bre os pla nos do Go -
verno Luiz Iná cio Lula da Sil va, no tadamente na área
dos trans portes.

S. Exª evi denciou as di ficuldades que se en con-
tram em seu Mi nistério, pela exi güidade de re cursos
para aten der de manda tão acen tuada, prin cipalmente
na in fra-estrutura de trans porte ro doviário, em que o
estado de con servação da ma lha, de cerca de 55 mil
quilômetros de ro dovias, é ex tremamente pre cário,
caótico em al gumas lo calidades. Re firo-me in clusive
à BR-153, no tre cho que atra vessa o Esta do do To-
cantins, so bretudo en tre as ci dades de Mi ranorte e
Presidente Ken nedy, e de pois en tre Co linas do To-
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cantins e Araguaína. Nes ses tre chos, os usuários da
Belém-Brasília têm en frentado ver dadeira ma ratona
para su perar a mul tiplicidade de bu racos que to ma-
ram con ta da ro do via. Ve ículos são per manentemen-
te da nificados, pro vocando ele vação no cus to do
transporte; car gas so frem per das; vi das são ce ifadas
nos aci dentes pro vocados pe los bu racos. E há um
fato novo: com a re dução da ve locidade dos ve ículos
naquele tre cho, tem sido fa cilitado o tra balho de me li-
antes, que têm pra ticado as saltos a ôni bus e a ou tros
veículos de car ga que tra fegam na re gião.

Fizemos um ape lo ao Mi nistro  já fi zemos re ite-
rados apelos a S. Exª  para que en contre uma so lução
urgente, emer gencial, que pro mova uma ope ração
“tapa-buracos” an tes que o Mi nistério tome providên-
cias de finitivas  que é o cor reto  para res taurar e res ta-
belecer as con dições de uso da BR-153.

Fiz um es tudo re cente so bre a Cide, con tribui-
ção cujo pro pósito prin cipal era exa tamente es tabele-
cer uma for ma de ala vancar re cursos a se rem desti-
nados à in fra-estrutura de trans portes, in clusive a de
rodovias. Infelizmente, os me canismos que vin cula-
vam os re cursos da Cide, que este ano su perarão a
casa dos R$10 bi lhões, fo ram ve tados e, por isso, não 
temos re cursos para essa apli cação.

Gostaria de de ixar re gistrado, nos Ana is da
Casa, es ses es tudos so bre a apli cação dos re cursos
da Cide, para que pos samos – faço mais um ape lo da
tribuna des ta Casa – ob ter do Mi nistro Ander son Ada -
uto ação bre ve, ur gente, ina diável de ope ração
tapa-buracos na ro dovia Be lém–Brasília.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, re centemente
ocupei esta tri buna para re gistrar a mi nha in satisfa-
ção, que tra duz o sen timento da ma ioria da so ciedade
brasileira, di ante da falta de in vestimentos por par te
do Go verno Fe deral em in fra-estrutura de trans portes
no nos so País. 

Reagi, na oportunidade, contra a de cisão do Po -
der Exe cutivo de ve tar im portantes dis positivos do
Projeto de Lei da Câ mara nº 6.770, de 2002, pro mo-
vendo, na prática, a des vinculação dos re cursos da
Cide – Con tribuição de Inter venção no Do mínio Eco -
nômico, cri ada exatamente com o ob jetivo de instituir

um fun do fi nanceiro para apli cação em in fra-estrutura
de trans portes.

Em bre ve es taremos apre ciando o veto par cial
do Pre sidente Fer nando Hen rique Car doso ao projeto
de lei que dis põe so bre a apli cação dos re cursos ori -
ginários da Cide. Com o in tuito de es tabelecer um de -
bate pro fícuo so bre a oportunidade e a ne cessidade
de res tabelecermos a vin culação dos re cursos da
Cide, fa rei um pe queno his tórico so bre a cri ação do
tributo.

Diante da constatação da si tuação caó tica das
nossas ro dovias e do cla mor pú blico por mais in vesti-
mentos no se tor de transportes, o Con gresso Na cio-
nal apro vou, em 2001, a Emen da Cons titucional nº
33, que al terou a re dação dos art.s 149 e 177 da
Constituição Fe deral, per mitindo as sim a ins tituição
de con tribuição so bre a im portação de pe tróleo e
seus de rivados, gás na tural e seus de rivados e ál cool
combustível. Dis põe a nova re dação do art. 177 da CF 
que os re cursos ar recadados com a co brança da Cide
serão des tinados:

a) ao pa gamento de sub sídios a pre ços ou
transporte de ál cool com bustível, gás na tural e seus
derivados e de rivados de pe tróleo;

b) ao fi nanciamento de pro jetos am bientais re la-
cionados com a in dústria do pe tróleo e do gás;

c) ao fi nanciamento de pro gramas de in fra-es-
trutura de trans portes.

Com a apro vação da emen da ao Tex to Cons titu-
cional, a Cide pôde en tão ser ins tituída por in termédio
da Lei nº 10.336, de 19 de de zembro de 2001, pas -
sando a sua co brança a in cidir a par tir do exer cício fi -
nanceiro de 2002. A lei que ins tituiu a Cide, como não
poderia de ixar de ser,  man tinha a vinculação do pro -
duto da sua ar recadação ao pa gamento de sub sídios
e ao fi nanciamento de pro jetos am bientais e de pro -
gramas de in fra-estrutura de trans portes. Cu riosa-
mente, en tretanto, dis punha que du rante o ano de
2002 se ria ava liada a efetiva utilização dos re cursos
obtidos com a Cide e, a par tir de 2003, os cri térios e
diretrizes se riam previstos em lei es pecífica.

A ne cessidade de re meter a uma nova lei a de fi-
nição dos cri térios de apli cação dos re cursos da Cide
possibilitou o sur gimento de bre cha para a sua des -
vinculação. Como a lei era omis sa so bre quem de ve-
ria fa zer a avaliação da uti lização dos re cursos da
Cide em 2002, a Co missão de Vi ação e Trans portes
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da Câ mara dos De putados, de for ma le gítima, avo cou
para a si a com petência para fazê-lo. A Co missão ins -
tituiu en tão grupo de tra balho para ava liar a apli cação
dos re cursos da Cide em 2002 e para ela borar pro jeto
de lei es tabelecendo cri térios e di retrizes para a sua
utilização a par tir de 2003. O gru po teve como co orde-
nador o emi nente De putado Car los San tana e como
relator o com petente De putado Eli seu Re sende, pro -
fundo co nhecedor do as sunto, já que ocu pou a pasta
dos trans portes.

Conforme da dos do Si afi, no exercício de 2002, a
arrecadação da Cide al cançou o mon tante de R$ 7,5 bi -
lhões. Entre tanto, como no pri meiro ano de co brança da 
contribuição a lei que a ins tituiu não de finia como se ri-
am apli cados os re cursos, con feriu-se am pla fle xibilida-
de ao Po der Exe cutivo para alo car tal re ceita. Assim, em 
2002, o Go verno Fe deral exe cutou despesas por con ta
da fon te 111 (Cide) que al cançaram a soma de R$ 3,9
bilhões. Des se to tal, po rém, ape nas R$ 763 mi lhões fo -
ram gas tos em des pesas clas sificáveis como in vesti-
mentos. Para obras de con servação e res tauração de
rodovias, ape nas R$ 90 mi lhões fo ram in vestidos. Em
construção, du plicação e ade quação de tre chos, con-
tornos e aces sos ro doviários, fo ram gas tos so mente R$
400 mi lhões. Para a si nalização de ro dovias e a eli mina-
ção de pon tos críticos foi des tinada a ir ri sória quan tia de 
R$ 8,3 mi lhões. Nas ou tras mo dais de trans porte, a des -
pesa re alizada em 2002 foi igual mente tí mida. Para o
transporte ferroviário, in vestiu-se so mente R$ 59 mi-
lhões, já in cluídos nesse to tal R$ 34 mi lhões aplicados
na Fer rovia Norte-Sul, pro jeto de in calculável va lor eco -
nômico e so cial, so bretudo para as Re giões Norte, Nor -
deste e Cen tro-Oeste. No trans porte hi droviário, o Go-
verno aplicou, em 2002, ape nas R$ 63 mi lhões e na
melhoria dos nos sos portos R$ 50 mi lhões. Apesar da
inegável ne cessidade de vi abilizar mais re cursos em in -
fra-estrutura de trans portes, so mente 20% dos gas tos
realizados com di nheiro da Cide fo ram clas sificados
como in vestimentos. A ma ior par cela dos gas tos re ali-
zados com a fon te Cide em 2002, cer ca de R$ 1,7 bi -
lhão, destinou-se aos Esta dos e ao Dis trito Fe deral em
decorrência da trans ferência par cial de do mínio da ma -
lha ro doviária fe deral, con forme dis posto na Me dida
Provisória nº 82, de 2002. Ou tra parcela ex pressiva,
cerca de R$ 900 mi lhões, foi uti lizada para o pa gamento
de sub sídios a pre ços ou transporte de com bustíveis e
ao fi nanciamento da es tocagem de ál cool.

Após ava liar a apli cação dos re cursos ob tidos
com a Cide no exer cício de 2002, o Gru po de Tra balho
da Co missão de Vi ação e Transportes da Câ mara dos 
Deputados ofe receu para dis cussão no Con gresso
Nacional o tex to do Pro jeto de Lei nº 6.770, de 2002,
que de finia com ex trema clareza como se riam gastos
os re cursos ori ginários da Cide e cri ava o Fun do Na ci-
onal de Infra-Estrutura de Trans portes – FNIT. Esta-
belecia o pro jeto que pelo me nos 75% da re ceita pro-
veniente da Cide se ria uti lizada para fi nanciar pro gra-
mas de in vestimento na in fra-estrutura de trans por-
tes, abran gendo a in fra-estrutura aquaviária, fer roviá-
ria, por tuária, ro doviária e mul timodal. Obrigava tam -
bém que os re cursos da Cide a se rem aplicados em
programas de in fra-estrutura de trans portes de veriam
destinar-se, ex clusivamente, ao pa gamento de des-
pesas classificáveis como in vestimentos.

Aprovamos o Pro jeto de Lei da Câ mara nº
6.770, de 2002. Tí nhamos a con vicção de que, a par -
tir do exer cício de 2003, o Go verno Fe deral pas saria a 
contar com algo em tor no de R$ 6 bi lhões para apli ca-
ção em in fra-estrutura de trans portes. Se ria a so lução
para o caos das nos sas es tradas e para a im plemen-
tação e con tinuidade de pro jetos im portantes para o
desenvolvimento das re giões mais po bres do nosso
País, como a Fer rovia Nor te-Sul e a Hi drovia Ara gua-
ia-To cantins.

O que pa recia a concretização de uma an tiga
aspiração da so ciedade bra sileira, no en tanto, trans -
formou-se num pro blema ainda ma ior. Com os ve tos
apostos pelo Pre sidente da Re pública ao sancionar o
projeto que se con verteu na Lei nº 10.636, de 30 de
dezembro de 2002, vol tamos à es taca zero. Os ve tos,
na prá tica, des vincularam os re cursos da CIDE, cri an-
do uma si tuação na qual te mos o tri buto, que avan ça
vorazmente so bre o bol so do con tribuinte, mas con ti-
nuamos com as nos sas es tradas em es tado de ab so-
luta precariedade, al gumas in transitáveis.

Por in termédio da Men sagem nº 1.242, de 30 de 
dezembro de 2002, o Pre sidente Fer nando Hen rique
Cardoso, após ou vir o Mi nistério de Mi nas e Ener gia e 
a Equi pe de Tran sição, jus tificou o veto ao dis positivo
que pre via a apli cação de pelo me nos 75% do pro duto
da ar recadação da Cide em pro gramas de in vesti-
mento em in fra-estrutura de trans portes. Ale gou Sua
Excelência que o Go verno não poderia comprometer
¾ dos re cursos da Cide para in vestimentos na área
de trans portes, já que al guns pro gramas já se en con-
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travam em an damento, al guns de les re manescentes
do pe ríodo an terior à li beração dos pre ços e cri ação
da Cide. Era o caso, por exem plo, do Au xílio-Gás que,
sozinho, con sumiria cer ca de 15% do to tal da ar reca-
dação es perada para 2003. Se gundo o Presidente da
República, fi cava claro que a par cela de 25% re ma-
nescente do pro duto da Cide era in suficiente para a
implementação da Po lítica Ener gética Na cional e
para in vestimentos em pro jetos de meio am biente re -
lacionados com o se tor pe tróleo. Lembrou, ain da, que 
a Cide veio subs tituir a Par cela de Pre ço Espe cífico
do Pe tróleo, que era o ins trumento de po lítica ener gé-
tica de que dis punha o go verno, servindo, in clusive,
para o amor tecimento das os cilações do pre ço dos
derivados de pe tróleo e das flu tuações cambiais.

Conforme se pode ve rificar, o Go verno apre sen-
tou as suas ra zões, al gumas pro cedentes, para ve tar
importantes dis positivos do tex to acor dado no Con-
gresso Na cional, exer cendo as sim a prer rogativa que
lhe con fere a cons tituição. Embo ra re conhecesse a
necessidade de in vestimentos no se tor de trans porte
brasileiro, re correu ao ar gumento de que era pre ciso
adequar a dis tribuição dos re cursos da Cide às três
áreas pre vistas na cons tituição, que in cluem o pa ga-
mento de sub sídios a pre ços ou trans porte de com-
bustíveis e o fi nanciamento de pro jetos am bientais re -
lacionados com a in dústria do pe tróleo e do gás. 

Poder-se-ia es perar, en tão, que ao en caminhar
a pro posta or çamentária para 2003, o Exe cutivo pu -
desse pelo me nos re partir igua litariamente os re cur-
sos da Cide en tre as três áre as pre vistas na cons titui-
ção. Entre tanto, não foi o que se viu. Do to tal das re ce-
itas pre vistas com a ar recadação da Cide em 2003,
cerca de R$ 5,5 bi lhões, ou mais da me tade, são des -
tinadas a in versões fi nanceiras, amortização da dí vi-
da e à for mação de Re serva de Con tingência. O Go -
verno Fe deral já ar recadou com a Cide, até a pri meira
quinzena de mar ço, mais de R$ 1,35 bi lhão. Des se to -
tal, por in crível que pa reça, ain da não gas tou ri goro-
samente um úni co tos tão em programas de ma nuten-
ção, res tauração ou cons trução de ro dovias. Dos
R$360 mi lhões gas tos, em 2003, des tacam-se R$
138 mi lhões aplicados no Pro grama do Au xílio-Gás e
R$ 137 mi lhões des tinados à Amor tização e Encar -
gos de Fi nanciamento da Dí vida Con tratual Exter na
do DNIT e do CBTU.  Os res tantes R$ 85 mi lhões fo -
ram gas tos com des pesas ad ministrativas.

Cada vez que o ci dadão pro prietário de ve ículo
automotor en che o tan que do seu car ro, paga em mé -
dia qua se ¼ do va lor em im posto. Entretanto, con tinua
a tra fegar em es tradas es buracadas e sem si naliza-
ção. O Go verno Fe deral es tima ar recadar cer ca de R$ 
8,8 bi lhões com a Cide em 2003, di nheiro que, cons ti-
tucionalmente, de veria ser em pregado para fi nanciar
investimentos em trans por tes.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, cabe ao
Congresso Na cional dar ao con tribuinte uma sa tisfa-
ção so bre a uti lização dos re cursos dos im postos que
lhes são re colhidos. Ou res tabelecemos a vin culação
dos re cursos ori ginários da Cide, ga rantindo a ma nu-
tenção de um fun do para in vestimento em in fra-estru-
tura de trans portes, ou con tinuaremos a con viver com 
o caos nas nos sas es tradas e com a fal ta de re cursos
para apli cação nas ou tras mo dais de trans porte.

Proponho a busca de um acordo jun to ao Po der
Executivo, por intermédio das suas Li deranças no
Congresso Na cional, para que pos samos re solver
este im passe e ga rantir o cum primento da cons titui-
ção, que es tabelece a vinculação dos re cursos da
Cide com o fi nanciamento de pro gramas em in fra-es-
trutura de trans portes. Estou cer to de que to dos os Lí -
deres Par tidários com as sento nas duas Ca sas do
Parlamento não se fur tarão a ne gociar um acor do,
pois são co nhecedores do es tado ca lamitoso em que
se en contram as nos sas ro dovias.

O Pre sidente da Re pública exerceu a sua prer -
rogativa e ve tou os dis positivos que de finiam a aplica-
ção dos re cursos da Cide. Ago ra, cabe a nós exer cer-
mos a nos sa prer rogativa e re jeitarmos o veto pre si-
dencial ou, na sua im possibilidade, apro varmos nova
legislação que res tabeleça a vin culação da Cide e vi -
abilize a cons tituição do Fundo Na cional de
Infra-Estrutura de Transportes. Des sa for ma, es tare-
mos si nalizando para a opi nião pú blica que de fato es -
tamos comprometidos em buscar so luções que vi sem
à me lhoria das con dições de tráfego de nossas ro do-
vias e que per mitam o aporte de re cursos para in ves-
timentos em fer rovias e hi drovias.

Era o que ti nha a di zer.
Muito Obri gado !
O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – So bre a

mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretário em
exercício, Se nador Mão Santa.

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – O ex pe-
diente lido vai à pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – Não há
mais ora dores ins critos.

Os Srs. Se nadores Valmir Ama ral, Du ciomar
Costa e Le onel Pa van en viaram à Mesa pro posições
que, em face do dis posto no art. 235, in ciso III, a, do
Regimento Inter no, se rão li das na pró xima ses são.

O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – Os Srs.
Senadores Arthur Vir gílio, De móstenes Tor res, Ro-
mero Jucá, Val mir Ama ral, Pa ulo Octá vio, Amir Lan do
e Le onel Pa van en viaram dis cursos à Mesa para se -
rem pu blicados na for ma do dis posto no art. 203 do
Regimento Inter no.

S. Exªs se rão atendidos.

O Inter legis NO AMAZONAS

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, com cum primen-
tos ao Sr. Pri meiro-Secretário, Se nador Ro meu Tuma,
tenho hoje o pra zer de apla udir o pro grama cri ado
pelo Se nado com a de nominação de Inter legis, do
qual o ilus tre re presentante de São Pa ulo é o Di retor
Nacional.

O Inter legis, como sa bemos, vem sen do de sen-
volvido por esta Casa, em par ceria com o Ban co Inte -
ramericano de De senvolvimento – BID, vi sando à mo -
dernização e in tegração do Po der Le gislativo, nos ní -
veis fe deral, es tadual e mu nicipal.

A in terligação é es tabelecida com as Assem-
bléias Le gislativas dos Esta dos e com as Câ maras
Municipais, as segurando o aces so dos De putados
estaduais e Ve readores a to das as ati vidades do Pro -
grama. Para tan to, as Câ maras es tão re cebendo
computadores e im pressoras.

Pelas in formações que aca bo de re ceber do Se -
nador Ro meu Tuma, to das as Assem bléias Esta duais
passaram a con tar com sa las mul tiuso, com 20 com -
putadores em rede e sa las de vi deoconferência to tal-
mente equi padas.

Com o mes mo ob jetivo, que também as segura
maior trans parência das ati vidades do Le gislativo jun -
to à so ciedade bra sileira, o Interlegis já está  igual -
mente in terligado com nada me nos de 1 mil mu nicípi-
os bra sileiros, de vendo do brar este nú mero até o fi nal
deste ano de 2003.

Os me ios uti lizados pelo Pro grama são as no-
vas tec nologias de in formação (Internet, vi deoconfe-
rência e trans missão de da dos), que per mitem a co -
municação e a tro ca de ex periências en tre as Ca sas
Legislativas e os le gisladores e en tre o Po der Le gisla-

tivo e o pú blico, vi sando au mentar a par ticipação da
população no pro cesso le gislativo, fun damental para
o cons tante aperfeiçoamento da de mocracia.

No meu Esta do, o Ama zonas, além da Assem -
bléia Le gislativa, o Programa promoveu a in terliga-
ção com 17 mu nicípios, que são: Alva rães, Co ari, Ei -
runepé, Hu maitá, Itacoatira, Ju ruá, Lá brea, Ma naca-
puru, Ma naquiri, Ma naus, Pa rintins, Pre sidente Fi-
gueiredo, Rio Pre to da Eva, São Ga briel da Ca choei-
ra, Sil ves, Tefé e Urucará. Em bre ve, também re ce-
berão equi pamentos os mu nicípios de Boca do Acre
e Novo Ari puanã, que já fir maram o pro tocolo de
adesão ao Inter legis.

Ao re afirmar meu apla uso à ini ciativa do Inter le-
gis, cum primento tam bém a Assem bléia Le gislativa
do Ama zonas e as Câ maras Mu nicipais já in terliga-
das, na cer teza de que essa ade são irá, como dis se,
ensejar o aper feiçoamento das ati vidades le gislativas
do meu Esta do, como de res to nos de mais Esta dos e
municípios bra sileiros.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, pas so a ler,
para que cons te dos Ana is, o ar tigo “Ca ixa bem tran -
cada”, da ar ticulista Cle ide Alves, pu blicado na edi ção
do dia 28/04/03, no jor nal O Po pular, que, por sua
pertinência, me rece re gistro nes ta Casa do Con gres-
so Na cional.

CAIXA BEM TRAN CADA

Cileide Alves

“A ca ixa, que pode até não ser pre ta,
está fe chada – e pa rece que as sim con tinu-
ará –, numa pro va de como o Ju diciário re a-
ge à fis calização ex terna.”

cileide@opopular.com.br

A per plexidade da ma ioria dos re presentantes
do Po der Ju diciário à crítica do pre sidente Lula, que
disse em Vi tória na se mana passada ser ne cessário
“abrir a ca ixa-preta” da ins tituição, con firma como
esse po der é fe chado em si mes mo. A grande ma io-
ria dos que se sen tiram ofen didos re agiu como se o
controle ex terno pro posto pelo pre sidente da Re pú-
blica fosse para as de cisões ju diciais. Se as sim fos-
se, com cer teza se ria um “des serviço à so ciedade”,
para apro veitar as pa lavras in dignadas do pre siden-
te do STF, Mar co Au rélio Mel lo.

Entretanto, o que se quer não é con trolar os cha -
mados atos de julgamento de ju ízes, de sembargado-
res ou mi nistros, que têm au tonomia e de cidem por
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“íntima e li vre con vicção”. O que se ques tiona são os
chamados atos de ges tão, as de cisões ad ministrati-
vas – es sas, sim, ina cessíveis. Um epi sódio na Jus ti-
ça go iana, para fi car ape nas em um exemplo, confir-
ma como o Ju diciário é in transponível.

Em 19 de fe vereiro de 1999, a Pro curadoria-Ge-
ral de Jus tiça pro tocolou o man dado de se gurança
10.569 no Su perior Tri bunal de Jus tiça (STJ), as sina-
do pelo pro curador-geral De móstenes Torres. O man -
dado era um re curso con tra de cisão do Tribu nal de
Justiça (TJ), em uma po lêmica que co meçara em
1997, quan do a Assem bléia Le gislativa apro vou a Lei
do Ne potismo (Lei 13.145/97). A lei li mita em dois o
número de pa rentes de au toridades contratados em
cargos co missionados.

Na épo ca, o TJ co municou, em nota ofi cial, que
descumpriria a lei por con siderar que os de putados
não po deriam le gislar so bre as sunto in terno da quela
corte. O Mi nistério Pú blico (MP), que dis cordara da
decisão, so licitou in formações so bre as con tratações
para ins truir in quérito ci vil pú blico.

Entretanto, o tri bunal ne gou o pe dido, ale gando
não ser “obri gado a pres tar in formações ale atórias so -
bre suas ati vidades ad ministrativas.” Foi nesse mo men-
to que o MP en trou com o man dado de se gurança no
STJ. Mais de dois anos de pois, em 16 de abril de 2001,
o STJ jul gou le gítimo o pe dido de in formações.

Como a tra mitação de pro cessos é lenta, so-
mente em se tembro do ano pas sado a de cisão che -
gou às mãos da pro curadora Iva na Fa rina, que re no-
vou o pe dido de in formações ao TJ. Fi nalmente, na
terça-feira pas sada, mais de cin co anos de pois, che -
gou ao Mi nistério Pú blico ofí cio da pre sidência do TJ.

Redigido em 26 de fe vereiro, se gundo data que
consta no do cumento, in forma que o Tri bunal Ple no re u-
niu-se e re iterou a de cisão an terior, ou seja, que es sas
informações di zem respeito a ques tões “in terna corpo-
ris do Ju diciário.” Ao fi nal, o ofício con firma a mes ma in -
formação da nota ofi cial de 1998, ou seja, que a Lei do
Nepotismo não foi apli cada porque o TJ com preendeu
que seus dis positivos são in comportáveis.

Em ou tras pa lavras: as in formações re quisitadas
por De móstenes Tor res na quela épo ca con tinuam ina -
cessíveis. A ca ixa, que pode até não ser pre ta, está fe -
chada – e pa rece que as sim con tinuará –, numa pro va
de como o Po der Ju diciário re age à fiscalização ex terna.
Os Po deres Executivos e Le gislativos so frem con trole
externo e nem por isso per deram au tonomia.

A ele ição de qua tro em qua tro anos é uma das
formas de controle da so ciedade, sem fa lar que a im -
prensa torna es ses dois po deres mu ito mais trans pa-

rentes. Em duas oca siões a so ciedade, com a aju da
da im prensa, abriu a ca ixa-preta das duas ins titui-
ções: no go verno de Col lor Mel lo, que le vou ao seu
impeachment, e no caso dos Anões do Orça mento,
provocando uma “fa xina” no Congresso Na cional.

Como diz o mi nistro Cel so Mel lo, do STF, o pre -
sidente Lula re fletiu em seu pro nunciamento “a an-
gústia que to mou con ta de to dos os ci dadãos, que
exigem a ins tauração de um sis tema de fis calização
que abran ja to das as instituições do po der.” Não se
busca nada mais além dis so.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
sidente, Srªs e Srs. Se nadores, nas úl timas duas dé -
cadas, o Bra sil  ini ciou um processo de aproveitamen-
to ra cional de seus imen sos re cursos tu rísticos, o que
já nos trou xe gran des be nefícios so ciais, econômicos
e cul turais.

No en tanto, quan do con sideramos o ver dadeiro
potencial de re cursos tu rísticos exis tente no Brasil,
certamente ain da es tamos mu ito distantes de uma
posição ra zoável, comparando-se com ou tros des ti-
nos tu rísticos in ternacionais.

Muitas pe quenas ilhas de di versas par tes do
mundo, que têm um po tencial tu rístico mu ito in ferior
ao nos so, re cebem anu almente um nú mero de tu ris-
tas ma ior que os que nos vi sitam, ob tendo re ceitas de 
turismo igua is ou su periores à nossa.

Poucos pa íses do mun do se equi param ao nos -
so em ter mos de atra ção tu rística. Te mos pra ias,
ilhas, ser ras, câ nions, pi cos ele va dos, ca choeiras, flo -
restas, re servas eco lógicas, fa una e flo ra ri quíssimas
e, prin cipalmente, um povo hos pitaleiro.

Não po deria ci tar, e não te ria tem po para men ci-
onar nem me tade dos locais de in teresse tu rístico em
todo o Bra sil, mas não po demos es quecer os Len çóis
Maranhenses, o Del ta do Par naíba, o Parque Na cio-
nal de Sete Ci dades, os sertões nor destinos, Cha pa-
da Di amantina, Pantanal Mato-Gros sense, Cer rado,
Chapada dos Ve adeiros, Cha pada dos Gu imarães,
Mata Atlân tica, Vale do Ri beira, Ama zônia, Ca taratas
do Igua çu, Fer nando de No ronha, Parques Na cionais,
grandes ci dades, mu itos acervos na turais e cul turais.

Temos construções an tigas, mu itas dos sé culos
XVII e XVIII, ci dades his tóricas, de claradas como Pa-
trimônio Cultural da Hu manidade pela Unes co, como
Ouro Pre to, Olinda e Pa raty.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, o eco tu-
rismo apre senta uma taxa anu al de cres cimento de
30%. É o seg mento da área de tu rismo que apre senta
a mais alta taxa de cres cimento em ní vel mun dial, nos
últimos anos: são apro ximadamente 50 mi lhões de
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pessoas que pra ticam o eco turismo, re presentando
cerca de 10% do mer cado de tu rismo mun dial.

O Bra sil apre senta con dições  com petitivas mu i-
to fa voráveis para con correr nes sa im portante fa tia de 
mercado do tu rismo, que vem atra indo pes soas de
todo o mun do, de to das as fa ixas etá rias, pois o conta-
to com a na tureza, o co nhecimento da fa una, da flo ra,
o des frute da na tureza sem agre dir o meio am biente e 
a fuga das con dições es tressantes das gran des ci da-
des são fa tores fa voráveis ao de sen volvimento do
ecoturismo.

O Bra sil tem to das as condições para con correr
favoravelmente com pa íses que já são des tinos eco -
turísticos com cer ta tra dição, como Cos ta Rica, Mé xi-
co, Tan zânia, Tai lândia, Aus trália, Quê nia, Ru anda,
Belize e Re pública Do minicana.

O Bra sil, como uma das ma iores re servas de bi o-
diversidade do pla neta, já con ta com cer ca de 5 mil
empresas e ins tituições de dicadas ao Ecoturismo,
empregando aproximadamente 30 mil pes soas nesse
setor.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, o Insti tuto
Brasileiro de Tu rismo (EMBRATUR) ins tituiu, em
2002, o Pro jeto de De senvolvimento de Ecoturismo
no Bra sil, que re presenta um im portante ins trumento
para pro mover o tu rismo eco lógico.

Esse pro jeto com preende um di agnóstico de 96
pólos iden tificados, em que já se pra tica o Eco turis-
mo, com o in ventário de suas ca racterísticas, po tenci-
alidades e análise de in fra-estrutura de apoio.

Desejo tam bém res saltar a im portante con tribui-
ção do Ser viço Na cional de Apren dizagem Co mercial
(SENAC) e do Ser viço So cial do Co mércio (SESC),
que pa trocinaram a pu blicação que me ser viu de
base para este pro nunciamento e, tam bém, es tão de -
senvolvendo ou tros pro jetos e re alizando ações de
grande im portância para o cres cimento do Eco turis-
mo no Bra sil.

SESC, Senac e Embratur, em par ceria com en ti-
dades pú blicas e or ganizações não-go vernamentais,
iniciativa privada e co munidades lo cais, es tão es timu-
lando o de senvolvimento do Eco turismo, con tribuindo
para a ge ração de renda, di visas, res peito ao meio
ambiente, di versidade cul tural e ge ração de opor tuni-
dades de tra balho.

Neste mo mento em que o Bra sil tanto ne cessita
de ge ração de pos tos de tra balho, po demos apro vei-
tar as van tagens do Eco turismo para o de senvolvi-
mento sus tentável, para a pre servação de nos so pa -
trimônio na tural, para a for mação de uma cons ciência
ambientalista e de res peito às co munidades lo cais.

Deixo aqui o meu ape lo às au toridades respon-
sáveis pelo tu rismo na cional, para que man tenham o
apoio ao trabalho re alizado pelo Insti tuto Bra sileiro de 
Turismo, prin cipalmente em re lação ao Pro jeto de De -
senvolvimento de Eco turismo no Bra sil.

Assim, o Bra sil po derá apro veitar to das as van -
tagens da chamada in dústria do tu rismo, a “in dústria
sem cha minés”, a in dústria do fu turo, a in dústria que
mais cres ce no mun do, que apro xima pes soas, que
gera ren da, em pregos, di visas, cria vín culos cul turais
e de ami zade en tre os po vos e con tribui para o cres ci-
mento da eco nomia, para a paz, para a pre ser vação
do meio am biente e para o de senvolvimento ge ral da
humanidade.

Muito obri gado.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, nun ca é de mais
insistir: para o Bra sil, ain da é di fícil ex portar. Di fícil de -
vido aos im postos que gru dam como pra ga nos cus -
tos de nos sos produtos. Di fícil pela bu rocracia, que
ainda em perra o es forço de ex portar.

E como é im portante ex portar! Quem ex porta
cria em pregos. Empregos dos qua is o Bra sil pre cisa
como o se dento precisa de água. Quem ex porta au -
menta o mer cado para nos sa eco nomia. É como se o
País cres cesse sem pre cisar es ticar seu ter ritório ou
aumentar sua po pulação de con sumidores. Quem ex -
porta cria ri quezas aqui, en seja ma ior mo vimentação
de nos sa eco nomia e até mes mo mais tri butos para o
Poder Pú blico, mu niciando seus le gítimos programas
de go verno, sem que se pre cise re correr a no vos im -
postos ou a alí quotas mais al tas.

O es forço ex portador rende, ainda, ou tros fru-
tos: a em presa que ex porta acaba por se tor nar mais
eficiente e con quista o do mínio de no vas tec nologias;
inova tecnologicamente; apren de a usar no vos re cur-
sos e sa beres de co mercialização. Num se gundo mo -
mento, ela in corpora es ses co nhecimentos ao con-
junto da eco nomia bra sileira, tor nando-a mais di nâmi-
ca, mais com petitiva.

Sabemos que, nos úl timos anos, tem ha vido um
esforço de ar rumar a com plicada equação de nos sas
exportações. São mu itos os ór gãos de go verno en vol-
vidos na ques tão.São mu itas as leis, de cretos, porta-
rias, normas, de vá rios Mi nistérios. Nes se sen tido, es -
forçou-se o go verno pas sado e es força-se o go verno
atual. Nos so agro negócio bri lha nas ex portações. Vá -
rios ou tros se tores se des tacam; to davia, os obs tácu-
los ain da são mu itos.

Só em presas mu ito gran des po dem en frentar
com equi líbrio de forças o la birinto bu rocrático que

09128 Qu arta-feira  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL378    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL378 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL378     



significa tentar ex portar. As pe quenas e mé dias em -
presas so frem com a bu rocracia. O que se dirá das
microempresas, que, para te rem al guma chan ce, têm
que se unir em con sórcios ex portadores.

Apesar do avan ço da le gislação e de ter mos li -
vrado as ex portações de al guns tri butos que as ata -
zanavam, ain da são mu itos os en cargos tri butários
que pe sam in devidamente so bre os pro dutos que
nossas em presas ven dem no mer cado in ternacional.
Basta men cionar os tri butos que in cidem em cascata,
como a CPMF e a Cofins. São pre judiciais no ge ral da
economia e em nos so mer cado in terno. Mu ito mais
nocivos são eles quan do re caem so bre as ex porta-
ções. Aí, eles for mam uma ver dadeira cor rente sa bo-
tadora de nos so es forço ex portador.

Tri butos ex cessivos e des necessários; e bu rocra-
cia ex cessiva e des necessária. Su giro com batê-los, Sr.
Presidente, em ver dadeiro mu tirão na cional em prol das 
exportações. O pri meiro passo para isso po deria ser a
formação, pelo Go verno Fe deral, de um Gru po de Tra -
balho bem específico, para ana lisar es ses obstáculos e
para pro por me didas que os pos sam su perar. O Go ver-
no pre cisa instituir, ur gentemente, um es forço nes se
sentido. A boa ca usa de nos sas ex portações está a me -
recê-lo. A boa ca usa da es perança de me lhores dias
para o povo bra sileiro está a exi gi-lo.

Muito obrigado.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Presi-

dente, Srªs e Srs. Se nadores, es tamos apre sentando
projeto de lei que visa a in centivar as em presas a con -
tratar jo vens que es tão in gressando no mer cado de
trabalho. Essa pro posição foi originariamente apre-
sentada na Câ mara dos De putados, quan do exer cía-
mos o man dato de De putado Fe deral, em 2001. Fa ze-
mo-lo, tam bém, em hon ra a com promisso que as su-
mimos na cam panha que nos con duziu ao Se nado
Federal. Ainda, porque nesses dois anos os pro ble-
mas que a pro posição en frenta se agravaram. Por fim, 
para man ter em pa uta essa idéia que cre mos de fun -
damental im portância para os jo vens de nosso País.

Os atu ais go vernantes, em todo o mun do, em
especial no Brasil, de vem es tar atentos à rá pida evo -
lução das tec nologias de pro dução, as qua is afe tam
drasticamente as de mandas de for ça de tra balho. As
empresas são for çadas, pela con corrência glo baliza-
da, a in troduzir con tínuos aperfeiçoamentos em seus
métodos e processos pro dutivos, de tal sor te que a
mão-de-obra ne cessita ad quirir re quisitos de ver satili-
dade e de adaptabilidade, sob a pena de bru tal au-
mento de ro tatividade ou, no caso ex tremo, de de-
semprego.

De ou tra par te é oci oso des tacarmos a di ficuldade
que os jo vens en frentam para con quistar seu pri meiro
emprego, jus tamente por que não con seguem su prir,
perante o po tencial em pregador, o re quisito bá sico de
conhecimento e ex periência que o sis tema pro dutivo
demanda de sesperadamente. São fre qüentes as no tíci-
as que ou vimos so bre pos tos de tra balho que não se
conseguem preencher, pa ralelamente a hor das de de-
sempregados sem qua lificação adequada.

A edu cação formal, que, em prin cipio, deve ser
suprida pelo Esta do, é in suficiente para pro porcionar
massa crí tica de tra balhadores ap tos a ab sorverem,
rápida e efi cientemente, as no vas tec nologias produti-
vas. Existe um enorme dé ficit qua litativo de
mão-de-obra, que nos faz an tever, in clusive, a ne ces-
sidade de mu ito em bre ve o Bra sil ser for çado a fle xi-
bilizar sua po lítica imigratória, com a úni ca fi nalidade
de evi tar o es trangulamento da pro dução competitiva.
Ocioso des tacarmos as per versas con seqüências de
tão in desejável ce nário. Bas ta ima ginarmos a cres-
cente mar ginalização da mão-de-obra lo cal e au men-
to da po breza pelo agra vamento das con dições dis tri-
butivas. Como co rolário, au mento da concentração de 
riqueza.

A em pregabilidade do tra balhador bra sileiro,
portanto, já está bas tante pre cária e ame açada pela
própria fra gilidade e ine ficiência do apa rato da educa-
ção for mal. O en sino téc nico e o de cap tação comple-
mentar, por sua vez, não têm a es trutura e a es cala
necessárias para pro porcionar so lução na tural ao
problema.

O pro jeto de lei que ora re apresentamos ataca o
problema con siderando os di versos as pectos da ques -
tão. Por um lado, bus ca pro mover a in tegração na tural
do jo vem es tudante no mer cado de trabalho, con jugan-
do a sua edu cação formal com a ob tenção de ca pacita-
ção e ex periência pro fissional. De ou tro lado, sob o as -
pecto de in teresse das em presas, pre tende atu ar no ní -
vel de ca pacitação da for ça de tra balho para acom pa-
nhar a evo lução das téc nicas produtivas.

Em ra zão da ex trema mu tabilidade das exi gên-
cias cognitivas e de ha bilitação para o de sempenho
de ta refas pro dutivas, a ca pacitação veio aco plar-se
definitivamente como com plemento in dispensável da
educação for mal, den tro do am plo con ceito da educa-
ção con tinuada. Esse con ceito de riva do re conheci-
mento de que a di nâmica evolutiva das tec nologias de 
produção, que hoje en volvem e afe tam to dos os se to-
res da vida hu mana, exige que o in divíduo es teja
sempre sub metido ao pro cesso edu cativo, sob ris co
de ine xorável ob solescência. Vale di zer, de preciação
ou, mes mo, ex clusão do mer cado de tra balho.
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A em presa me lhor co nhece as de mandas do
mercado de tra balho e as ne cessidades de for mação
da mão-de-obra. Os em pregadores es tão ap tos a
identificarem com pres teza e es pecificidade as ca rên-
cias, or ganizando, por tanto, com ma ior ob jetividade e
menor dispersão de cus tos, os tre inamentos ne ces-
sários ao au mento e/ou me lhoria da pro dução, com
melhor apro veitamento dos re cursos hu manos dis po-
níveis.

As des pesas com mão-de-obra, en cargos so ci-
ais e formação pro fissional dos em pregados já são,
normalmente, de dutíveis para fins fis cais. Na ver da-
de, por tanto, o pro jeto inova ape nas em, per mitindo a
dedução em do bro, au mentar o in centivo aos em pre-
gadores para to marem a ini ciativa.

Do pon to de vis ta es tatal, o pro jeto se jus tifica
plenamente, em face do seu alto al cance so cial, em
termos ime diatos, e tam bém do eco nômico, a  em pre-
gadores pela me nor pro dutividade do em pregado
aprendiz, em com paração com já ple namente ca paci-
tado e ex periente.

Pelo que aci ma ex pusemos, acre ditamos ne-
cessário e oportuno so licitar o en dosso dos no bres
pares Se nadores à ini ciativa re presentada pela pro-
posição so bre a qual hoje dis corremos.

Muito obrigado.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-

dente, Srªs e Srs. Se nadores: os ver sos do po eta Sid -
ney Mil ler me ins piram nas minhas ca minhadas pe las
estradas de Ron dônia: “Pa rece um cor dão sem pon ta,
pelo chão de senrolado; ras gando tudo que en contra,
a ter ra de lado a lado; es trada de Sul a Nor te, eu que
passo, pen so e peço; no tícias de toda sor te, de dias
que eu não al canço; de no ites que eu des conheço, de
amor, de vida ou de mor te.” Como “a es trada e o vi ole-
iro”, da po esia, “eu que já per corri o mun do, ca valgan-
do a ter ra nua, ... mu itas co isas te nho vis to, nos lu ga-
res onde pas so...onde a vis ta pou co al cança... tan ta
gente e tão li geiro, que eu até per di a con ta... se meu
destino é ter um rumo só, cho ro, e meu pran to é pau,
é pe dra, é pó”.

Na his tória de Ron dônia, fo ram mi lhares os “vi o-
leiros”, “ca minhando só, por uma es trada, ca minhan-
do só”. Não há como con tar a his tória de Ron dônia,
em ver so e pro sa, sem que se faça rima com a
BR-364. De Sul a Nor te, transporte, sorte, le ito de
morte. E, se a BR-364 se con funde com a his tória de
Rondônia, hoje, pro sa e ver so ri mam com aban dono,
pau, pe dra, pó e bu raco. A vida de Ron dônia pas sa
pela 364. A vida de Ron dônia, hoje, pára na 364. Em

muitos lu gares, o que res tou da es trada são ver dadei-
ros des caminhos.

Recuperar a BR-364 é, por tanto, con tinuar a
construir a história de Ron dônia. É uma his tória que
não pode pa rar. A construção da BR-364 sig nificou a
ocupação da fron teira e a conseqüente de limitação
da so berania. Qu ase tudo o que se pro duz no Esta do
passa por es tradas. Pela BR-364, pela BR-425 e por
outros ca minhos. São as es tradas que li gam a pro du-
ção ao pro gresso, o tra balho à far tura.

Tenho re cebido, di ariamente, inú meros pe didos
no sen tido de que o Go verno Fe deral tome cons ciên-
cia da si tuação pre cária das es tradas ron donienses.
São es tudantes e suas ho ras em vão, na ten tativa da
busca pelo saber. São pro dutores e seu suor des per-
diçado na perda do ali mento que não che ga ao mer -
cado. É “tanta gen te...que eu até per di a con ta...fora a
dor, que a dor não con ta”.

Rondônia tem to das as con dições de contribuir
para que os ob jetivos no novo Go verno se jam efe tiva-
mente atingidos. Ali se pode pro duzir o ali mento que
ainda falta para mi lhões de brasileiros.Ali se pode ge -
rar o em prego que de volve a ci dadania aos ex cluídos
da mesa de co munhão. Ali, onde “a vis ta pou co al can-
ça, mas a ter ra con tinua”, há es paço su ficiente para
que a es perança ven ça, efetivamente, o de salento.

Mas, as frus trações da po pulação po dem, tam -
bém, se trans formar no ali mento do de salento. Há tre-
chos de es tradas, em Ron dônia, por exem plo, por
onde não pas sa, nem mes mo, a es perança. Entre Ita -
puã e Ari quemes, en tre Presidente Mé dici e Pi menta
Bueno, en tre Por to Ve lho e Abu nã e para Gu ajará Mi -
rim, são al guns dos pon tos crí ticos que me recem
atenção ime diata.

O pro dutor ru ral ron doniense cor re o ris co, se
persistirem as frus trações, de se trans formar, de po-
tencial vi abilizador das pro postas de go verno, como
produtores ru rais, em pú blico-alvo dos pro gramas de
distribuição dos ali mentos que eles mes mos po deriam
cultivar, que vi rão de fora do Esta do, não ra ramente im -
portados de ou tros pa íses. Não é à toa a gran de ava -
lanche po pulacional que in chou as ci dades brasileiras
nas úl timas dé cadas, com to das as re percussões ne -
gativas dessa mi gração ru ral-urbana, in cluindo a ex-
clusão so cial, que gera a vi olência que já atin giu os li -
mites de uma ver dadeira guer ra ci vil. “Fora a mor te,
quando en contra, vai na fren te um povo in teiro”.

Quero, por tanto, di rigir, nes te ins tante, um apelo
ao Sr. Mi nistro dos Trans portes, De putado Ander son
Adauto, em nome do povo de Ron dônia, no sen tido
de que seja de dicada, ime diatamente, atenção es pe-
cial às ro dovias que cor tam o nos so Esta do, prin cipal-
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mente, às BRs 364, 425, 174, 421 e 429. Além dis so,
é de cru cial im portância para Ron dônia a fe deraliza-
ção da RO-399, que liga Pi menteiras à BR-364. Estou 
certo da sen sibilidade do Sr. Mi nistro, e o povo ron do-
niense sa berá res ponder à al tura, contribuindo para a
realização dos pro pósitos do Go verno Fe deral: re du-
zir as dis paridades pessoais e re gionais de renda e
construir uma na ção ver dadeiramente de mocrática e
soberana.

Rondônia ain da é um Esta do emi nentemente
rural. Em dois ter ços de seus mu nicípios, a po pulação
que vive no cam po ain da é ma ior. E as es tra das de
Rondônia, se pre servadas, ain da com portam ou tros
milhares de “violeiros”. “Tanta gente que virá, ca mi-
nhando, pro curando, na certeza de en contrar”.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

sidente, Srªs e Srs. Se nadores, o 1º de Maio de veria
ser um dia de co memorações e ale gria para os tra ba-
lhadores bra sileiros, es pecialmente aque les que
acreditaram nas mu danças que o novo go verno iria
trazer para a clas se ope rária bra sileira. Infe lizmente, a 
meu ver, os tra balhadores não te rão o que co memo-
rar no 1º de Maio, até mes mo pela frus tração que es -
tão ten do com o go verno que sem pre se dis se de fen-
sor dos tra balhadores e ago ra pa rece que em perrou
ao as sumir o po der.

O 1º Maio do Go verno Lula, com cer teza, não
trará ne nhuma eu foria aos ope rários brasileiros, uma
vez que al çado o Po der, a eu foria do pe ríodo pré-elei-
toral deu es paço para um mis to de de saprovação e
desapontamento aos tra balhadores bra sileiros, aos
servidores pú blicos e aos tra balhadores apo senta-
dos. Mu itos es peravam que o novo go verno se ria
mais rá pido e mais efe tivo – como era pro metido – na
resolução dos gra ves pro blemas que afe tam o País.

O pri meiro de to dos os ma les é o de semprego e
não se viu ne nhuma me dida con creta para a ge ração
de no vos pos tos de tra balho. As mu danças evo cadas
nas ele ições só ocorreram na ca beça e na conduta
das au toridades do PT que fa zem no Go verno co isas
totalmente di ferentes do que pro metiam na cam pa-
nha.

Até ago ra o que vi mos de concreto no go verno
foram me didas ou ações que só pi oraram a vida de
todo o povo bra sileiro, como o au mento da taxa de de -
semprego, que, em mar ço, fe chou em 12.1%, a ma ior
desde abril do ano pas sado; o au mento da in formali-
dade que cresceu 7,2%, con forme da dos do IBGE; e
o re ajuste do sa lário mí nimo para ape nas R$240,00,
cujo ín dice de re ajuste não co briu se quer a va riação

da ces ta bá sica. O pre sente do go verno Lula aos tra -
balhadores foi o au mento das ta xas de ju ros que difi-
cultou o cré dito à pro dução e aos tra balhadores e o
vergonhoso re ajuste de 1% dado ao fun cionalismo
público.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a ma ior
homenagem que pos so fa zer hoje aos tra balhadores
brasileiros é con tinuar co brando desse go verno o
cumprimento de seu pro grama que en ganou os tra ba-
lhadores e os le vou a vo tar nele. Mi nha ho menagem
será a ga rantia de que vou co brar do go verno Lula a li-
beração das ver bas para pro gramas so ciais di rigidos
aos tra balhadores e que fo ram im plantados pelo Pre -
sidente Fer nando Hen rique Cardoso, por que o go ver-
no Lula vem atra sando a li beração de ver bas para al -
guns pro gramas de ixados pelo go verno an terior
como o PETI (Pro grama de Erra dicação do Tra balho
Infantil), o Bol sa Ali mentação e o Bol sa Esco la. A ho -
menagem que faço aos tra balhadores bra sileiros, es -
pecialmente os ina tivos, será lu tar con tra a re dução
que o PT quer im por aos seus sa lários, a tra vés da co -
brança previdenciária de 11% dos apo sentados do
serviço pú blico.

A ho menagem que faço aos tra balhadores no
seu dia é con tinuar com batendo e con denando um
governo que fez pi orar a si tuação dos tra balhadores
brasileiros em 1º de Maio de 2003, im pondo ar rocho
salarial, ju ros al tos e pri vilegiando o gran de ca pital.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – Nada

mais ha vendo a tra tar, a Pre sidência vai en cerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs. Se nadores
que cons tará da pró xima ses são de liberativa or diná-
ria, a re alizar-se ama nhã, às 10 ho ras, a se guinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 16, DE 2002
(Votação No minal)

Votação, em se gundo turno, da Pro posta de
Emenda à Cons tituição nº 16, de 2002, ten do como
primeiro signatário o Se nador Mo zarildo Ca valcanti,
que altera o in ciso I do art. 159 da Cons tituição Fe de-
ral (des tina percentual do IR e IPI para apli cação em
Instituições Fe derais de Ensi no Su perior lo calizadas
na Ama zônia Le gal), tendo

Parecer fa vorável, sob nº 886, de 2002, da Co -
missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania, Re lator:
Senador Luiz Otá vio.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu arta-feira  30 09131Dia 27    381DIÁRIO DO SENADO FEDERALMês de 2003     381ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003     381ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 72, DE 1999

Primeira ses são de dis cussão, em pri meiro tur -
no, da Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 72, de
1999, ten do como pri meiro signatário o Se nador Car -
los Pa trocínio, que altera a Cons tituição Fe deral para
definir que os ve tos pre sidenciais se rão apre ciados
em re uniões se paradas das duas Ca sas do Congres-
so Na cional, ten do

Parecer sob nº 29, de 2003, da Co missão de
Constituição, Justiça e Ci dadania, Re lator: Se nador
Jefferson Pe res, fa vorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de re dação, que apre senta.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 34, DE 1999

Primeira ses são de dis cussão, em pri meiro tur -
no, da Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 34, de
1999, ten do como pri meiro sig natário o Se nador Pe -
dro Si mon, que altera dis positivos dos ar tigos 165,
166 e 167 da Cons tituição Fe deral (cria con dições or -
çamentárias para ga rantir a con clusão de obras pú bli-
cas em an damento), ten do

Parecer sob nº 316, de 2002, da Co missão de
Constituição, Justiça e Ci dadania, Re lator: Se nador
Roberto Re quião, fa vorável, nos ter mos da Emenda
nº 1-CCJ (Subs titutivo), que ofe rece.

– 4 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2001

Discussão, em tur no su plementar, do Subs tituti-
vo do Se nado ao Projeto de Lei da Câ mara nº 53, de
2001 (nº 4.346/2001, na Casa de ori gem), que altera
a re dação do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem-
bro de 1997, que es tabelece nor mas para as ele i-
ções, para mo dificar o nú mero de candidatos às ele i-
ções, tendo

Parecer sob nº 1.244, de 2001, da Co missão Di -
retora, Re latora: Se nadora Mar luce Pin to, ofe recendo
a re dação do vencido.

– 5 –
SUBSTITUTIVO AO PROJETO 

DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2001

Discussão, em tur no su plementar, do Subs tituti-
vo ao Pro jeto de Re solução nº 10, de 2001, de au toria
do Se nador Pa ulo Hartung, que acrescenta os §§ 1º e 
2º ao art. 99 da Re solução do Se nado Fe deral nº 93,

de 1970, para es tabelecer que o Pre sidente do Ban co
Central, ou um di retor por ele in dicado, com parecerá
à Co missão de Assun tos Econômicos para ex por as
decisões ado tadas pelo Comitê de Po lítica Mo netária,
tendo

Parecer sob nº 688, de 2002, da Co missão Di re-
tora, Re lator: Se nador Ro naldo Cu nha Lima, ofe re-
cendo a re dação do vencido.

– 6 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2001

Discussão, em turno úni co, do Projeto de Lei da
Câmara nº 66, de 2001 (nº 1.670/96, na Casa de ori -
gem), de ini ciativa do Pre sidente da Re pública, que
dispõe so bre o in centivo a ser pres tado pelo Po der
Público à cri ação, con solidação e ca pacitação de co -
operativas ou de as sociações que men ciona, e acres -
centa dis positivos ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, tendo

Pareceres sob nºs 1.277 e 1.278, de 2002, das
Comissões

– de Cons tituição, Justiça e Ci dadania, Re lator:
Senador Osmar Dias, fa vorável, com a Emen da nº
1-CCJ, que apre senta; e

– de Assun tos So ciais,  Re lator: Se nador Be ní-
cio Sam paio, fa vorável.

– 7 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2002

Discussão, em tur no úni co, do Projeto de Lei da
Câmara nº 89, de 2002 (nº 2.158/99, na Casa de ori -
gem),  que altera a Lei nº 9.871, de 23 de no vembro
de 1999, que “es tabelece pra zo para as ra tificações
de con cessões e ali enações de ter ras fe itas pe los
Estados na fa ixa de fron teira”, e dá ou tras pro vidênci-
as, tendo

Parecer fa vorável, sob nº 1.199, de 2002, da Co -
missão de Re lações Exte riores e De fesa Na cional,
Relator ad hoc: Se nador Lu dio Co elho.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 12, DE 2003

Discussão, em tur no úni co, do Projeto de De cre-
to Le gislativo nº 12, de 2003 (nº 2.310/2002, na Câ -
mara dos De putados), que aprova o texto do Acor do
entre o Go ver no da Re pública Fe derativa do Bra sil e o 
Governo da Re pública da Na míbia so bre Co operação
Naval, ce lebrado em Wind hoek, Na míbia, em 3 de de -
zembro de 2001, tendo
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Parecer fa vorável, sob nº 209, de 2003, da Co -
missão de Re lações Exte riores e De fesa Na cional,
Relator: Se nador Luiz Otá vio.

– 9 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2000

(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos
do Re curso nº 5, de 2002)

Discussão, em tur no úni co, do Projeto de Lei do
Senado nº 228, de 2000, de au toria do Se nador
Osmar Dias, que dá nova re dação ao art. 1º da Lei nº
9.800, de 26 de maio de 1999, que per mite às par tes
a uti lização de sis tema de trans missão de da dos para
a prá tica de atos pro cessuais, tendo

Pareceres sob nºs 251, de 2002, e 26, de 2003,
da Co missão de Cons tituição, Justiça e Ci dadania, 1º
pronunciamento (sobre o Pro jeto) Re lator: Se nador
Roberto Re quião, fa vorável; 2º pro nunciamento (so-
bre a Emen da nº 1, de Ple nário) Re lator ad hoc: Se -
nador Ma guito Vi lela, fa vorável.

– 10 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 108, DE 2001

(Incluído em Ordem do Dia  nos ter mos
do Re curso nº 18, de 2001)

Discussão, em tur no úni co, do Projeto de Lei do
Senado nº 108, de 2001, de au toria do Se nador Wal-
deck Orne las, que acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art.
47 da Lei nº 9.504, de 30 de se tembro de 1997, que
estabelece nor mas para as ele ições, ten do

Pareceres sob nºs 947 e 1.173, de 2001, da Co -
missão de Constituição, Jus tiça e Ci dadania, Re lator:
Senador Anto nio Car los Jú nior, 1º pro nunciamento:
(sobre o pro jeto) fa vorável, com vo tos contrários dos
Senadores Álva ro Dias, Ger son Ca mata. José Edu ar-
do Du tra, Osmar Dias e da Se nadora Mar luce Pinto;
2º pro nunciamento: (so bre as Emen das nºs 1, 2 e 3,
de Ple nário) ra tificando o voto fa vorável ao Pro jeto e
pela re jeição das emendas.

– 11 –
MENSAGEM Nº 76, DE 2003

Votação, em turno úni co, da Mensagem nº 76,
de 2003 (nº 114/2003, na ori gem), pela qual o Pre si-
dente da Re pública so licita a re tirada do Pro jeto de
Lei da Câ mara nº 4, de 2003, que autoriza o Insti tuto
Nacional do Se guro So cial a doar imó vel que es pecifi-
ca à União Bra sileira de Escri tores.

– 12 –
MENSAGEM Nº 78, DE 2003

Votação, em turno úni co, da Mensagem nº 78,
de 2003 (nº 132/2003, na ori gem), pela qual o Pre si-
dente da Re pública so licita a re tirada do Pro jeto de

Lei da Câ mara nº 134, de 2001, que altera o art. 618
da Con solidação das Leis do Tra balho – CLT.

– 13 –
REQUERIMENTO Nº 181, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re querimento nº
181, de 2003, do Se nador Alo izio Mer cadante, so lici-
tando, nos ter mos re gimentais, que, so bre o Projeto
de Lei do Se nado nº 37, de 2002, além da Co missão
constante do des pacho ini cial de distribuição, seja ou -
vida, também, a de Assun tos Eco nômicos.

– 14 –
REQUERIMENTO Nº 182, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re querimento nº
182, de 2003, do Se nador Marcelo Cri vella, so licitan-
do a tra mitação con junta dos Pro jetos de Lei do Se na-
do nºs 61, de 1999, e 114, de 2001, por re gularem a
mesma ma téria.

– 15 –
REQUERIMENTO Nº 191, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re querimento nº
191, de 2003, da Se nadora Ana Jú lia Ca repa, so lici-
tando a tra mitação con junta dos Pro jetos de Lei do
Senado nºs 104 e 105, de 2003, por re gularem a mes -
ma ma téria.

– 16 –
REQUERIMENTO Nº 209 DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re querimento nº
209, de 2003, da Se nadora Ana Jú lia Ca repa, so lici-
tando, nos ter mos re gimentais, que so bre o Pro jeto
de Lei da Câ mara nº 50, de 2002, além da Co missão
constante do des pacho ini cial de distribuição, seja ou -
vida, também, a de Assun tos Eco nômicos.

– 17 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei da Câ mara nº 124, de 2001 (nº
3.069/2000, na Casa de ori gem), que institui o avi so
antecipado ao fi ador da ina dimplência do de vedor,
tendo

Parecer sob nº 167, de 2003, da Co missão de
Constituição, Justiça e Ci dadania, Re lator: Se nador
Amir Lan do, pela pre judicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Le onel Pa van) – Está en -
cerrada a ses são.

(Levanta-se a ses são às 18 ho ras e 34 
minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR MARCELO CRIVELLA, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
28-04-2003, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Pronuncia o se guinte discurso.) – Srª. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, mais uma vez ocu po a tri bu-
na des ta Casa para fa lar de um as sunto da mais
alta re levância: a si tuação de de cadência da so cie-
dade bra sileira. A de cadência dos nos sos cos tumes,
da nos sa tra dição, da nos sa re ligiosidade, dos prin-
cípios da nos sa fa mília, da edu cação dos nos sos fi -
lhos, do que tem sido pas sado em nos sa te levisão,
em nos so te atro, em nosso ci nema, en fim, com o
aumento da vi olência em nos so País.

O Bra sil tem sido ví tima da des truição, da de sa-
gregação fa miliar. Todo dia, quan do abri mos os jorna-
is, nos de paramos com cri mes he diondos pra ticados
no seio da fa mília. Re centemente, vi uma es tatística
estarrecedora: 80% dos cri mes de ho micídio pra tica-
dos no ano pas sado em nos so País fo ram co metidos
por ami gos e pa rentes. Apenas 20% fo ram fru to de
assalto, se qüestro, la trocínio e co isas do tipo, de tal
maneira que essa vi olência está in trínseca à nos sa
família e aos ami gos. Por que tan ta mi séria, tanto so -
frimento e de semprego? Por que es sas co isas per sis-
tem e se agra vam?

Parece que nós to dos, na la buta diária, nos tra -
balhos par lamentares, o Go verno, no seu es forço,
com tan tos mi nistros e as sessores, não te mos con se-
guido dar uma so lução, qui çá mi norar o ritmo, a mar -
cha des sa pro gressão ex ponencial – não di ria nem
geométrica – da vi olência e da mi séria no nos so País.

Podemos di vergir das so luções. Alguns apon-
tam a ge ração de em prego, o crescimento econômi-
co. Ou tros fa lam em pri orizar o com bate à fome, em
educação. Cada um de nós tem a so lução para esse
problema na sua vi são, no seu co ração, na sua alma.
Mas cer tamente to dos convergimos para a cons tata-
ção de que há um afas tamento de Deus, dos nos sos
princípios. Hoje, são pou cos a ci tar a Bí blia, o Evan -
gelho. São pou cas as cri anças que fazem uma oração
antes das re feições ou que fre qüentam uma igre ja, in -
dependentemente de de nominação.

Sem som bra de dú vida, o Bra sil se res sente dis-
so. No mo mento em que dis cutimos uma nova so cie-
dade – es tamos na im plantação de um novo Go verno
–, vejo tan tos so nhos, tan tas es peranças, mas não sei 
se es sas se mentes plan tadas da rão bons fru tos se

não ti vermos fé. Ela é a for ça ma ior, o en tendimento
de que a so lução dos pro blemas mu itas ve zes não
está só na ál gebra, na so lução de equa ções, mas no
transcendental, na ori gem da vida, no es piritual, que
motiva o ho mem acima de tudo. As ma iores forças
são do es pírito, do co ração. Não é o amor a base de
tudo na vida? Não é a de finição do pró prio Deus? Se
há uma de finição de Deus, é esta: Deus é amor. É
esse amor que cons trói. E não va mos en contrá-lo fora
dos nos sos prin cípios, da nos sa tra dição re ligiosa, bí -
blica, cristã na sua es sência.

Foi as sim que esse dis curso teórico pas sou à
prática, Srª Pre sidente, numa ex periência que tive a
oportunidade de vi ver no sertão da Ba hia, mo rando
em Ire cê, a ca pital do fe ijão, uma ci dade tí pica do
semi-árido brasileiro, com cer ca de 60 mil pes soas,
muitas das qua is mi grantes oriundos de ou tros Esta -
dos do Nor deste, que para lá se des locaram numa
época em que o fe ijão ti nha um bom pre ço – che gou a 
ser ven dido US$60 a saca. Mas, com os pro blemas
da seca con tinuada, do El Niño, do ecos sistema, da
poluição, da agres são que o meio am biente so fre por
parte da hu manidade, as se cas têm sido mais pro lon-
gadas e mais re petitivas, de tal ma neira que a an tiga
capital do fe ijão acabou sendo uma ca pital de proble-
mas, por que mu itas pes soas que para lá mi graram,
com a fal ta das co lheitas e com o pre ço do pro duto em 
queda, aca baram se en contrando em si tuação di fícil.

No fi nal da dé cada de 90, a Rede Re cord de te -
levisão li derou cam panha de as sistência às ví timas
da seca do ser tão nordestino. Fo ram pro gramas cha -
mados de SOS Nor deste. Essas cam panhas con sis-
tiram em am pla di vulgação na grade de pro grama-
ção da te levisão, convidando a po pulação em ge ral a
levar ali mentos não pe recíveis a mi lhares de pos tos
de co letas, normalmente igrejas, centros co munitári-
os, as sociações de mo radores, es palhados em todo
o ter ritório na cional. Vo luntários se en carregaram de
selecionar e se parar as do ações em cestas bá sicas,
que fo ram distribuídas nos fo cos da mi séria do ser-
tão, na queles po voados mais po bres, mais afli tos,
mais so fridos.

Essas cam panhas cum priram dois ob jetivos
principais: au xílio à po pulação, evidentemente de cu -
nho as sistencialista, porque o mo mento o exi gia; e
conscientização das au toridades e da po pulação em
geral para os gra ves  pro blemas do nos so Nor deste. É
lógico que essa dis tribuição de ali mentos é sem pre
uma me dida de ca ráter emer gencial, com be nefícios
muito temporários. Mi nora os efe itos da seca, mas
não apre senta so luções às ca usas do pro blema.
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Eu mes mo tive opor tunidade de, da bo léia de
um ca minhão, dis tribuir ces tas, e aquelas fi las não pa -
ravam. Lembro-me de que, no ser tão de Per nambuco,
ao fi nal, já es távamos fa zendo de uma ces ta duas e
de duas qua tro para po der atender às pessoas, por -
que o sol ia se pon do e as fi las iam au mentando, em -
bora fis calizássemos para que as pes soas não rece-
bessem duas ces tas. A mi séria era tão gran de, a po -
breza era tão ter rível, que ten távamos  fa zer, como se
fosse uma mul tiplicação do pe ixe para aten der a tan -
tos pro blemas.

Em meio a es sas lo calidades po bres do ser tão
do Nor deste, a mi crorregião de Ire cê, com os seus po -
voados, apre sentou qua dros dra máticos de mi séria,
com in tenso so frimento de uma vas ta po pulação. Isso 
foi mos trado em dois pro gramas in titulados Re pórter
Record, apre sentados pelo jor nalista Gou lart de
Andrade. Nes se pro grama, hou ve ce nas marcantes
que gos taria de res saltar aqui no ple nário do Se nado.
Uma de las re tratava a fa mília do Sr. Aél cio, um agri -
cultor de pe quenas pos ses, com uma pe quena pro pri-
edade, que teve a pro messa do Ban co do Nor deste
para ob ter um sistema de ir rigação e um poço na sua
roça de pi nha. Essa roça de pi nha es tava so frendo
por ca usa da seca, cada vez pro duzindo me nos, de vi-
do a pra gas na plan tação, en fim aos efe itos da seca.
Fizeram-lhe uma promessa de um em préstimo de
seis mil re ais. Esse ho mem, es perançoso e con fiando
nessa promessa, acabou pe gando um adi antamento
com agi otas, ci ganos que fazem esse papel no ser-
tão, a ju ros de 10%. Pas sados seis me ses, o em prés-
timo não se con cretizou, e esse ho mem se su icidou.
Ele se en forcou numa no ite de do mingo, de sespera-
do, an gustiado, sem saber o que fa zer para pagar o
agiota. De ixou uma car ta dra mática, que foi lida nes se
programa do Gou lart de Andrade. Ele de ixou três fi -
lhos e a es posa. Fo ram mo mentos ter ríveis na vida de 
um bra sileiro que lu tou, mi grou para Bra sília, foi bal -
conista, ten tou es tudar, plan tou a sua roça, pre cisou
de um poço, teve a pro messa de um em préstimo, pe -
gou um di nheiro com agi otas e acabou se en forcando.
Amanhã, se Deus me per mitir, vou mos trar, aqui no
plenário, as ima gens da carta, da mu lher cho rando e
dos fi lhos.

Entretanto, te rei o pri vilégio de mostrar também
aquilo que pude pre senciar na quela roça, por que
essa cam panha da Rede Re cord aca bou se trans for-
mando num pro jeto, que cri ou uma fa zenda, para
onde vi eram técnicos e en genheiros de Isra el e do
Nordeste. Pu demos co locar na quela roça um poço e
alguns me tros de man gueira para fa zer ir rigação.

Como dis se, amanhã, se Deus me per mitir, que-
ro mos trar as duas fa ses des sa his tória: a fa mília de -
sesperada e também a co lheita do ano pas sado, que
foi de oi tenta mil pi nhas enor mes, do ces, ex traordiná-
rias. Aque la se nhora so zinha, cal çando ga lochas e
usando chapelão, com um sim ples poço, que não
custou mais de R$6 mil e al guns me tros de man guei-
ra, fez aque la ter ra flo rescer e já está ven dendo no
abençoado mercado de Sal vador – gra ças a Deus,
Salvador é um lin do e gran de cen tro consumidor –
dessa sua pro dução. Se gurando uma pi nha, com lá -
grimas nos olhos, ela dis se: “O Aél cio mor reu por isso
e hoje vivo dis so.”

Transformar so nhos em re alidade não é pos sí-
vel sem fé.A fé é sem dú vida a ig nição, a cha ma ma i-
or, é aqui lo que nos faz acre ditar no que os li vros, a
matemática di zem ser im possível. E nós pre cisamos
de fé. Qu ando não te mos fé, agi mos mal, quan do pre -
conizamos, por exem plo, a que da do mer cado fi nan-
ceiro bra sileiro, quan do nos sos técnicos do Ban co
Central disseram que pre cisávamos dar aju da aos
bancos, e em prestamos mi lhões, bi lhões, fi zemos um 
aporte aos ban cos que iam que brar, mais tar de, vi -
mos que es ses bancos não que braram. E o Pre siden-
te do Ban co Cen tral saiu pre so do Con gresso, preso,
porque não quis res ponder per guntas na Co missão.
Mas, na ver dade, ele ti nha uma fé, ne gativa. Ele acre -
ditava na ca tástrofe, no pro blema, na an gústia. Os se -
nhores vêem como a fé é im portante, tan to a po sitiva
como a ne gativa. E o que mais pre cisamos nes te Bra -
sil é de fé.

Uma se nhora so zinha, con tagiada pela es pe-
rança e pela fé, ain da que cor roída pela sa udade do
marido, que partiu em ra zão de um su icídio, de ixando
uma car ta tão tris te, com os fi lhos, que de ixaram a es -
cola e co meçaram a be ber por não ace itarem a morte
do pai, essa mu lher deu a vol ta por cima por que acre -
ditou. E o mi lagre aconteceu.

A his tória da Dona Edna não é úni ca. Eu fui mo -
rar em Ire cê, em ra zão do Pro jeto Nordeste, da Fa-
zenda Nova Ca naã, e pre senciei o mes mo acon te-
cendo na vida da Dona Tel ma, da Dona Tânia e de
tantas ou tras fa mílias que fo ram as sentadas, mas
que, an tes, apareceram di zendo que que riam afo gar
seus fi lhos numa ca cimba por que já não agüen tavam
mais a mi séria, por que os pais ti nham mor rido na mi -
séria ou por que não viam pers pectivas. Qu ando va-
mos a um as sentamento no sertão como o des sa fa -
zenda em que mo rei e que hoje é uma ci dade, o prin -
cipal problema que en contramos não são os re cursos
para ir rigar a ter ra, para con seguir a se mente e o tra -
tor. Essa é a par te me nos di fícil. O prin cipal pro blema
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é mo tivar as pes soas, fazê-las acre ditar que é pos sí-
vel, é mu dar a cons ciência, a ro tina, tra zer há bitos no -
vos tan to de hi giene quan to há bitos de fé, de ora ção,
de le itura, de par tilha do pão. Ne nhum li vro, ne nhuma
escola, ne nhuma uni versidade, nada pode substituir
a fé nes se as pecto.

A mes ma si tuação ocor re nos pre sídios. Atu al-
mente, em qual quer pre sídio no Bra sil, seja es tadual
ou fe deral, há um ín dice de re incidência de 85%. Nos
presídios de se gurança má xima, esse ín dice che ga a
90%. Entre 1.000 de tentos, 900 es tão cum prindo a
segunda, a ter ceira ou a quarta pena. Fo ram sol tos e
novamente pre sos porque co meteram, às ve zes, a
mesma de linqüência, o mes mo cri me. O sistema pe -
nal, com sua pu nição e seu ri gor, não re cupera o ho -
mem; o ín dice de re cuperados, no en tanto, re lacio-
na-se àque les que ace itaram a fé.

Fato se melhante ocor re com as dro gas. Em re -
lação a esse ví cio, nem nós do Po der Le gislativo, ela -
borando leis, nem o Go verno, com seus pro gramas,
temos con seguido gran des re sultados. O gran de su -
cesso tem sur gido nas igre jas, na ca tequese da Bí -
blia, na fé diá ria pas sada por cân ticos, por re uniões,
por vi gílias, por jo vens com vi olão nas pra ças, de bai-
xo das ár vores, dis tribuindo fo lhetos. Nós, como so ci-
edade bra sileira, não po demos fi car in diferentes nes -
se ins tante de ta manha ca lamidade e tra gédia em
que ve mos fi lhos ma tando pais ou avós e la res des-
truídos. No Bra sil, de cada dez ca samentos que hoje
se re alizam, seis ou sete ter minarão em di vórcio nos
próximos cin co anos.

A cam panha do SOS Nor deste deu luz a essa
fazenda de apro ximadamente 450 hectares, lo caliza-
da a 600 qui lômetros de Sal vador, na aprazível lo cali-
dade de Ire cê, pre cisamente no km 350 da Ro dovia
do Fe ijão.

O Sr. Anto nio Car los Ma galhães (PFL – BA) –
Senador Mar celo Crivella, V. Exª me per mite um aparte?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) – 
Pois não, Se nador.

O Sr. Anto nio Car los Ma galhães (PFL – BA) –
No mo mento em que V. Exª está na tri buna, te nho de
dar um tes temunho so bre esse as sunto. Esti ve com V.
Exª nes se lo cal e ajudamos na me dida do pos sível
como Go verno da Ba hia. V. Exª re aliza um tra balho
notável que o Bra sil de veria co nhecer me lhor para
que pu desse ser re produzido em toda par te. Assim
acredito que te ríamos êxi to, in clusive no Pro grama
Fome Zero. O trabalho que V. Exª vem re alizando na
Bahia deve ser mais bem co nhecido em todo o País,
graças ao es pírito pú blico de V. Exª e à sua fé em

acreditar que o pro jeto se ria possível en quanto nós
mesmos e ou tros não acre ditávamos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) – 
Muito obri gado.

Senador Anto nio Carlos Ma galhães, se V. Exª
permitir, fa rei ape nas uma pe quena cor reção. V. Exª
disse que o pro jeto é meu, mas ele é nos so, é de V.
Exª, é do Se nador Cé sar Borges, que sem pre me
acolheu e me ori entou com tan to amor, e do povo da
Bahia. De mim mes mo não pro vieram os re cursos
para o pro jeto; como sabe V. Exª, fo ram ob tidos com a
venda de CD’s, com prados por tan tas pessoas que
colocaram no sertão uma go tinha e aca baram ir rigan-
do os hec tares onde hoje se pro duzem mais do que
alimentos: pro duzem-se fru tas, tais como man ga, fru-
ta-de-conde, coco, go iaba, ace rola. Tanta abun dância
produz es perança! São 540 cri anças na es cola. São
muitas fa mílias, de zenas e de zenas de fa mílias as-
sentadas que vi vem bem, que fre qüentam a es cola,
que to mam café jun tas no mesmo re feitório, que fre -
qüentam uma igreja, cada uma com seu cre do, mas
que lêem a Bí blia jun tos. Há ca tólicos, es píritas, evan-
gélicos, aliás, es ses são mi noria lá. O pa dre também
freqüenta a fa zenda. As pis cinas da fa zenda, aos fi na-
is de se mana, tra zem vas tas po pulações que vêm de
quermesses, vêm de ôni bus, de kombis. Enfim, é um
centro co munitário em que a fé tem re almente fe ito
milagres.

Se Deus me per mitir e, vol to a re petir, em bus ca
de au diência, ama nhã mos trarei esse tra balho do
Projeto Nor deste em um fil me rá pido de quinze mi nu-
tos. Nes se fil me, atenho-me exa tamente a essa di fe-
rença en tre o an tes e o de pois na vida de uma pes -
soa, quan do é ab sorvida pela fé. Fé é algo que fal ta,
muitas ve zes, nos nos sos as sentamentos, pelo me-
nos nos que vi sitei no Nordeste. Há mu itos as senta-
mentos fe itos pelo Go verno an terior. No en tanto, en -
contrei pes soas de sesperançadas em ca sinhas cu jos
reservatórios d’água eram en chidos pelo Exér cito
uma vez por mês, mas que não dava para hi giene, era
apenas para be ber e para cozinhar. Essas pes soas
não ti nham uma li derança tec nológica, não ti nham
equipamentos para plan tar e para se de senvolver e
acabavam per correndo um ca minho em três eta pas:
na pri meira, ca çavam, bus cavam ca langos, la gartos,
pássaros, na nos sa tão fra gilizada ve getação do
Semi-Árido.

O Sr. Mar co Ma ciel (PFL – PE) – No bre Se na-
dor Mar celo Cri vella, V. Exª me concede um aparte?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Pois não.
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O Sr. Mar co Ma ciel (PFL – PE) – Se nador Mar -
celo Cri vella, V. Exª está fa zendo uma dis sertação
muito in teressante so bre o pro jeto que de sen volve no
Nordeste, numa com ponente so cial mu ito ele vada, e
considerações so bre o quanto é im portante agir sem -
pre sob os im pulsos da fé. Cer ta fe ita, São Pa ulo dis -
se que ter fé pos suir o que ain da se es pera e con tem-
plar re alidades que ain da não se vêem. Re almente, a
fé é algo que nos leva a re fletir não so mente so bre
questões ima nentes mas tam bém so bre ques tões
transcendentes. V. Exª bus ca a um só tem po re alizar
as duas co isas: a sua pre ocupação com as ques tões
terrenas, com a me lhoria da con dição de vida do povo
e com as ques tões trans cendentes, que se ex pres-
sam de for ma mu ito evi dente nes sa sua pro fecia de fé 
cristã. Por isto que ro cum primentar V. Exª, pelo dis cur-
so, e fa zer vo tos de que esse tra balho so cial de V.Exª
prossiga e que pos sa tra zer con tinuados fru tos para a
melhoria de con dições de vida do povo, de modo es -
pecial das co munidades mais ca rentes que se en con-
tram no Nor deste, em que os in dicadores so ciais ain -
da são ad versos, so bretudo se co tejados com os do
Sul e do Su deste do País.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Muito obrigado, Se nador Mar co Ma ciel.

Ouço o Se nador Ro mero Jucá.
O Sr. Ro mero Jucá (PSDB – RR) – Se nador

Marcelo Cri vella, pedi o apar te, em primeiro lu gar,
para apla udir o dis curso de V. Exª. É im portante fa lar
de fé, fa lar de Deus. É im portante ter fé, mas, mais do
que isso, é im portante agir com fé para mu dar a re ali-
dade. V. Exª abor dou uma sé rie de ques tões e fez
uma afir mação que pode ter pas sado des percebida
para al guns, mas que me to cou mu ito, pois acom pa-
nhei de per to. Re firo-me à afirmação de que o tra ba-
lho do gran de con trole so cial, da grande re lação que
impede um ní vel de es calada de vi olência mu ito ma ior
no País, deve-se à atu ação, prin cipalmente, das igre -
jas evan gélicas nas pe riferias das gran des ci dades.
Sou tes temunha des se tra balho. Te nho uma re lação
muito próxima com os pas tores em Boa Vis ta e acom -
panho o pri mordial tra balho re alizado pe las igre jas,
principalmente nas re giões mais po bres. Sem dú vida,
as igre jas se tor naram um gran de pólo in dutor de paz, 
de es perança e de ten tativa de trans formação. É fun -
damental le var em con ta, por exem plo, a atuação das
igrejas evangélicas no Pro grama Fome Zero, já que
não es tão en volvidas com a po lítica como mu itos go -
vernos ou prefeituras tra balham. O pastor, a es posa
do pas tor, os obre iros, to dos co nhecem a re alidade
daquele ba irro, da quela lo calidade. Com sa tisfação,
dou esse tes temunho para que fi que re gistrado no

discurso de V. Exª. Efe tivamente, te mos que mu dar a
realidade do Bra sil, o que so mente será pos sível com
muita fé, mu ito tra balho e mu ita es perança.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) – 
Muito obri gado, Se nador Ro mero Jucá.

Enquanto V. Exª fa lava, fi quei imaginando uma
vasta co munidade des ses evangélicos de pe riferia,
dessas igre jas sim ples que pres tam um ser viço re le-
vante, como dis se V. Exª. Deve ter sido um gran de in -
centivo e deve ter ale grado mu ito o co ração des se
povo. Mu ito obrigado.

Nós fa lávamos des ses as sentamentos. Eu me
lembro de Ja caré-Curituba, um as sentamento em
Alagoas, na ba cia dos rios Cu rituba e Ja caré, onde
quase uma cen tena de fa mílias ti nha essa ro tina. Pri -
meiro ca çavam, quan do a caça aca bava, fa ziam car -
vão – que imavam a ca atinga e ven diam o saco de
carvão a R$1,00 –, de pois, quan do essa ati vidade es -
casseava, fa ziam os pe dágios na es trada. O pre feito
dessa ci dade é um ho mem no tável, Frei Beto. Ele di -
zia: “Cri vella, eu que ro aju dar. Eu que ro me om brear
com o go verno na ten tativa de tra zer es sas pessoas e
desenvolvê-las, mas um pro jeto pela me tade é um
problema tre mendo. Veja, de pois dos pe dágios, o pró -
ximo pas so será o sa que aos nos sos ar mazéns. Va -
mos per der os nos sos co merciantes. A nos sa mi séria
vai au mentar e em prego, que já é pou co, vai fi car mais 
difícil ain da.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko.
Fazendo soar a cam painha.) – Sr. Se nador, a Pre si-
dência con cederá a V. Exª mais dois mi nutos, para
que con clua, por que há mu itos inscritos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL-RJ) –
Eu con cluirei, Srª Pre sidente.

É mu ito im portante que, nes se es forço de me -
lhorar o País, pos samos contar, pe los prin cípios cris -
tãos que te mos, com as for ças re ligiosas des te País, e 
não faço dis tinção de ne nhuma. É fun damental que,
pela vi vência que têm – eu tive opor tunidade de vi ver,
durante dois anos no ser tão, e tantos ou tros fa zem o
mesmo trabalho –, como dis se o Se nador Ro mero
Jucá, se jam ou vidos, pas sem a sua ex periência e jun-
tos, de mãos da das, pos samos construir o Brasil de
nossos so nhos.

Quero agradecer a to dos e de ixar-lhes mi nha
mensagem de fé: acre dito nes te País, acre dito em
cada um de nós, acre dito em nosso es forço, acredito
no nos so Go verno e te nho certeza de que, jun tos, va -
mos jun tos mu dar essa re alidade.

Muito obri gado.
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Ata da 47ª Ses são De liberativa Ordi nária
em 30 de abril de 2003

1ª Ses são Le gislativa Ordi nária da 52ª Le gislatura

Presidência dos Srs. José Sar ney, Pa ulo Paim, Ro meu Tuma,
Gilberto Mes trinho, e da Sra. Íris de Ara újo

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

Aelton Freitas – Alber to Sil va – Alme ida Lima –
Aloizio Mer cadante – Alvaro Dias – Amir Lan do –
Ana Jú lia Ca repa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio
Carlos Ma galhães – Antô nio Car los Va ladares –
Arthur Vir gílio – Au gusto Bo telho – Cé sar Borges –
Delcidio Ama ral – Du ciomar Cos ta – Edi son Lo bão –
Eduardo Azeredo – Edu ardo Su plicy – Efraim Mo rais
– Eu rípedes Ca margo – Fernando Be zerra – Flávio
Arns – Ga ribaldi Alves Fi lho – Ge raldo Mesquita Jú -
nior – Gil berto Mestrinho – Hé lio Cos ta – He loísa He -
lena – He ráclito For tes – Ide li Sal vatti – Iris de Ara ujo
– Jef ferson Pe res – João Alber to Sou za – João Ba -
tista Mot ta – João Ca piberibe – João Ri beiro – Jo nas
Pinheiro – Jorge Bor nhausen – José Agri pino – José
Jorge – José Ma ranhão – José Sar ney – Ju vêncio da 
Fonseca – Le omar Qu intanilha – Le onel Pa van – Lú -
cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mão San ta – Mar celo Cri-
vella – Mar co Ma ciel – Mo zarildo Ca valcanti – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Pa paléo Paes – Pa trícia
Saboya Go mes – Pa ulo Octá vio – Pa ulo Paim – Pe -
dro Si mon – Ra mez Te bet – Re ginaldo Du arte – Re -
nan Ca lheiros – Re nildo San tana – Ro berto Sa turni-
no – Ro dolpho Tou rinho – Ro mero Jucá – Ro meu
Tuma – Ro seana Sar ney – Sér gio Gu erra – Sér gio
Zambiasi – Serys Slhes sarenko – Sibá Ma chado –
Tas so Je reissati – Te otônio Vi lela Fi lho – Tião Vi ana
– Val mir Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A lis ta de
presença acu sa o com parecimento de 74 Srs. Se na-
dores. Ha vendo nú mero re gimental, de claro aberta a
sessão.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos nos sos tra -
balhos.

O Sr. 1º Se cretário em exercício, Se nador Mo za-
rildo Ca valcanti, pro cederá à le itura do Expe diente.

É lido o se guinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 89, DE 2003
(Nº 155/2003, na ori gem)

Senhores Mem bros do Se nado Fe deral,

De con formidade com o art. 52, in ciso IV, da
Constituição Fe deral, e com o dis posto no art. 56 do
Regulamento de Pes soal do Ser viço Exterior, apro va-
do pelo De creto nº 93.325, de 1º de ou tubro de 1986,
no art. 57 do Ane xo I ao De creto nº 9.959, de 10 de
outubro de 2001, sub meto à apre ciação de Vossas
Excelências a es colha, que de sejo fa zer, do Se nhor
Valdemar Carneiro Leão Neto, Mi nistro de Pri meira
Classe da Car reira de Di plomata, do Qu adro Per ma-
nente do Mi nistério das Re lações Exte riores, para
exercer o car go de Emba ixador do Bra sil jun to ao Ca -
nadá.

Os mé ritos do Mi nistro Val demar Car neiro Leão
Neto, que me in duziram a es colhê-lo para o de sempe-
nho des sa ele vada fun ção, constam da anexa in for-
mação do Mi nistério das Re lações Exte riores.

Brasília, 29 de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

EM Nº  95 ARC/DP/DSE/SGEX/G-MRE/APES

Brasília, 2 de abril de 2003

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,

De acor do com o art. 84, in ciso XXV, da Cons ti-
tuição, e com o dis posto no art. 56, do Re gulamento
de Pes soal do Ser viço Exterior, aprovado pelo De cre-
to nº 93.325, de 1º de ou tubro de 1986, no art. 57, do
Anexo I ao De creto nº 3.959, de 10 de ou tubro de
2001, sub meto à apre ciação de Vossa Exce lência a
anexa mi nuta de Men sagem ao Se nado Fe deral des -
tinada à in dicação do Se nhor Valdemar Car neiro
Leão Neto, Mi nistro de Pri meira Classe da Car reira de 
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Diplomata, do Qu adro Per manente do Mi nistério das
Relações Exteriores, para exer cer o car go de Emba i-
xador do Brasil jun to ao Ca nadá.

2. Enca minho, igual mente em ane xo, in forma-
ção so bre o país e Curriculum vi tae do Emba ixa-
dor Val demar Car neiro Leão Neto, que, jun tamente

com a Men sagem ora sub metida à apreciação de
Vossa Exce lência, se rão apre sentados ao Se nado
Federal para exa me por par te de seus ilus tres mem -
bros.

Respeitosamente,  – Samuel Pi nheiro Gu ima-
rães Neto.
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AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 149/2003, de 22 do cor rente, do Mi nistro de 
Estado da De fesa, en caminhando in formações, em
meio mag nético (CD), em res posta ao Re querimento
nº 62, de 2003, do Se nador Mag no Mal ta/ e

– Nº 439/2003, de 15 do cor rente, do Mi nistro de 
Estado dos Transportes, en caminhando in formações
em res posta ao Re querimento nº 9, de 2003, do Se -
nador Arthur Virgílio.

As in formações fo ram en caminhadas,
em meio mag nético e em có pia, aos res pec-
tivos re querentes.

OFÍCIOS

DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 40/2003, de 16 do cor rente, do Mi nistro de
Estado do Tu rismo, en caminhando in formações em
resposta ao Re querimento nº 11, de 2003, do Se na-
dor Arthur Vir gílio; e

– Nº 314/2003, de 23 do cor rente, do Mi nistro
Extraordinário de Se gurança Ali mentar e Com bate à
Fome, en caminhando in formações em res posta ao Re -
querimento nº 60, de 2003, do Se nador Arthur Vir gílio.

As in formações fo ram en caminhadas, em có pia,
ao re querente.

Os re querimentos vão ao ar quivo.

PARECER

PARECER Nº 316, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania, so bre o Re querimento nº
112, de 2003 do Se nador Anto nio Car los
Valadares, que so licita com base no art.
50, § 2º da Cons tituição Fe deral e nos ter -
mos dos arts. 215, I, a 216 do Re gimento
Interno do Se nado Fe deral, in formações
ao Mi nistro de Esta do da Fa zenda so bre
indício de va zamento de in formação pri-
vilegiada de um cam po gi gante de pe tró-
leo na ba cia de Ser gipe fe ita pela Agên-
cia Na cional do Pe tróleo – ANP.

Relator: Se nador Tião Vi ana

I – Re latório

O Se nador Anto nio Carlos Va ladares, com base
no art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe deral e nos ter mos
dos arts. 215, I, e 216 do Re gimento Inter no do Se nado

Federal, en caminhou a esta co missão o Re querimento
de Infor mações nº 112, de 2003, no qual so licita o en vio
de ques tões ao Mi nistro de Estado da Fa zenda.

O Re querimento tem como ob jetivo so licitar in -
formações so bre in dício de va zamento de in formação
privilegiada, pela Agên cia Na cional de Pe tróleo
(ANP), so bre um cam po gi gante de pe tróleo na ba cia
de Ser gipe.

Em 11 de mar ço de 2003, a ANP di vulgou a des -
coberta de um poço gi gante na ba cia do Esta do de
Sergipe, com re servas es timadas em 1,9 bi lhão de
barris, de um pe tróleo con siderado le víssimo – 46
graus API. Como hou ve for te au mento no vo lume de
negócios com ações da Pe trobrás na vés pera do
anúncio

O se nador de seja sa ber se não hou ve ir regulari-
dades na di vulgação des sa in formação. Per gunta que
providências es tão sen do ado tadas pela Co missão
de Va lores Mo biliários (CVM) a fim de apu rar o su pos-
to va zamento, qual a mé dia de vo lume de ne gócios
com as ações da Pe trobrás nos cin co dias an teriores
e pos teriores à di vulgação, e a partir de qual va riação
de vo lume de ne gócios a CVM con sideraria a ope ra-
ção anor mal ou sus peita.

II – Aná lise

Em sua jus tificação, o se nador in forma que, no
dia 10 de mar ço de 2003, um dia an tes da aludida di -
vulgação, os ne gócios com as ações or dinárias da
Petrobras au mentaram 45% em re lação ao vo lume
médio do mês in teiro de fe vereiro, na Bol sa de Va lores
de São Pa ulo. Di ante de in formações ve iculadas de
que a CVM não te ria con siderado essa va riação de
volume su ficiente para jus tificar uma in vestigação, o
senador per gunta quais os cri térios usa dos pela co -
missão para con siderar de terminadas operações nor -
mais ou não.

Além do for te au mento no vo lume de ne gócios
com as ações da Pe trobras, ca usa es tranheza ao Se -
nador o fato de que essa des coberta te nha sido anun -
ciada pela ANP e não, pela Pe trobras, como é co mum
e cer to acon tecer. Inclusive, quan do ques tionada a
respeito, a Pe trobrás confirmou a des coberta, mas in -
formou que ain da re aliza testes para de terminar a vi a-
bilidade co mercial da ja zida. Por ou tro lado, em en tre-
vista pu blicada no jor nal Folha de S.Pa ulo, no dia 13
de mar ço, a Se cretária Na cional de Pe tróleo, Gás e
Combustíveis Re nováveis ne gou que as re servas es -
timadas fossem de 1,9 bi lhão de barris e tam bém não
confirmou o grau de qua lidade do óleo.

De fato, se ria mu ito im portante que a ANP di vul-
gasse os mo tivos técnicos, eco nômicos e ad ministra-
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tivos que a le varam a di vulgar a des coberta de um
poço gi gante de pe tróleo no li toral de Sergipe, sem o
devido co nhecimento e confirmação da Pe trobrás e
do pró prio Mi nistério de Mi nas e Ener gia. É preciso
haver uma in vestigação cu idadosa, para afas tar a
suspeita, mu itas ve zes le vantada, de que as agên cias
reguladoras fa vorecem os ca pitais pri vados, as segu-
rando-lhes ga rantia de lu cro e exi gindo-lhes pou cos
investimentos com re cursos pró prios.

III – Voto

A pro posição en contra-se de acordo com os dis -
positivos cons titucionais e re gimentais que re gem os
pedidos de in formações e au toridades do Po der Exe-
cutivo, bem como as nor mas de ad missibilidade exi gi-
das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual
manifestamo-nos fa voravelmente à mes ma.

Sala da Co missão, 16 de abril de 2003.
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O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – O Expe di-
ente lido vai à pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – So bre a
mesa, pro jeto de lei do Se nado que será lido pelo Sr.
1º Se cretário em exercício, Se nador Mo zarildo Ca val-
canti.

É lido o se guinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2003

Altera o De creto-Lei nº 2.848, de 7
de de zembro de 1940 – Có digo Pe nal –,
para au mentar as pe nas do crime de re -
ceptação.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 180 do De creto-Lei nº 2.848, de 7

de de zembro de 1940, com a re dação dada pela Lei
nº 9.426, de 24 de de zembro de 1996, pas sa a vi gorar
com as se guintes al terações:

“Art. 180. ...............................................
Pena – re clusão, de qua tro a dez anos, 

e mul ta.
§ 1º........................................................

Pena – re clusão, de sete a quin ze anos, e mul ta.
..............................................................
§ 3º. .......................................................
Pena – re clusão, de um a quatro anos,

e mul ta.
.....................................................(NR)”

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

Em nos so sis tema ju rídico-penal, o cri me de re -
ceptação é con siderado um crime me nos sé rio que o
crime de roubo e, por con seguinte, so fre pe nas mar -
cadamente mais le ves. Na es cala das pe nas, en con-
tra-se equi parado ao cri me de fur to.

Contudo, na re alidade, o re ceptador é tão ou
mais cri minoso que o la drão, já que é quem ver dadei-
ramente apro veita os fru tos do cri me. Exis tem mu itos
casos em que os cha mados re ceptadores são, na re -
alidade, man dantes do cri me de fur to ou rou bo, re ce-
bendo o pro duto de um cri me re alizado sob en comen-
da, sen do as sim as ca usas me diatas da vi olência
com que se re aliza o rou bo.

Destarte, nada mais ra zoável que au mentar as
penas para a re ceptação, equi parando-as àque las
aplicadas ao crime de rou bo, em suas for mas sim ples
e qua lificada. Esse pro cedimento per mite a de vida

persecução pe nal da queles que apro ve itam o cri me,
mesmo quan do não for pos sível provar o seu nexo de
causalidade com o rou bo. Con tamos, as sim, com a
aprovação de meus Pa res para esta pro posição.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003 –  Se na-
dor Valmir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-
bro de 1940-Có digo Pe nal

....................................................................................
Art. 180. Adqui rir, re ceber ou ocul tar, em pro vei-

to pró prio ou alhe io, co isa que sabe ser pro duto de cri -
me, ou in fluir para que ter ceiro de boa fé a ad quira, re -
ceba ou ocul te:

Pena  – re clusão, de dois a qua tro anos, e mul ta,
de qui nhentos mil réis a dez con tos de réis.

Receptação cul posa
§ 1º Adqui rir ou re ceber co isa que por sua na tu-

reza ou pela des proporção en tre o va lor e o pre ço, ou
pela con dição de quem a ofe rece, deve pre sumi-se
obtida por meio cri minoso:

Pena  – de tenção, de um mês a um ano, ou mul -
ta, de tre zentos mil réis a dez con tos de réis, ou am -
bas as pe nas.

§ 2º A re ceptação é pu nível, ain da que des co-
nhecido ou isen to de pena o au tor do cri me de que
proveio a co isa.

§ 3º No caso do § 1º, se o cri minoso é pri mário, o 
juiz pode, ten do em con sideração as cir cunstancias,
deixar de apli car a pena.
....................................................................................

LEI Nº 9.426, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Altera dispositivos do De creto-Lei
nº 2.848, de 7 de de zembro de 1940  – Có -
digo Pe nal  – Par te Espe cial.

O Pre sidente da Re pública ,faço sa ber que o Con -
gresso Na cional de creta e eu sanciono a se guinte lei:
....................................................................................

Art. 180. Adqui rir, re ceber, trans portar, con duzir
ou ocul tar, em pro veito próprio ou alhe io, co isa que
sabe ser pro duto de cri me, ou in fluir para que ter ceiro,
de boa-fé, a ad quira, re ceba ou ocul te:

Pena  – re clusão, de um a qua tro anos, e mul ta.
§ 1º Adqui rir, re ceber, transportar, con duzir,

ocultar, ter em de pósito, des montar, mon tar, re mon-
tar, ven der, ex por à ven da, ou de qual quer for ma uti li-
zar, em pro veito pró prio ou alhe io, no exer cício de ati -
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vidade co mercial ou in dustrial, co isa que deve sa ber
ser pro duto de crime:

Pena  – re clusão, de três a oito anos, e mul ta.

Receptação Qu alificada
§ 2º Equi para-se à ati vidade co mercial, para

efeito do pa rágrafo an terior, qual quer for ma de co-
mércio ir regular ou clandestino, in clusive o exer cido
em re sidência.

§ 3º Adqui rir ou re ceber co isa que, por sua na tu-
reza ou pela des proporção en tre o va lor e o pre ço, ou
pela con di ção de quem a ofe rece, deve pre sumir-se
obtida por meio cri minoso:

Pena  – de tenção, de um mês a um ano, ou mul -
ta, ou am bas as pe nas.

§ 4º A re ceptação é pu nível, ain da que des co-
nhecido ou isen to de pena o au tor do cri me de que
proveio a co isa.

§ 5º Na hi pótese do § 3º, se o cri minoso é primá-
rio, pode o juiz, ten do em con sideração as cir cunstân-
cias, de ixar de apli car a pena. Na re ceptação do losa
aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

§ 6º Tra tando-se de bens e ins talações do pa tri-
mônio da União, Esta do, Mu nicípio,  empresa con ces-
sionária de ser viços pú blicos ou so ciedade de eco no-
mia mis ta, a pena pre vista no caput deste ar tigo apli -
ca-se em do bro.
....................................................................................

LEI Nº 9.426, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Altera dis positivos do De creta-lei nº
2.848, de 7 de de zembro de 1940  – Có di-
go Pe nal  – Par te Espe cial.

(Publicada no Diário Ofi cial da União, de
26-12-96  –  Se ção I)

Na pá gina 28445, 1ª co luna, onde se lê, 
“Art. 180. Adqui rir, re ceber, trans portar, con duzir

ou ocul tar, em proveito pró prio ou alhe io, co isa que
sabe ser pro duto de cri me, ou in fluir para que ter ceiro,
de boa fé, a ad quira, re ceba ou ocul te:

Pena  –  re clusão, de um a quatro anos, e mul ta.
§ 1º Adqui rir, re ceber, transportar, con duzir,

ocultar, ter em de pósito, desmontar, mon tar, re mon-
tar, ven der, ex por à ven da, ou de qual quer for ma uti li-
zar, em pro veito próprio ou alhe io ou no exer cício de
atividade co mercial ou in dustrial, co isa que se deve
ser pro duto de crime.

Pena  –  re clusão, de três a oito anos, e mul ta.

Receptação Qu alificada
§ 2º Equi para-se à ati vidade co mercial, para

efeito do pa rágrafo an terior, qual quer for ma de co-

mércio ir regular ou clan destino, in clusive o exer cício
em re sidência.”

Leia-se:
“Art. 180. Adqui rir, re ceber; trans portar, conduzir

ou ocul tar em proveito próprio ou alhe io, co isa que
sabe ser pro duto de cri me, ou in fluir para que ter ceiro,
de boa-fé, a ad quira, re ceba ou ocul te.

Pena  –  re clusão, de um a quatro anos, e mul ta.

Receptação Qu alificada

§ 1º Adqui rir, re ceber, transportar, con duzir,
ocultar, ter em de pósito, desmonta mon tar re montar,
vender, ex por à ven da, ou de qual quer for ma uti lizar,
em pro veito pró prio ou alhe io, no exer cício de ati vi-
dade co mercial ou in dustrial, co isa que deve sa ber
ser pro duto de crime.

Pena – re clusão, de três a oito anos, e mul ta.
2º Equi para-se à atividade co mercial, para efe ito

do pa rágrafo an terior, qual quer for ma de co mércio ir -
regular ou clandestino, in clusive o exercício em re si-
dência.”
....................................................................................

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania – de cisão ter minativa.)

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – O pro jeto
lido será pu blicado e re metido à Co missão com peten-
te.

Sobre a mesa, pro posta de emenda à Cons titui-
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cretário em exer cício,
Senador Mo zarildo Ca valcanti.

É lida a se guinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003

Dá nova re dação ao art. 193 da
Constituição Fe deral.

As Me sas da Câ mara dos De putados e do Se -
nado Fe deral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tuição Fe deral, pro mulgam a se guinte emen da ao tex -
to cons titucional:

Art. 1º O art. 193 da Cons tituição Fe deral pas sa
a ter a se guinte re dação:

“Art. 193. A or dem so cial tem como
base o pri mado do tra balho e, como ob jeti-
vo, o bem-es tar e a jus ti ça so ciais, a se rem
avaliados por meio de in dicadores de res-
ponsabilidade so cial, nos ter mos da lei com -
plementar.”
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Justificação

Uma das prin cipais ino vações da Cons tituição Fe -
deral de 1988 foi o des taque dado pe los no bres cons ti-
tuintes à Ordem So cial, me diante a cri ação de um Tí tulo
especifico − Tí tulo VIII, Da Ordem So cial −, em grau de
hierarquia se melhante aos de mais Tí tulos que in tegram
a nos sa Car ta Mag na, como os que se re ferem aos Di -
reitos e Ga rantias Fun damentais, à Orga nização do
Estado, à Orga nização dos Po deres e à Ordem Eco nô-
mica e Fi nanceira, si nalizando para toda a na ção que as
disposições da Ordem So cial de veriam ter um status
constitucional de pri meira gran deza.

Em tal con texto, fi cava cla ro que os man damentos
constitucionais da Ordem So cial, que abran ge, em di -
versos Ca pítulos, os dis positivos dis ciplinadores da atu -
ação do Esta do nas di versas áre as que com põem a
rede de am paro so cial da po pulação brasileira, com ên -
fase para as áre as da Se guridade So cial (en volvendo
as nor mas so bre a Pre vidência So cial, a Sa úde e a
Assistência So cial), da Edu cação (en globando tam bém
as nor mas so bre a Cul tura e o Des porto) e da Fa mília
(discriminando tam bém as nor mas so bre a Cri ança, o
Adolescente e o Ido so), não po deriam ser pre teridos
por im perativos ou tros, como, por exem plo, os de na tu-
reza eco nômica.

Nesse sentido, têm sido pro mulgadas, ao lon go
dos anos, di versas leis, e mes mo Emen das Constitu-
cionais, cu jas dis posições têm pro curado re fletir os
nobres ob jetivos de que es tavam im buídos os cons ti-
tuintes, es tabelecendo cri térios para atu ação do
Estado, para fi nanciamento das des pesas pú blicas
de ca ráter so cial e para des tinação e apli cação de
recursos pú blicos nas di versas áre as que com põem
a Ordem So cial. Exem plos des tas dis posições le gais
e cons titucionais, den tre ou tros, são as leis que tra -
tam do fi nanciamento e dos be nefícios do Re gime
Geral da Previdência So cial, a Lei Orgâ nica de
Assistência So cial – LOAS, a Lei de Di retrizes e Ba -
ses da Edu cação, as leis que dis ciplinam o Sis tema
Único de Sa úde – SUS, e as Emen das Constitucio-
nais nº 14, de 1996, nº 20, de 1998, e nº 29, de 2000,
que es tabelecem no vas normas cons titucionais, res -
pectivamente, para as áre as de edu cação, previdên-
cia so cial e sa úde.

Contudo, em que pe sem tais iniciativas, os úl timos
anos do sé culo XX fo ram ca racterizados pela pre valên-
cia do pa radigma do equi líbrio das con tas pú blicas e da
responsabilização de seus ges tores, em es pecial com o 
advento da Lei de Res ponsabilidade Fis cal (LRF), que,
na bus ca pri mordial da efi ciência nos gas tos dos re cur-
sos pú blicos, concentra-se, quase que ex clusivamente,

na de finição de pa râmetros de ca ráter eco nômico e fi -
nanceiro para a re alização de des pesas pú blicas e na
aplicação de san ções aos entes fe derativos que não os
cumpram.

Entretanto, sem pres cindir do ade quado cumpri-
mento das dis posições da Lei de Res ponsabilidade
Fiscal, é pre ciso avançar mu ito mais na bus ca da efi -
cácia na ges tão do di nheiro pú blico, es tabelecendo
metas para a su peração das de sigualdades eco nômi-
cas e so ciais e para a me lhoria das con dições de vida
das pes soas, es pecialmente as de me nor po der aqui -
sitivo.

Recente es tudo elaborado pelo Ipea traz ele-
mentos im portantes para esta re flexão. Este tra balho
aponta que cer ca de 21 mi lhões de bra sileiros po dem
ser clas sificados como pos suindo ren dimentos si tua-
dos aba ixo da li nha da po breza no Bra sil. Entretanto,
apesar do as sustador nú mero de pessoas abaixo da
linha da po breza no Brasil, a ca usa prin cipal da ex clu-
são so cial não é a fal ta de re cursos. Nos sa ren da per
capita co loca o país no ter ço mais rico dos pa íses do
mundo. Po rém, en quanto em pa íses com ren da se-
melhante à nos sa, a par cela da po pulação po bre re -
presenta ape nas 8% da po pulação to tal, no Bra sil, tal
parcela chega a re presentar 30% da nos sa po pula-
ção to tal.

Nesse contexto, em bora mu ito já se te nha fe ito,
é im perativo que se bus quem apri morar, ain da mais,
os ins trumentos cons titucionais e le gais que per mi-
tam co locar os ob jetivos na cionais da Ordem So cial
em efe tiva aplicação. Para tan to, en tende-se ne ces-
sário ser mais en fático nas de terminações, no pró prio
âmbito cons titucional, para que se jam fi xados pa râ-
metros pró prios para men suração dos avan ços a se -
rem per seguidos pelo Esta do no cam po da Ordem
Social, à se melhança da queles já es tabelecidos para
a Ordem Eco nômica e Fi nanceira, por in termédio da
Lei de res ponsabilidade Fis cal.

Assim, é que se pro põe al terar o art. 193, do Tí -
tulo VIII – Da Ordem So cial –, da Cons tituição Fe de-
ral, para es tabelecer, me diante esta Pro posta de
Emenda Cons titucional – PEC, a ne cessidade de que
venham a ser cri ados, por lei com plementar, in dica-
dores de res ponsabilidade so cial que per mitam men -
surar, adequadamente, as me tas a se rem al cançadas
no cam po da me lhoria do bem-es tar da po pulação e
da jus tiça so cial que se pre tende ve nha a vi gorar per -
manentemente em nos so país.

A apro vação des sa PEC cons tituir-se-ia, desse
modo, o pas so ini cial para que, obri gatoriamente, vi esse
a ser cons truída, logo em se guida, uma Lei de Res pon-
sabilidade So cial (LRS) ca paz de de finir, ade quada-

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu inta-feira  1º 09265Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL402    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL402 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL402     



mente, Me tas Ma cro-Sociais (MMS) para o país e, com -
plementarmente, ca paz de ins tituir um Índi ce Na cional
de Res ponsabilidade So cial.

Ressalte-se, ain da, que essa Lei de Res ponsa-
bilidade So cial (LRS), à se melhança da Lei de Res -
ponsabilidade Fis cal (LRF), terá, tam bém, abran gên-
cia nos três ní veis de go verno: Fe deral, Esta dual e
Municipal, con tendo nor mas ge rais para a or dem so -
cial e exigirá que me tas so ciais se jam al cançadas e a
exclusão re duzida.

É im portante des tacar, tam bém, que a LRS, a ser
implementada em de corrência da apro vação des ta
PEC, bus cará a efi cácia na ges tão da pro gramação e
aplicação do di nheiro pú blico, de forma trans parente e
responsável, com pro postas ino vadoras, como a im ple-
mentação de Me tas Ma cro-Sociais (MMS) e de um Índi -
ce Na cional de Res ponsabilidade So cial.

Essas Me tas Ma cro-Sociais (MMS), a exem plo
das Me tas Ma croeconômicas em voga, de verão ser ca -
racterizadas de for ma a per mitirem agre gar um re sulta-
do so cial real e ex pressivo a ser al cançado, dan do, as -
sim, opor tunidade de se rem co nhecidas e acom panha-
das por toda so ciedade, de um modo mais sim ples, e
não só exi gindo a efi ciência (LRF), mas tam bém a eficá-
cia (LRS) na ges tão da aplicação do di nheiro pú blico.

Com a LRS, pro põe-se, tam bém, de senvolver a
possibilidade da im plementação de Índi ce Na cional de
Responsabilidade So cial (INRS), de modo a iden tificar,
de ma neira tam bém ino vadora, as ci dades so cialmente
injustas. Res salte-se, por opor tuno, que tal ini ciativa,
certamente, de verá en contrar apo io no âm bito dos ban -
cos in ternacionais de fo mento e ou tras instituições mun -
diais, os quais já uti lizam, em suas aná lises, pa râmetros
semelhantes, como os que têm como base o Índi ce de
Desenvolvimento Hu mano (IDH), e não ape nas aque les
que vi sam ao combate ao dé ficit pú blico.

Cabe ain da as sinalar que o ad vento da LRS não
pressupõe gran des mu danças nos ins trumentos vi gen-
tes de pla nejamento, pois se ima gina que, quan do da
sua im plementação, pos terior à aprovação des ta PEC,
apenas se rão pro postas a cri ação de anexos es pecífi-
cos, evi dentemente guar dando as ca racterísticas ine-
rentes a cada um des tes ins trumentos (PPA, LDO e
LOA). Con tudo, exi girá, por cer to, que as me tas fis cais
já de finidas nos três ní veis de go verno es tejam em sin -
tonia com as me tas ma cro-sociais que vi erem a ser es -
tabelecidas pela LRS, como de corrência da pro mulga-
ção da Emen da Cons titucional em que vier a se trans -
formar a PEC.

Por úl timo, cabe en fatizar que se tem ple na cons -
ciência que o tema abor dado por esta PEC ain da de ve-
rá ser ob jeto de dis cussão no âm bito das duas Ca sas

do Con gresso e da so ciedade, po dendo en sejar apri -
moramentos, ajus tes e/ou no vas de finições nas ações
envolvidas no con texto da Ordem So cial.

Sala da Ses sões, 30 de abril de 2003.  – Lúcia
Vânia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 193. A or dem so cial tem como base o pri ma-

do do tra balho, e como ob jetivo o bem-estar e a jus ti-
ça so ciais.
....................................................................................

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pro posta
de Emen da à Cons tituição que acaba de ser lida está
sujeita às dis posições es pecíficas constantes dos
arts. 354 e se guintes do Re gimento Inter no.

A ma téria será pu blicada e des pachada à Co -
missão de Constituição, Jus tiça e Ci dadania.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-
dência co munica ao Plenário que, uma vez fin do o
prazo fi xado no pa rágrafo úni co do art. 254 do Re gi-
mento Inter no, sem in terposição do re curso ali previs-
to, de terminou o ar quivamento de finitivo das se guin-
tes ma térias:

– Projeto de Lei da Câ mara nº 40, de 2002 (nº
1.636/99, na Casa de ori gem), que modifica o art. 67,
inciso V, da Lei nº 9.394, de 20 de de zembro de 1996,
para as segurar re união se manal de es tudos aos pro -
fissionais da edu cação; e

– Projeto de Re solução nº 53, de 2000, de au -
toria do Se nador Osmar Dias, que dispõe so bre as
operações de cré dito in terno e ex terno dos Esta dos,
do Dis trito Fe deral, dos Mu nicípios e de suas res pec-
tivas au tarquias e fun dações, in clusive concessão de
garantias, seus li mites e con dições de au torização, e
dá ou tras pro vidências.

Com re ferência ao Pro jeto de Lei da Câ mara nº
40, de 2002, será fe ita a de vida co municação à Câ -
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – So bre a
mesa, ofí cios que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cretário
em exer cício, Se nador Mo zarildo Ca valcanti.

São li dos os se guintes:

OF. GL/PMDB Nº 123/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa Exce -

lência a in dicação dos Se nadores Ra mez Te bet e Ga ri-
baldi Alves Fi lho, respectivamente. ti tular e su plente, na
Comissão Mis ta in cumbida de exa minar e emi tir pa re-
cer à Me dida Pro visória nº 2.160-25, de 23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 126/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação dos Se nadores Valdir Ra upp
e Ney Su assuna como ti tulares, e o Se nador Ju vêncio
da Fon seca como su plente, na Co missão Mis ta in-

cumbida de exa minar e emi tir pa recer à Me dida Pro vi-
sória nº 2.163-41, de 23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 127/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação dos Se nadores Gerson Ca-
mata como ti tular, Alberto Silva e Val mir Ama ral como
suplentes, na Co missão Mis ta in cumbida de exa mi-
nar e emi tir pa recer à Me dida Provisória nº 2.165-36,
de 23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 129/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação Se nador Hé lio Cos ta, como
suplente, na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar
e emi tir pa recer à Me dida Pro visória nº 2.170-36, de
23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 130/2003

Brasília, 29 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação dos Se nadores Re nan Ca lhei-
ros e Pe dro Si mon como ti tulares, e o Se nador Mão
Santa como su plente, na Co missão Mis ta in cumbida
de exa minar e emi tir pa recer à Me dida Pro visória nº
2.172-32, de 23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 131/2003

Brasília, 29 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação dos Se nadores Valdir Ra upp
e Ney Su assuna, res pectivamente, ti tular e su plente,
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na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e emi tir
parecer à Me dida Pro visória nº 2.186-16, de 23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 133/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação dos Se nadores Sér gio Ca bral
e Pe dro Si mon, res pectivamente, ti tular e su plente, na 
Comissão Mis ta in cumbida de exa minar e emi tir pa re-
cer à Me di da Pro visória nº 2.191-9, de 23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 136/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação dos Se nadores Val mir Ama ral
e Amir Lan do como ti tulares, e o Se nador Pe dro Si -
mon como su plente, na Co missão Mis ta in cumbida
de exa minar e emi tir pa recer à Me dida Pro visória nº
2.192-70, de 24-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 138/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa Exce -

lência a in dicação dos Se nadores Ney Su assuna e Ga -
ribaldi Alves Fi lho, respectivamente, ti tular e su plente,
na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e emi tir pa -
recer à Me dida Pro visória nº 2.157-5, de 24-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 139/2003

Brasília, 29 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação dos Se nadores Sér gio Ca bral
e Hé lio Cos ta como ti tulares, e os Se nadores Amir
Lando e Iris de Ara újo como su plentes, na Co missão

Mista in cumbida de exa minar e emi tir pa recer à Me di-
da Pro visória nº 2.158-35, de 24-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 141/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação dos Se nadores Sér gio Ca bral
e José Ma ra nhão, respectivamente, ti tular e su plente,
na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e emi tir
parecer à Me dida Pro visória nº 2.161-35, de 23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Se nador Renan
Calheiros, Lí der do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 142/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,

Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa
Excelência a in dicação dos Se nadores Íris de Ara újo
e Luiz Otá vio, respectivamente, ti tular e su plente, na
Comissão Mis ta in cumbida de exa minar e emi tir pa re-
cer à Me dida Pro visória nº 2.162-72, de 23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Se nador Renan
Calheiros, Lí der do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 143/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação dos Se nadores Gerson Ca-
mata e Mão San ta, respectivamente, ti tular e su plen-
te, na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e emitir
parecer à Me dida Pro visória nº 2.164-41, de 24-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Se nador Renan
Calheiros, Lí der do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 144/2003

Brasília, 29 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,

Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa
Excelência a in dicação dos Se nadores Sér gio Ca bral
e José Ma ra nhão, respectivamente, ti tular e su plente,

09268 Qu inta-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003Dia 27    405DIÁRIO DO SENADO FEDERALMês de 2003     405ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003     405ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e emi tir
parecer à Me dida Pro visória nº 2.177-44, de 24-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apre ço e con sideração. – Se nador Renan
Calheiros, Lí der do PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 145/2003

Brasília, 24 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação dos Se nadores Luiz Otá vio e
Hélio Costa como ti tulares, e os Se nadores Ju vêncio
da Fon seca e Ger son Ca mata como su plentes, na
Comissão Mis ta in cumbida de exa minar e emi tir pa re-
cer à Me di da Pro visória nº 2.180-35, de 24-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apre ço e con sideração. – Se nador Renan
Calheiros, Lí der do PMDB.

OF. GL/ PMDB Nº 147/2003

Brasília, 29 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação do Se nador Pe dro Si mon
como ti tular, e os Se nadores Val mir Ama ral e Alber to
Silva como su plentes, na Co missão Mis ta in cumbida
de exa minar e emi tir pa recer à Me dida Pro visória nº
2.183-56, de 24-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF. GL/ PMDB Nº 148/2003

Brasília, 29 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação dos Se nadores Luiz Otá vio e
Sérgio Ca bral, respectivamente, ti tular e su plente, na
Comissão Mis ta in cumbida de exa minar e emi tir pa re-
cer à Me di da Pro visória nº 2.185-35, de 24-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 149/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa Exce -

lência a in dicação dos Se nadores Ney Su assuna e Re -
nan Ca lheiros, res pectivamente, ti tular e su plente, na

Comissão Mis ta in cumbida de exa minar e emi tir pa re-
cer à Me dida Pro visória nº 2.197-43, de 24-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 150/2003

Brasília, 29 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa Exce -

lência a in dicação do Se nador Val dir Ra upp como su-
plente, na Co missão Mis ta de exa minar e emi tir pa recer
à Me dida Provisória nº 2.199-14, de 24-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/ PMDB Nº 152/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,

Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa
Excelência a in dicação dos Se nadores Gerson Ca-
mata e Val mir Ama ral, como ti tulares e a Se nadora
Íris de Ara újo como su plente, na Co missão Mis ta, in -
cumbida de exa minar e emi tir pa recer à MPV nº
2200-2, de 24-8-2001.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/ PMDB Nº 153/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação do Se nador Gerson Ca ma-
ta, como ti tular, na Co mis são Mis ta, in cumbida de
examinar e emi tir pa recer a MPV nº 2.209, de
29-8-2001.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e consideração. – Renan Ca lheiros
Líder do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 154/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,

Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa
Excelência a in dicação dos Se nadores Valdir Ra upp
e Ney Su assuna, res pectivamente, ti tular e su plente,
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na Co missão Mis ta, in cumbida de exa minar e emi tir
parecer a MPV nº 2.211, de 29-8-2001.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/ PMDB Nº 155/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in di cação dos Se nadores Ju vêncio da
Fonseca e Ga ribaldi Alves Fi lho, como ti tulares, e o
Senador Mão San ta como su plente, na Co missão
Mista, in cumbida de exa minar e emi tir pa recer à MPV
nº 2.216-37, de 31-8-2001.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/ PMDB Nº 157/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in di cação dos Se nadores Ger son Ca-
mata e Ney Su assuna como ti tulares e o Se nador Hé -
lio Cos ta, como suplente, na Co missão Mis ta, in cum-
bida de exa minar e emi tir pa recer a MPV nº 2.221, de
4-9-2001.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/PMDR Nº 158/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação dos Se nadores Gil berto Mes -
trinho e Mão San ta, como ti tulares, e o Se nador Ga ri-
baldi Alves Fi lho, como su plente, na Co missão Mis ta,
incumbida de examinar e emi tir pa recer à MPV nº
2.225-45, de 4-9-2001.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 158/2003-A

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência a in dicação do Se nador Luiz Otá vio, como 

titular, na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e
emitir pa recer à MPV nº 2.223, de 4-9-2001. Na opor-
tunidade, re novo a Vos sa Exce lência vo tos de apreço
e con sideração.

Senador Renan Ca lheiros, Lí der do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 159/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação dos Se nadores Ney Su assu-
na e Íris de Ara újo, como ti tulares, na Co missão Mis ta
incumbida de exa minar e emi tir pa recer à MPV nº
2.226, de 4-9-2001.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração.

Senador Renan Ca lheiros, Lí der do PMDB.

OF.GL/PMDB Nº 161/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação dos Se nadores Re nan Ca lhei-
ros e Val dir Ra upp, respectivamente, ti tular e su plen-
te, na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e emitir
parecer à MPV nº 2.228-1, de 6-9-2001.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração.

Senador Renan Ca lheiros, Lí der do PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 162/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação dos Se nadores Ra mez Te bet
e Ju vêncio da Fon seca, res pectivamente, ti tular e su -
plente, na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e
emitir pa recer à MPV nº 2.230, de 6-9-2001.

Na opor tunidade, re novo a Vossa Exce lência
votos de apreço e con sideração.

Senador Renan Ca lheiros, Lí der do PMDB.

OF.GL/PMDB nº 163/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vossa

Excelência a in dicação do Se nador Ney Su assuna,
como ti tular, e da Se nadora Íris de Ara újo, como su -
plente, na Co missão Mis ta in cumbida de exa minar e
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emitir pa recer à Me dida Pro visória nº 2.190-34, de
23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e consideração.

Senador Renan Ca lheiros, Lí der do PMDB.

OF. GL/ PMDB Nº166/2003

Brasília, 29 de abril de 2003

Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa
Excelência a in dicação do Se nadores Luiz Otá vio,
como ti tular, e os Se nadores Pe dro Si mon e João
Alberto Sou za, como su plentes, na Co missão Mis ta
incumbida de examinar e emi tir pa recer à Me dida
Provisória nº 2167-53, de 23-8-01.

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apreço e con sideração. – Renan Ca lheiros,
Líder do PMDB.

OF.GL/ PMDB Nº 168/2003

Brasília, 25 de abril de 2003

Senhor Pre sidente, nos ter mos re gimentais, co -
munico a Vossa Exce lência a in dicação dos Se nado-
res Gil berto Mes trinho e Val dir Ra upp, como ti tulares,
e o Se nador Pe dro Si mon como su plente, na Co mis-
são Mis ta, in cumbida de exa minar e emi tir pa recer à
MPV nº 2173-24, de 23-8-2001.Na opor tunidade, re -
novo a Vos sa Exce lência vo tos de apre ço e con side-
ração. – Renan Ca lheiros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – Os ofí cios
lidos vão à pu blicação.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário Mo zarildo Ca valcanti, Se nador Mo -
zarildo Ca valcanti.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 279, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons tituição Fe -
deral e do art. 216 do Re gimento Inter no do Se nado
Federal, e tendo em vis ta tra zer a esta Casa in forma-
ções ofi ciais so bre a Po lítica Cam bial do Go verno, so -
licito a V. Exa. que seja en caminhado ao Mi nistro da
Fazenda, vi sando o ques tionamento ao Pre sidente do 
Banco Cen tral do Bra sil do se guinte:

– Qu ais são as me didas po líticas do
Governo em re lação ao câm bio, tendo em
vista a que da cons tante do dó lar, que che ga
ao pa tamar de 17% (de zessete por cen to)
em dois me ses, o que tem fe ito o Ban co

Central do Bra sil para re duzir a dí vida pú bli-
ca cam bial?

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Papaléo Paes.

(À Mesa para de cisão.)

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – O re queri-
mento lido será des pachado à Mesa para de cisão.

Sobre a mesa, pro jeto de re solução que será
lido pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Se nador Mo -
zarildo Ca valcanti.

É lido o se guinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2003

O Se nado Fe deral re solve:
Inclua-se onde cou ber:

Art. 1º A Se cretaria Espe cial de Edi to-
ração e Pu blicações – SEEP, fica au torizada
a im primir, anu almente, li vros, re vistas ou
periódicos que te nham como ob jetivo di vul-
gar te ses, es tudos so ciais, ci entíficos, fi losó-
ficos ou li terários, que res gatem a me mória
histórico-cultural dos es tados brasileiros.

§ 1º A pu blicação dessa obra, que terá 
uma ti ragem mí nima de 1.000 (mil) exem-
plares, de até 300 (tre zentas) pá ginas, de ve-
rá ser de bitada na quo ta do par lamentar
que so licitar a im pressão.

§ 2º Cada par lamentar po derá in dicar
até 3 (três) pu blicações, a cada ano do seu
mandato.

§ 3º As obras a se rem edi tadas, men-
cionadas no art. 1º, caput, estarão, res tritas
a au tores do es tado na tal do par lamentar.

Art. 2º Esta re solução en tra em vi gor na data
da sua pu blicação.

Justificação

Meus no bres pa res. Nas mi nhas an danças pelo
meu es tado e em contato com diversos seg mentos do 
setor cultural, ve nho re cebendo inú meros ape los no
sentido de vi abilizar pu blicações de es critores conter-
râneos. Vossas Excelências bem sa bem das li mita-
ções a que es tamos submetidos nes te con texto gráfi-
co da Casa. Po rém, dado o vo lume de pe didos e en -
tendendo que o Se nado Fe deral tem sido o de positá-
rio das idéi as im pressas de forma a resgatar a me mó-
ria his tórico-cultural do País, co lhendo as di versas
formas de cul tura dos es tados, onde o Nor deste é pi o-
neiro com a sua ri quíssima li teratura de cor del, que
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até en tão é im presso de for ma ar tesanal, é que apre -
sento esta pro posição.

Motivado pelo fato de o Pre sidente da Casa ser
um imor tal da Aca demia Bra sileira de Le tras, es critor
reconhecido in ternacionalmente, Pre sidente do Con -
selho Edi torial do Se nado Fe deral, ci dadão pre ocupa-
do e com promissado com o res gate da história do
Brasil, re novo a mi nha confiança na apro vação desta
proposição.

Senhoras e Se nhores Se nadores, este pro jeto
de re solução foi apre sentado ini cialmente pelo Exce -
lentíssimo Se nhor Se nador Ca sildo Mal daner, no bre
representante do Estado de San ta Ca tarina, que hoje
ocupa a Pre sidência do BRDE, no Rio Gran de do Sul,
a quem pedi anuên cia para re apresentá-lo, com algu-
mas al terações, dado o in questionável mé rito da pro -
posta.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Garibaldi Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Pa ulo Paim) – A Pre si-
dência co munica ao Plenário que o Pro jeto de Re-
solução nº 13, de 2003, que aca ba de ser lido fi cará
perante a Mesa du rante cin co dias úte is para o re ce-
bimento de emen das, nos ter mos re gimentais.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, nos ter mos re gimentais, peço a V. Exª
que faça a mi nha ins crição para uma co municação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Logo após
a Hora do Expe diente, V. Exª terá di reito à pa lavra por
5 mi nutos.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Sr.
Presidente, do mes mo modo, peço que me ins creva
para uma co municação ina diável.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – V. Exª tam -
bém, logo após a Hora do Expe diente, terá di reito à
palavra para fa zer uma co municação ina diável.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) –
Muito obrigado, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Há ora do-
res ins critos.

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Edu ardo
Suplicy.

V. Exª dis põe de 20 mi nutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.

Pronuncia o se guinte discurso. Sem re visão do ora-
dor.) – Bom dia, Sr. Pre sidente Pa ulo Paim, Srªs e Srs. 
Senadores.

Hoje, es tou fe liz, pois o meu ir mão Ro berto se
encontra na tri buna de honra para ou vir o meu pro-
nunciamento.

Sr. Pre sidente Pa ulo Paim, este é um dia de jú bi-
lo, por que o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va con -
seguiu um fe ito ex traordinário ao com pletar o seu
quarto mês de man dato. Hoje, do Pa lácio do Pla nalto,
Sua Exce lência virá pes soalmente ao Con gresso Na -
cional, acom panhado de vin te e sete Go vernadores
de to das as Uni dades da Fe deração, para aqui tra zer
as suas pro postas de re forma tri butária e pre videnciá-
ria.

Quero sa udar e elo giar, com todo o en tusiasmo
– isso é con tagiante, Pre sidente Pa ulo Paim –, o nos -
so com panheiro, fun dador do nosso Par tido e por
quatro ve zes can didato a Pre sidente até, fi nalmente,
ser ele ito em ou tubro de 2002.

Sua Exce lência con seguiu, após di versas re u-
niões do Con selho de De senvolvimento Eco nômico e
Social, em que es tiveram presentes as re presenta-
ções mais sig nificativas dos tra balhadores – como a
Central Úni ca dos Tra balhadores, a For ça Sin dical e
as de mais cen trais sin dicais –, os Pre sidentes da
Confederação Na cional da Indús tria, do Co mércio, da 
Fiesp, de to das as fe derações in dustriais, agrí colas e
rurais do País, além da Con federação dos Tra balha-
dores na Agri cultura, Contag, e do MST, que se che -
gasse a um en tendimento con sensual, ain da que com 
divergências aqui e aco lá.

O Mi nistro Tar so Gen ro foi o res ponsável pela
coordenação dos tra balhos do CDES, com ex traordi-
nário mé rito na for mulação des sas proposições.

O fato de o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va
ter con seguido che gar a um con senso bá sico com os
Governadores de to dos os Par tidos para, en tão, tra -
zer ao Con gresso Na cional es sas men sagens de re -
forma pre videnciária e tri butária constitui um fe ito tão
fantástico que não é à toa que as agên cias de avalia-
ção de ris co dos di versos pa íses, no dia de on tem, in -
dicavam um ín dice para o País de 840, quan do, no
ano pas sado, este ha via chegado a mais de 1.400.

Não é à toa, tam bém, que a taxa cam bial co loca
a mo eda bra sileira em si tuação mu ito mais for te que a 
anterior à pos se do Pre sidente, de vido ao con junto de 
medidas econômicas que es tão sendo co locadas em
prática e da pers pectiva oti mista que se tem para o
Brasil, em de corrência da co ordenação de es forços
que o Pre sidente con seguiu re alizar.

Eu gos taria de con clamar os oi tenta e um Se na-
dores – os da base de apo io, os que, por ventura, te -
nham tido di vergências e que são de opo sição ao
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Presidente Lula, bem como os do Par tido dos Tra ba-
lhadores que ajudaram fortemente na trajetória do
Presidente Lula para o Pa lácio do Pla nalto e na cons -
trução do nos so Par tido, mas que, hoje, têm al gumas
divergências pontuais.

V. Exª, Se nador Pa ulo Paim, às ve zes trans mite,
da tri buna do Se nado e da forma mais cons trutiva,
proposições ao Pre sidente Lula que nem sem pre cor -
respondem ao seu pon to de vis ta. A Se nadora He loí-
sa He lena tem pre ocupado al guns de nossos com pa-
nheiros da di reção e do Pa lácio do Pla nalto em vir tu-
de de es tar, mu ito as sertivamente, co locando os seus 
pontos de vis ta. No en tanto, ain da on tem, ti vemos um
diálogo com S. Exª, numa re união bas tante di fícil da
Bancada, quan do a Se nadora nos dis se que não en -
traria com uma ação na Jus tiça em re lação à pro pa-
ganda do Go verno, mas que ava liava como jus to e
adequado que funcionários pú blicos, por in termédio
de suas en tidades, o fi zessem.

Acredito que é im portante tra zer a Se nadora
Heloísa He lena para o seio da nos sa con vivência e,
obviamente, de vemos ter for mas de con gregar es for-
ços e de cri ar me canismos, pre vistos nos nos sos es -
tatutos e re gimento, a fim de con tribuirmos, com as
nossas avaliações e crí ticas, para a me lhoria da quilo
que cons titui o pro pósito ma ior do Pre sidente Luiz
Inácio Lula da Sil va.

Eu gos taria, tam bém, de sa udar um dos as pec-
tos das re formas tri butária e pre videnciária. Sa bem os 
Srs. Se nadores que, des de 1991, te nho de fendido,
por meio de pro jetos de lei, a ins tituição de uma ga -
rantia de ren da para to dos os brasileiros e essa é a
boa nova con tida na pro posta de re forma tri butária
que o Pre sidente en tregará, hoje, ao Con gresso Na ci-
onal.

O jor nal O Glo bo pu blicou a ín tegra da Pro posta
de Emen da à Cons tituição do Go verno que al tera o
Sistema Tributário Na cional. De acordo com o pa rá-
grafo único do art. 203, “a União ins tituirá pro grama
de ren da mí nima des tinado a as segurar a sub sistên-
cia das fa mílias de ba ixa ren da, a ser fi nanciado so li-
dariamente e re alizado por meio de con vênio com os
Estados, o Dis trito Fe deral e os Mu nicípios, na forma
da lei.”

Senador Mão San ta, no úl timo fi nal de se mana,
tive a opor tunidade de vi sitar as ci dades de Gu aribas
e Aca uã, no Pi auí, para acom panhar de per to o Pro -
grama Fome Zero. Co nheci áreas bo nitas do Esta do e 
recomendo a to dos os bra sileiros, as sim como a pes -
soas de ou tros pa íses, que vi sitem o Pi auí. So brevoei,
a ba ixa al tura, as Ser ras das Con fusões e das Ca pi-
varas, e co nheci o mo numento da Pe dra Fu rada, no

Município de São Ra imundo No nato, onde con versei
com mu itas pes soas so bre o Pro grama Fome Zero e
o Pro grama de Ga rantia de Ren da Mí nima. Tam bém
visitei os po ços jor rantes, na re gião de Cristino Cas tro
e de Gu aribas.

Em Gu aribas e Aca uã, juntamente com o Go-
vernador Wellington Dias e a Co ordenadora do Pro -
grama Fome Zero na quele Esta do, Srª Ro sângela
Souza, re uni-me com a po pulação e com os re pre-
sentantes do co mitê ges tor do Pro grama.

Sr. Pre sidente, Se nador Pa ulo Paim, te nho
acompanhado de per to a evo lução do Pro grama
Fome Zero, in clusive para apre sentar su gestões para
seu aper feiçoamento. Nes se sen tido, te nho di alogado
bastante com o Mi nistro José Graziano da Sil va e
também com ou tros Mi nistros, so bretudo os da área
social, para melhor compreender o fun cionamento e
quais são os pro pósitos do Pro grama em questão.
Para tan to, in clusive, es tive no Pi auí com o ob jetivo de 
verificar como po dem ser mo dificadas as con dições
de ex clusão so cial de tan tas pes soas que lá vi vem
com inú meras di ficuldades, so bretudo nas áre as do
semi-árido, tendo em vis ta as ca racterísticas cli máti-
cas.

Sr. Pre sidente, tanto em Gu aribas como em
Acauã, ob servei a existência de um mo vimento bas-
tante po sitivo de aceitação por par te da po pulação,
com re lação à aten ção que os Go vernos do Pre siden-
te Lula e o do Go vernador Wel lington Dias têm tido
para com aque las mu nicipalidades.

No sá bado, tive opor tunidade de re alizar re u-
niões em uma cre che, no Mu nicípio de Gu aribas, com 
duração de qua se qua tro ho ras. Na quela opor tunida-
de, pro nunciaram-se o Go vernador Wel lington Dias e
as au toridades lo cais, tais como o Pre feito, o Pre si-
dente da Câ mara Mu nicipal, os re presentantes do
Comitê Ges tor, o Presidente do Sin dicato dos Tra ba-
lhadores Ru rais, além de pes soas da co munidade.
Havia ali apro ximadamente 400 pes soas – e o mes -
mo se re petiu no dia se guinte, em Aca uã, onde nos
reunimos por duas ho ras e, em uma ou tra re união na
comunidade de Ba cia das Me lancias, cer ca de 15km
do Mu nicípio de Aca uã. Evidentemente V. Exª, Se na-
dor Mão San ta, co nhece cada pal mo des sas lo calida-
des que aqui es tou ci tando, já que são Mu nicípios de
sua ter ra, o Pi auí. Mas, para mim, foi mu ito in teres-
sante, por que pude di alogar com cer ca de 150 fa míli-
as ali pre sentes – nos re unimos na igre ja lo cal, uma
vila ru ral –, para de batermos so bre o Projeto Fome
Zero.

Em pri meiro lu gar, que ro cum primentar o Pre si-
dente Lula, o Mi nistro Gra ziano, o Go vernador Wel -
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lington pela ini ciativa e por es tarem mo dificando a
vida des sas pes soas.

Há, ali, a ins tituição do Pro grama Fome Zero,
utilizando-se o Car tão – Ali mentação. Em am bas mu -
nicipalidades foi de finido que 500 fa mílias pas sariam
a ter o di reito do uso do car tão – e, há dois me ses, es -
tão re cebendo. Sr. Presidente, es ses dois Mu nicípios
são os pi oneiros, no Bra sil, a ex perimentarem o Pro -
jeto Fome Zero. Por tanto, com os car tões mag néticos,
com o va lor de R$50,00, eles po dem ad quirir ali men-
tos. No en tanto, há di versos pro blemas. E, nas re u-
niões, per guntei às fa mílias como es tava se de senvol-
vendo o Projeto, quan tas fa mílias, den tre os pre sen-
tes, es tavam ins critas nos pro gramas an tes vi gentes,
como o Bol sa-Escola, Bolsa-Alimentação, Bol-
sa-Renda, o Peti, o Agen te Jo vem, o Au xílio Gás e ou -
tros. Di versas pes soas le vantaram as mãos. De pois,
perguntei quem es tava ins crita no Car tão-Alimenta-
ção, e, mu itos dos presentes, cer ca de um ter ço, até
porque fo ram con vidados, mas nem to dos eram ins-
critos no Pro grama. Per guntei quem gos taria de es tar
inscrito e di versos le vantaram as mãos. Então, per -
guntei a res peito dos cri térios, pois, há cer ca de 10
dias, o Mi nistro Gra ziano e o Pre sidente Lula pu blica-
ram um De creto no Diário Ofi cial da União, es tabele-
cendo que pas sam a ter di reito ao Car tão-Alimenta-
ção, na quelas lo calidades em que se está ins tituindo
o pro grama, as fa mílias que ga nham até meio sa lário
mínimo per cap ta.

Ora, o que se ve rificou, em am bas as mu nicipali-
dades de Gu aribas e Aca uã, con forme le vantou o Co -
mitê Ges tor, é que ha veria cerca de 730 fa mílias em
Guaribas, e mais do que esse nú mero em Acauã – em 
Guaribas há mais 1.005 fa mílias, em Aca uã, mais de
1.000 fa mílias –, portanto, ha veria um nú mero ma ior
do que os 500 dos car tões. Foi quan do as pes soas do
Comitê Ges tor in formaram-me da di ficuldade de se le-
cionar a po breza, ou seja, den tre os po bres, os mais
pobres que te riam di reito ao Pro grama. Daí, a im por-
tância de cri térios. Expli caram-me os mem bros do
Comitê Ges tor que, pri meiramente, le varam em con -
sideração as fa mílias com ma ior nú mero de fi lhos, fa -
mílias com mães ges tantes, fa mílias com de ficientes
físicos, as sim, es tabelecendo critérios ace itáveis
para to dos. Assi nalo que quan do os mem bros do Co -
mitê Ges tor ex pressaram a mim como é que eles fa ri-
am, já que, por en quanto, es tavam sen do ins critas
aquelas fa mílias que ga nhavam não até meio sa lário
mínimo per cap ta, mas pri meiramente as fa mílias
com ren da até R$ 90,00 men sal – e ha veria mais, se
fosse obedecido o que es tava no critério: ma ior nú me-
ro de fa mílias.

Então, o que fa zer?
Sugeri que, como nos pró ximos dias 7 a 9 ha ve-

rá uma re união em Te resina para to dos os mem bros
dos Co mitês Ges tores, não ape nas de Gu aribas e
Acauã, mas tam bém para os de mais 22 mu nicípios...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Edu ar-
do Su plicy, per mite V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu ita honra, Se nador Mão San ta, em se guida
darei o aparte a V. Exª.

Então, su geri aos mem bros do Co mitê Ges tor
que re latassem to das es sas di ficuldades ao Se cretá-
rio Exe cutivo do Pro grama Fome Zero, do Mi nistério
Extraordinário de Se gurança Ali mentar, que re pre-
sentará o Mi nistro Graziano, o Sr. José Gi acomo Bac -
carin, bem como o Frei Bet to, que é Asses sor Espe ci-
al do Pre sidente da Re pública para os as suntos do
Fome Zero, que es tarão no Pi auí de V. Exª, para dis -
cutirem o Pro grama. Acredito mesmo que, quem sabe 
V. Exª po deria – por que a re união se dará na sua ter -
ra, Te resina, de 7 a 9 – es tar para lá para con tribuir
com as suas su gestões e a ex periência de um Go ver-
nador e, ago ra Se nador, que tem co laborado para a
superação desses problemas que exis tem no Brasil,
especialmente na sua ter ra.

Com mu ita hon ra, Se nador Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Edu ar-

do Su plicy, V, Exª é uma fi gura ím par, ex traordinária.
Primeiro, que ro agra decer o ca rinho com que V. Exª
tem tra tado o Pi auí. Lem bro-me que, re centemente,
quando to dos os Go vernadores con tinuavam ainda
enrolados no en dividamento de 500 anos de Bra sil,
que V. Exª foi o mais sen sível de to dos e o mais com -
petente. Obri gado pelo ca rinho com que está des cre-
vendo o Pi auí e, por vá rias ve zes, o tem vi sitado. Qu e-
ro lhe con fessar até, V. Exª fa lou de mi nha terra, Te re-
sina, que sou PT, não me re firo ao Par tido de V. Exª,
sou do PMDB, o mes mo do Se nador Mes trinho, PT
porque nas ci em Par naíba, no li toral, não sei se V. Exª
conhece...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ainda não co nheço o Delta, sempre que o Go verna-
dor Wel lington Dias me con vida é para o in terior.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – PT, sig nifica Par-
naíba e Te resina, que é a mais in teressante ca pital e foi
a pri meira pla nejada do País, me sopotâmica, aliás, foi
ela que ins pirou Bra sília a es tar no centro. Mas eu o
convido para ir à mi nha ci dade, no li toral que fica a 66
Km da ca pital. Aliás, o rio Par naíba, di ferentemente,
por exem plo, do Ama zonas, que é gran dão e se lança
de uma só vez no oce ano, o Par naíba se lança lem -
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brando a le tra grega  (del ta). Deus só quis fa zer isso
três ve zes: uma, no Nilo, na Áfri ca; ou tra, na Ásia, no
rio Me congue, che io de guer ra; e, no Pi auí, que amou.
O rio Par naíba se abre em cin co rios, lem brando a le tra
delta. Como não sa bemos gre go, vou ex plicar me lhor:
abre-se em cin co rios, lem brando uma mão, com cer -
teza san ta, que for mou 178 ilhas – dois ter ços são do
Maranhão; um ter ço é do Pi auí. Con vido V. Exª para co -
nhecer o Del ta, fi car numa des sas ilhas, onde V. Exª,
que está sol teiro, po derá ca sar e passar a lua-de-mel.
Não es tudei so bre re encarnação, mas pen so que S.
Francisco pode ter re encarnado em V. Exª, por que V.
Exª é a fi gura po lítica mais ge nerosa e hu mana que co -
nheço. Dis cordamos em cer tos as pectos. Embo ra meu 
nome seja Fran cisco, gosto mu ito do Após tolo Pa ulo,
quando diz que quem não tra balha não me rece ga nhar
para co mer. E Deus de ixou a men sagem a to dos os
governantes, di zendo: “Co merás o pão com o suor de
seu ros to”. Entendo, portanto, que o Go verno tem que
propiciar mais tra balho. E, mais ain da, no Ce ará – não
estão aqui a en cantadora Pa trícia e o Tasso –, há um
poeta re gional, des ses cuja lín gua é dom de Deus, a
Patativa do Assa ré, que diz as sim: “Sr. Doutor, não dê
esmola, não, que aí o ho mem perde a dig nidade e hu -
milha e vi cia”. O povo quer tra balho. Essa é a men sa-
gem. Ontem mes mo, mos trei a V. Exª, fi gura mais ge -
nerosa em nos sa po lítica, o que o Pi auí quer além dis -
so. Vo tei no Lula, nos so Pre sidente. Sua Exce lência é
quase um ir mão de V.Exª, em ge nerosidade. É um ho -
mem afá vel. Mas, ou tro dia, Sua Exce lência re preen-
deu Cris tovam Bu arque, di zendo que ele es tava mu ito
apressado, e quem está apres sado come cru. Tem que 
comer cru, sim, por que a co isa é rá pida. Fui go verna-
dor do Esta do e an tes fui pre feito de mi nha ci dade.
Nessa épo ca, apren di –apren demos com os ou tros –
com um pre feito, mé dico da ci dade de Campo Ma ior,
onde se deu a luta do je nipapo, que me dis se “Mão
Santa, olha li geiro, por que o meu man dato foi de seis
anos e se foi num ins tante”. O ne gócio é mu ito rá pido.
Já pas sou me tade do man dato de V. Exª. Deus es creve
certo por li nhas tor tas. Te resina é res peitada hoje, no
País, pelo avan ço da ciên cia mé dica, em ra zão de uma 
causa mu ito sim ples – tudo tem uma ca usa: na épo ca
da di tadura de Vargas, Ge túlio saiu co locando di tador
em todo lu gar. Mas no Pi auí foi di ferente por que o Esta -
do não ace itou o di tador. Li vrou-se do di tador ce arense
Landim Sa les e ace itou um mé dico, Leô nidas Melo. Ele 
fez, na quela dé cada de di tadura, um co losso de hospi-
tal, que eu am pliei de pois. Assim, Te resina é o centro
maior da ciên cia de sa úde. Qu anto ao Hos pital Uni ver-
sitário – on tem mos trei um do cumento – é uma be leza
para cor responder, para que Te resina se trans forme

não só em re ferência, mas em ex celência. No Hos pital
Universitário, que é o fe deral, fal tam R$60 mil para o
custeio, para fun cionar um hos pital universitário. Ses -
senta mil re ais! E o Go verno diz que gos taria de ter cin -
co mi nutos para re solver um pro blema sim ples desse.
Como mos trei, quero pas sar o em penho de V. Exª e a
sensibilidade do Mi nistro da Edu cação...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
E da Sa úde também.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – E da Sa úde,
porque é um hos pital uni versitário.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ah! Sim.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Por que não
conta com R$60 mil, está pa rado. E o hospital é um in -
vestimento de R$22 mi lhões.

O SR. PRESIDENTE (Gil berto Mestrinho) – La -
mentavelmente, Se nador Mão San ta, o tem po está
esgotado, as sim com o tem po do Se nador Edu ardo
Suplicy.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – É, o tem po pode 
se es gotar, o que não pode se es gotar é a ge nerosi-
dade, o amor e a com petência do Se nador Edu ardo
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vou con cluir, en tão, Sr. Pre sidente.

Agradeço ao Se nador Mão San ta pe las pa la-
vras. Se V. Exª ava liar como ade quado, que pos sa-
mos am bos es crever um ofí cio aos Mi nistros da Sa ú-
de e da Edu cação so bre o tema, co locando, em ane -
xo, a car ta do res ponsável pelo hos pital, que faz o di -
agnóstico e essa ne cessidade. Dis ponho-me a as si-
nar o ofí cio, que pode ser en caminhado, in clusive
com uma có pia ao Go vernador Wel lington Dias, que,
com cer teza, irá apo iar a in dicação de V. Exª.

Quero di zer, Se nador Mão San ta, que mais e
mais V. Exª irá compreender so bre aqui lo que dis se
São Pa ulo e so bre o que dis se a Pa tativa do Assa ré,
que Luiz Gon zaga can tava e po pularizou: “Uma es-
mola, seu dou tor, para um ho mem são ou lhe mata de
vergonha ou vi cia o ci dadão”.

Na ver dade, isso é algo que pre cisa, sim, ser le -
vado em consideração.

Inúmeras ve zes, du rante a cam panha, o en tão
candidato Luiz Iná cio Lula da Sil va ex pressou jus ta-
mente essa sua pre ocupação. Qu ando jo vem, achava
importantíssima a dig nidade pro porcionada pelo em -
prego. Ele ti nha mu ita vontade de che gar em casa e
explicar para a sua mãe que ele ha via tra balhado. E
certo dia, de pois de es tar numa me talúrgica, ele per -
deu o em prego. Entretanto, ele que ria chegar em
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casa e di zer a sua mãe que con tinuava ain da em pre-
gado. Por isso, até man chava um pou co de gra xa o
seu ma cacão, a sua rou pa de tra balho, para di zer que
ainda es tava em pregado, tal a dig nidade que um tra -
balho ex pressa.

Isso foi ob jeto de um diá logo co migo e de re fle-
xão do Pro fessor Phi lippe Van Pa rijs, que é o gran de
formulador da idéia de uma ren da bá sica, e, in clusive,
expôs isso. É claro que o tra balho dig ni fica e é ex traor-
dinário para a auto-es tima da pes soa, mas o prin cípio
de to das as pes soas pas sarem a ter o di reito de parti-
lharem da ri queza da Na ção, ten do, pelo menos, o mí -
nimo para a sua so brevivência, na verdade, aca ba re -
presentando para a pes soa um ma ior grau de li berda-
de e de dig nidade, a par tir do qual to das as pessoas
poderão ter ma ior aces so e di reito ao ob jetivo, que é
nosso, de to dos te rem o di reito ao tra balho.

O SR. PRESIDENTE (Gil berto Mes trinho) – No -
bre Se nador Edu ardo Su plicy, la mentavelmente, en -
cerrou-se o tem po de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concluindo, Sr. Pre sidente, que ro ape nas di zer que o
projeto Fome Zero, no Pi auí, en volve não ape nas o
cartão-alimentação, mas pude ver, em Gu aribas e
Acauã, que en volve os as pectos de aten ção para me -
lhoria do tra tamento e for necimento da água; do pro -
grama de mo radias, que está sen do ex pandido; do
programa de al fabetização, ha vendo cen to e dez fa-
mílias em Gu aribas e mais de qua trocentas em Aca -
uã já ins critas; pro grama de ma ior as sistência à sa ú-
de; pro gramas de cons trução de cis ternas; progra-
mas de dis tribuição de ba cias para que to dos pos sam
fazer a co leta de água da chu va. Enfim, há uma sé rie
de ações que es tão fa zendo com que se per ceba que
o po der pú blico in terage com a po pulação, fa zendo
com que es sas pes soas se sin tam mais cidadãs.

Agora vem o mo mento, Sr. Pre sidente, de to dos
procurarmos aper feiçoar as pro posições apre senta-
das hoje pelo Pre sidente Lula e pe los Go vernadores.
Essa será a mis são de to dos nós, 81 Se nadores e
513 De putados.

Está de pa rabéns o Pre sidente Lula e to dos os
seus Mi nistros.

Agradeço mu ito ao Go vernador Wel lington Dias
e toda a sua equi pe pela aten ção que tiveram co migo
no Pi auí, in clusive quando vi sitei o Mu seu do Ho mem
Americano. Está de pa rabéns o seu Esta do, Se nador
Mão San ta, por es tar ali mos trando como no Pi auí
houve an tepassados há mais de 50 mil anos.

Meus cum primentos.

Durante o dis curso do Sr. Edu ardo Su -
plicy, o Sr. Pa ulo Paim, 1º Vice-Pre sidente,
deixa a ca deira da pre sidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Gil berto Mes trinho.

O SR. PRESIDENTE (Gil berto Mes trinho) –
Concedo a pa lavra à no bre Se nadora Iris de Ara újo.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nuncia o se guinte discurso. Sem re visão da ora dora.)
– Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, nos úl timos
30  anos, te mos as sistido a um avan ço im pressionan-
te da ciên cia e da téc nica. Com esse de senvolvimento
fantástico, ora cha mado de era di gital, de so ciedade
da in formação, de so ciedade de co nhecimento e, por
fim, de glo balização, no vas formas e po deres e no vas
regras de con vivência en tre as na ções apareceram e
mudaram ou tra vez, de ma neira ra dical, as re gras do
jogo no sis tema ca pitalista. O pro jeto de guerra nas
estrelas do ex-Pre sidente ame ricano Ro naldo Re a-
gan, a der rocada da União So viética, o fim da Gu erra
Fria e a in vasão mi litar dos Esta dos Uni dos con tra o
Iraque, em 1991, fo ram os si nais se guros de que es -
távamos vi vendo uma nova eta pa da his tória da hu-
manidade.

No que se re fere à in vasão do Iraque, pela pri -
meira vez, o mun do as sistiu, ao vivo, a uma guer ra di -
gital, onde as cha madas ar mas in teligentes massa-
craram im placavelmente as tro pas de Sad dam Hus -
sein e, in felizmente, mi lhares de ci vis ino centes.
Assim, o que se via, até en tão, nos fil mes de fic ção,
inspirados nos li vros de Jú lio Ver ne, vi rou re alidade
nas are ias do de serto da an tiga Me sopotâmia, onde
surgiram al gumas das mais an tigas ci vilizações: su -
mérios, acá dios, ba bilônios e as sírios.

Na atu al con juntura, es tamos vi vendo a era do
capital virtual, que detém uma im pressionante ca pa-
cidade de re produção e um in crível po der de pe netra-
ção nas fron teiras. Agora, tudo de pende de um com -
plexo sis tema fi nanceiro in ternacional e de um flu xo
incessante de ca pitais vo láteis, que agem, ao mes mo
tempo, em toda a eco nomia in ternacional, de ma neira
especulativa, criando, su cessiva e con traditoriamen-
te, di namismo, ri queza, cri se, de semprego, mi séria e
fome.

O Bra sil ocupa lu gar se cundário nesse sis tema
econômico e po lítico mun dial. Sem o de vido controle
de nos sa in serção no mun do glo balizado, há mais de
uma dé cada, o País está à pro cura de um rumo. Ao
longo de todo esse tem po, a eco nomia bra sileira es -
tagnou, a si tuação de mi séria agra vou-se, e o nosso
grau de de pendência as sumiu ní veis pre ocupantes,
para não di zer de sesperantes.
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Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, des de a
sua pos se, o Presidente Luiz Iná cio Lula da Sil va, em
vários pro nunciamentos na cionais e in ternacionais,
tem de ixado cla ro que o Bra sil não abri rá mão de sua
independência, de sua au tonomia e do seu des tino. O
Presidente tem pro curado mos trar, igualmente, que
temos um fu turo a con quistar como Na ção e um pa pel
importante a re presentar na Amé rica e no res to do
mundo.

O Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va sabe que
o Bra sil não pode per der mais tem po e pre cisa pre pa-
rar-se para ocu par o ver dadeiro lu gar de des taque
que lhe cabe no ce nário in ternacional. Para isso, é
preciso avançar com von tade po lítica e com pas sos
gigantescos em di reção da eliminação, em mé dio pra -
zo, dos nos sos se culares e ver gonhosos in dicadores
sociais. Da mesma ma neira, é pre ciso mo dificar ra di-
calmente o per fil in digno da distribuição de ren da que
nos co loca na quarta pior po sição en tre 162 pa íses,
segundo da dos do Pro grama das Na ções Unidas
para o De senvolvimento – PNUD.

Em ter mos de dis tribuição da ri queza na cional,
basta re lembrar que os 10% mais ri cos fi cam com
46,7% da ren da to tal. Se gundo da dos do Insti tuto Bra-
sileiro de Ge ografia e Esta tística – IBGE, re ferentes
ao ano 2000, a par cela de 1% dos mais ri cos no País
detinha 13,8% da ren da to tal, en quanto os 50% mais
pobres fi cavam com ape nas 13,5%. Como po demos
observar, nos sa dis paridade so cial é tão cho cante e
absurda, que um rico re cebe mais do que 50 po bres.

As au toridades go vernamentais, en volvidas di -
retamente com os pro blemas so ciais do País, co nhe-
cem, per feitamente, es ses per centuais. Sa bem, igual -
mente, que dis cursos e boas in tenções contra as in -
justiças não le vam a lu gar al gum. Inclu sive, já é bas -
tante vo lumoso e inú til o acer vo de de clarações de i-
xado por mu itos go vernantes que pou co ou qua se
nada fi zeram para aca bar com o fla gelo da fome e da
miséria que nos en vergonha a to dos.

Temos pouco tem po para res gatar a dignidade
do nos so povo e trans formar o Bra sil na primeira Na -
ção de senvolvida, de mocrática e or ganizada dos tró -
picos.

Não é mais pos sível con viver com a in digência
que vi tima 55 mi lhões de bra sileiros, se gundo da dos
do Insti tuto de Pes quisa Eco nômica Apli cada – Ipea,
e com a po breza de mais de 25 mi lhões de pessoas
que so brevivem pre cariamente.

Ao todo, Srs. Se nadores, são 75 mi lhões de mi -
seráveis e po bres em uma po pulação de 170 mi lhões
de ha bitantes.

Esses da dos nos mos tram que essa si tuação de 
exclusão en volve quase 45% dos bra sileiros. Sem dú-
vida al guma, são da dos hu milhantes. Não é mais pos -
sível que uma eco nomia que pro duz anu almente qua-
se US$600 bi lhões e que está co locada en tre as doze
maiores do pla neta con tinue convivendo com ta ma-
nha in justiça.

Ontem, nes te Ple nário, tive a opor tunidade de
ouvir a Se nadora Serys Slhes sarenko re latar uma si-
tuação de di ficuldade, de mi séria e de pe rigo em re la-
ção à nos sa Ama zônia. A no bre Se nadora, Sr. Pre si-
dente Ro meu Tuma, de pois de fa lar com mu ito vi gor e 
propriedade, cho rou. Tal vez S. Exª não se te nha  ex te-
riorizado em lá grimas abun dantes, mas per cebi, pelo
tom de sua voz, que es tava emocionada. Essa emo -
ção, Sr. Pre sidente, é a mes ma que me acom panha
ao lon go da vida. Mu itas ve zes, meus pro nunciamen-
tos são emo cionais, por que, des de a mo cidade, faço
trabalho de acom panhamento de co munidades.

Quando o Se nador Mar celo Cri vella mostrou, no 
telão, a si tuação de mi séria que en contrara em uma
comunidade que con seguiu transformar, disse a S.
Exª, em um apar te, que o fez, pri meiro, pela fé e, de -
pois, po liticamente, as sumindo um pa pel que é do
Estado.

Enxergamos si tuações de mi séria nas ruas de
todas as ci dades bra sileiras: a in fância e a ve lhice
abandonadas, mu lheres es pancadas, de semprega-
dos, de sespero de vido às drogas. Re centemente, ou -
vimos, nos no ticiários que aque le mi serável pai – digo 
miserável por que ele de via es tar no fundo do poço –
que ati rara no fi lho drogado, ma tando-o, mor reu de
tristeza.

O Sr. Ney Su assuna (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um aparte?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Pois
não.

O Sr. Ney Su assuna (PMDB – PB) – V.Exª fala
de um as sunto mu ito im portante e que afli ge a to dos.
Nenhum de nós gos ta de ver o País como está, com
essa di ferença tão gran de en tre as clas ses so ciais e
com tan ta mi séria, principalmente no en torno das ci -
dades. Qu ando a mi séria se ve rifica no cam po, sem -
pre é pos sível cri ar uma ga linha, um por co, cultivar
uma pe quena la voura – a não ser na mi nha re gião,
que fica afli ta quan do che ga a seca por que não há
água para a plan tação nem para se be ber. Digo a V.
Exª que, mu itas ve zes, quan do vi sito aquelas co muni-
dades, sin to ver gonha de ser bra sileiro. Vergonha por-
que é um País, como dis se V. Exª, de eco nomia pu jan-
te, com duas sa fras por ano, um País que, se qui ser –
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e vi mos aqui o exem plo da ter ra cres tada trans forma-
da pelo suor, pelo tra balho e pela fé –, pode fa zer
tudo. A ter ra de Isra el é mu ito pior e lá se plan ta, se
colhe e se ex porta. Aqui, la mentavelmente, nos fal tam
o elã e a von tade po lítica de re solver um as sunto que
é se cular. V. Exª toca numa te cla sé ria, que não pode
se per petuar, mas cuja ten dência está sen do a da
perpetuação. Se V. Exª ti ver uma ár vore na be ira da
estrada, o es tresse até a fará dar mais flo res e fru tos
para ter mais se mentes e tentar a so brevivência da
espécie. O mes mo ocor re com os po bres, que ter mi-
nam ten do mais fi lhos, numa ação de per petuação da
espécie, por que vi vem sem pre à be ira do co lapso.
Nesse sen tido, de vemos co meçar pela raiz: pla neja-
mento fa miliar, edu cação, cu idados com a sa úde, e
por aí afo ra. So lidarizo-me com V. Exª pelo dis curso
que faz. Sou um dos que tam bém so frem quan do vê
essa po pulação afli ta so frendo. Ao en cerrar, dou o
meu tes temunho de que fui a Go iás e lá vi o tra balho
que V. Exª de senvolveu e de senvolve na quela re gião,
como pri meira dama e como po lítica, e o quan to o
povo da quele Esta do lhe quer bem. Gra ças a Deus!
Parabéns, Se nadora!

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agradeço o apar te de V. Exª, que só en grandece o
meu pro nunciamento, Se nador Ney Su assuna. Mas
gostaria de di zer, até apro veitando as pa lavras de V.
Exª, que, re almente, nas co munidades da zona ru ral,
mesmo com as di ficuldades que en contram, com a
falta de in centivo por par te dos go vernos, te mos cer-
teza de que nin guém pas sa fome. E a fome re almente
é o gran de pro blema que encontramos nes te País.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, mes mo
diante da grave cri se que es tamos atra vessando, che -
gou a hora de ven cermos o pes simismo e de lu tarmos
de ma neira firme con tra as con seqüências ne fastas
de um sis tema in justo e con centrador de ri quezas,
que rou ba o que exis te de mais pre cioso em uma so -
ciedade, que é o exer cício ple no e no bre de sua ci da-
dania. Nesse processo de de senvolvimento em cur so,
é evi dente que na cha mada co munidade tec nológica
existem pro gressos mu ito im portantes, mas os sa cri-
fícios im postos aos mais fra cos têm sido bem ma iores
do que os nos sos ga nhos.

Até hoje, o apro fundamento do ne oliberalismo
tem pro movido for te trans ferência de ca pitais lí quidos
de nos sas com balidas economias, provocando o au -
mento da mi séria, a de sagregação so cial e o de sem-
prego em mas sa nos pa íses me nos de senvolvidos.

Como já dis semos, pelo seu peso eco nômico,
pelas suas pos sibilidades in dustriais, pela sua di men-
são ge ográfica, pelo ta manho de sua po pulação e por 

suas res peitáveis ri quezas na turais, o Bra sil tem im -
portante mis são a cum prir na ten tativa de for çar uma
mudança no com portamento da eco nomia mun dial.
Com a cer teza do re conhecimento des sas for tes cre-
denciais, pre cisamos as sumir imediatamente um en -
gajamento mais efe tivo no seio do Terceiro Mundo e
liderar um gran de mo vimento em de fesa de um pro -
cesso de de senvolvimento mais igua litário, me nos
agressivo e que tra ga me lhores re sultados para to dos
os po vos.

Portanto, o Bra sil pre cisa ter mais con fiança no
futuro, na nos sa ca pacidade de re alização e de li de-
rança, e na nos sa dis posição de vencer os gran des
desafios.

É isto o que o povo bra sileiro es pera do Go verno
comandado pelo Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va:
que faça da es perança as gran des mu danças so ciais
requeridas por to dos.

Não se tra ta ape nas de fa zer com que o Pro gra-
ma Fome Zero re almente de cole e mo difique as con -
dições de vida de mi lhares de bra sileiros que ain da vi -
vem aba ixo da li nha da po breza. O que se exi ge, isso
sim, é trans formar a es sência de um sis tema eco nô-
mico que se ex pande, cres ce e se mo vimenta, sem a
contrapartida da me lhoria das con dições de vida da
sociedade em que está in serido.

Trata-se, portanto, de dar iní cio a uma nova em -
preitada de re estruturação das ba ses so ciais des te
País, fa zendo com que os re sultados do cres cimento
econômico não sir vam apenas para ali mentar um pro -
cesso pro dutivo in justo e concentrador, mas que re al-
mente pro movam a ur gente e ina diável de mocratiza-
ção das ri quezas, restabelecendo a justiça e a digni-
dade para o povo bra sileiro.

Era o que eu ti nha a di zer.
Muito obri gada.

Durante o dis curso da Sra. Iris de Ara -
újo, o Sr. Gil berto Mes trinho, de ixa a ca deira
da pre sidência, que é ocu pada pelo Sr. Ro -
meu Tuma, 1º Se cretário.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Sr. Pre sidente, peço a pa lavra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Tem V.
Exª a pa lavra por cin co mi nutos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre
Presidente, so licito mi nha ins crição como Lí der do
meu Par tido.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Per feita-
mente. Em se guida, V. Exª está ins crito para fa lar.
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O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Como Lí der. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente,
Srªs. e Srs. Se nadores, Ala goas está de luto. Eu es tou
de luto. E, de luto, de ixamos de lado por um ins tante
os gran des te mas que for mam a agenda e as pre ocu-
pações de nos so Esta do e de nos so País para par ti-
lhar com esta Casa a dor e a in dignação pelo assassi-
nato bru tal de um dos ma iores exe cutivos de nos sa
terra. Foi as sassinado, na sex ta-feira, dia 25 de abril,
em Rio Lar go, Ala goas, Ber nardo Oi ticica, en genhei-
ro me cânico, in dustrial, exe cutivo de em presas, mas
sobretudo um ho mem pú blico na verdadeira acep ção
da pa lavra não ape nas pela fun ções que exer ceu,
mas prin cipalmente pelo es pírito que o ins pirou e ba li-
zou em sua cur ta vida de 43 anos. 

Diretor da Empre sa Ala goana de Terminal, que
gerencia o Terminal de Açúcar de Ala goas, um dos
mais efi cientes do mun do; Di retor da Cen tral Açu ca-
reira Usi na San ta Ma ria; exe cutivo ma ior da Usi na
Santa Clotilde, que pertence à sua fa mília; co man-
dante ma ior da Oi ticica Indus trial e Co mercial Ltda,
outra em presa fa miliar; Di retor do Sin dicato do Açú -
car e do Álco ol de Ala goas; Di retor do Hospital da
Agroindústria do Açú car, um dos ma iores e mais res -
peitados de Ala goas.

Tão vas to e tão den so é o seu cur rículo que Ber -
nardo Oi ticica pa rece ter pro longado os dias de seus
brevíssimos 43 anos. Com cer teza, ele mul tiplicou
exemplos, Sr. Pre sidente, tan tas as se mentes de dig -
nidade, de se riedade e da mais ab soluta cor reção
pessoal que se meou nos car gos que exer ceu, nos es-
paços que ocu pou.

Desprendido, nem por um ins tante he sitou em
deixar as em presas da fa mília e as sumir o car go de
diretor-superintendente da Fun dação Te otônio Vi lela,
num dos mo mentos mais de licados e mais de safiado-
res da ins tituição, apenas por que, com toda a sen sibi-
lidade de seu ge neroso co ração, ele per cebeu que re -
direcionar a Fundação Te otônio Vi lela era uma pri ori-
dade de Ala goas na quele ins tante. Ho mem de em pre-
sas por ap tidão, mas so bretudo um ho mem de in dús-
tria por for mação, Bernardo Oi ticica se en tregou por
largo tempo de sua vida a um dos pro jetos mais bem
sucedidos das as sociações co merciais do Bra sil: o de 
plantar, em parcerias com o Se brae, se mentes de
empreendedorismo Bra sil afo ra, prin cipalmente em
pequenos Mu nicípios de Ala goas. Só a história, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, di mensionará em
sua real abran gência a im portância do tra balho de
Bernardo para a pro dução, para a mo dernização de
nosso se tor produtivo e para o de senvolvimento de
Alagoas.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, eu es tou
de luto, Ala goas está de luto, por que, mais que um di -
leto e fra ternal ami go, per demos um ho mem pú blico
inexcedível na com petência pro fissional, ad mirável
na éti ca de sua prá tica e na dig nidade de seus ges tos.
Alagoas está de luto, eu es tou de luto pela pro paga-
ção da vi olência, que ba naliza e co isifica a vida hu ma-
na, tor nando-a jo guete de simportante nas mãos e na
mira de qual quer lou co e, so bretudo, de qual quer es -
túpido. Ala goas está de luto, eu es tou de luto por que
temos de cho rar a per da de um ser hu mano úni co na
sua ini gualável le aldade e so lidariedade pes soal, e
temos de la mentar a im punidade que de ixa li vres os
assassinos mais fri os e cru éis.

A dor mais pro funda e a in dignação mais sen ti-
da re forçam e au mentam nossa es perança: justiça
será fe ita. A Ber nardo, a sua fa mília, a seus ami gos e
a Ala goas. Nada, nin guém tra rá de vol ta à vida, à fa -
mília e ao tra balho o Ber nardo Oi ticica de to das as
Alagoas. Mas, fa zendo jus tiça, pelo me nos evi tare-
mos que ou tros cri mes tão es túpidos e gra tuitos como 
esse vol tem a man char de sangue a nos sa his tória,
amargando de vergonha e de dor nos sos co rações.
Justiça será fe ita.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nos sos

sentimentos Se nador.
Concedo a pa lavra ao Se nador Ney Su assuna,

como Lí der do PMDB, por 5 mi nutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -

der. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, há no mun do um gru po cha mado
Twenty-Twenty (Vinte-Vinte). São os vin te ma iores in -
vestidores do mun do, en tre eles Ge orge So ros, e os
vinte ma iores fundos de pensão do mun do, en tre eles
o Fun do de Pen são dos Fer roviários da Ingla terra;
dos pro fessores do Ca nadá; o Emirado de Bahrein.
Juntos eles per fazem, Sr. Pre sidente, um to tal de
US$8 tri lhões de mas sa para in vestimento.

Esse gru po já se re uniu duas ve zes no Brasil e
tem fe ito dois en contros anu ais para ana lisar princi-
palmente as eco nomias dos pa íses emer gentes,
onde in vestem. Há qua tro anos, par ticipo, como con -
ferencista, fa lando so bre a economia do Brasil, sem -
pre acom panhado de mem bros do Ban co Cen tral e
do Te souro Na cional.

A pró xima re união será nos dias 7 e 8 de maio,
na se mana que vem, em Ber keley, na Ca lifórnia. Infor-
mo que es tarei lá, mais uma vez, Sr. Pre sidente,
acompanhado de um Vice-Pre sidente do Ban co do
Brasil, Sr. Luiz Edu ardo Fran co, de um di retor do Te-
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souro e de um di retor do Ban co Cen tral, para ven der a 
imagem do Bra sil. Mostraremos que a nos sa eco no-
mia está nos tri lhos, o quan to caiu o ris co-Brasil, o
quanto o Brasil é im portante nes te mo mento no mer -
cado de in vestimentos. Espe ramos ter su cesso, com
mais al guns bi lhões in vestidos em nos so País.

Assim, Sr. Pre sidente, na pró xima se mana, es -
tarei au sente do Se nado, exatamente por es tar re pre-
sentando o Bra sil nes se en contro, na Ca lifórnia, na
Universidade de Ber keley.

Também es tamos ple iteando que o pró ximo en -
contro, que seria em ou tubro, na Chi na, seja trans feri-
do para o Bra sil, mais pre cisamente para Bra sília,
pois que remos que o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da
Silva es teja pre sente. Em ra zão da sín drome res pira-
tória agu da, não será pos sível a re alização do en con-
tro na quele país, e te mos chan ce de tra zê-lo para cá,
numa hora em que o Bra sil mos tra um céu de bri gade-
iro sur gindo no ho rizonte de sua eco nomia.

Esse era o avi so que que ria dar. Tor ço para que
consigamos con vencer es ses in vestidores a tra zer
mais di nheiro de ris co para o nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mu ito
obrigado, Se nador.

Voltamos à lis ta de ora dores.
Concedo a pa lavra ao Se nador Pe dro Si mon,

por vin te mi nutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nuncia

o se guinte discurso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, hoje, às 16 ho ras,
chega ao Con gresso Na cional o Pre sidente da Re pú-
blica, acom panhado, se gundo in formações, de to dos
os Go vernadores, de to dos os Par tidos. Sua Exce lên-
cia tra rá as duas pri meiras re formas, a da pre vidência
e a tri butária.

Justiça seja fe ita, foi um im portante tra balho do
Presidente con seguir que to dos os Go vernadores, de
todos os Par tidos, as sinassem o mes mo tex to de re -
forma da Cons tituição. A vida tem es sas sur presas: os 
Governadores do PSDB as sinaram; os Go vernadores
do PMDB as sinaram; os Go vernadores do PFL as si-
naram. Não conseguiram a as sinatura de mu itos do
PT. Con seguir a as sinatura de De putados e Se nado-
res do PT já foi mais di fícil. Nos Par tidos cha mados de 
Oposição con seguiu-se um tex to que me pa rece im -
portante.

É mé rito do Pre sidente da Re pública tra zer es -
sas re formas ao Con gresso. Esse foi o gran de erro
histórico do Pre sidente Fer nando Hen rique Car doso.
Ninguém, na história des te País, che gou à Pre sidên-
cia da Re pública com tan ta chan ce quan to o Sr. Fer -

nando Hen rique Cardoso. Ele che gou lá no auge do
Plano Real: in flação sob con trole, economia em de-
senvolvimento, cre dibilidade to tal. No Con gresso, ele
tinha quatro quintos, para apro var o que bem en ten-
desse. O País nun ca teve tan ta chan ce de ca minhar e
de pro gredir como no Go verno do Sr. Fer nando Hen ri-
que Car doso. Não sei o que ocor reu com o Pre siden-
te. Ele fez ali anças com vá rios par tidos, en trou no ca -
minho das privatizações – e o País ain da vai ana lisar
essas pri vatizações, ain da que o PT diga que não vai
fazer isso. Para mim, foi um cri me a pri vatização da
Vale do Rio Doce, pois de ram de gra ça o pa trimônio
espetacular de uma das ma iores em presas do mun -
do. E a úni ca re forma que o Sr. Fer nando Henrique fez
foi a ele itoral, a da re eleição. Com prometeu todo o ca -
bedal de pres tígio que ti nha para vo tar a re eleição.

É ver dade que se pe diu uma CPI – que não foi
instaurada – para in vestigar as de zenas de conces-
sões de rá dios fe itas e até a no tícia de que pes soas
haviam ga nhado di nheiro vivo, real, dó lar, para vo tar a 
reeleição.

Todo o ca bedal po lítico que ele ti nha foi usa do
na re eleição!

O Go vernador do meu Esta do, o Go vernador Ri-
gotto, ten do como Vice-Pre sidente o atu al Mi nistro da
Fazenda, es teve à fren te de uma co missão para dis -
cutir a re forma tribu tária. Per correram o Bra sil in teiro e 
discutiram o tema com Go vernadores, Mi nistros, Se -
cretários e Pre feitos e con seguiram ela borar um tex to
– mi lagre! – ace ito por to dos. Os Go vernadores de
São Pa ulo e do Nor deste o aceitaram. Os Prefeitos o
aceitaram. O texto foi en caminhado para a Ordem do
Dia para ser vo tado, mas o Pre sidente man dou re ti-
rá-lo, por que se opu nha a ele.

A tese do Go verno fe deral era a de que não se -
ria ne cessária a re forma tributária, porque nunca na
história o Bra sil ha via ar recadado tan to como nos oito
anos de man dato do Sr. Fer nando Hen rique Car doso
– a ar recadação foi fan tástica.

E há ou tro as pecto: o Go verno fe deral nun ca
quis a re forma tri butária por que man ter as co isas
como es tavam era o meio de fa zer com que Go verna-
dores e Pre feitos con tinuassem a be ijar a mão do Pre -
sidente da Re pública e dos Mi nistros – eles vêm aqui
de pi res na mão pe dir, como se fos se es mola, aqui lo a 
que têm di reito. Pre feito para ser pre feito, para re alizar
algo, dos qua tro anos de seu man dato, passa um ano
vindo a Bra sília. E o mesmo acon tece com os Go ver-
nadores.

Não ve mos isso nos Esta dos Uni dos, nunca se
ouviu fa lar de mar cha de Go vernador a Was hington
para pe dir cré dito es pecial. Lá, como em to dos os pa í-
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ses mo dernos, o di nheiro que é do Mu nicípio é do Mu -
nicípio, o que é do Esta do é do Esta do, o que é da Fe -
deração é da Fe deração. Aqui a União fica com o di -
nheiro para de pois re alizar nos Esta dos obras que de -
veriam ser re alizadas pela pre feitura ou pelo Go verno
estadual. O Go verno fe deral não quer abrir mão da
prerrogativa po lítica de de cidir, de fa zer com que Go -
vernadores ve nham lhe be ijar a mão, de fa zer com
que Pre feitos re alizem marchas e mais marchas a
Brasília, não le vando nada.

Temos hoje uma opor tunidade, vem aí uma pro -
posta. Não a co nheço em de talhes, não me aprofun-
dei em sua le itura. Acredito, po rém, que não pode ha -
ver re forma tri butária sé ria se não hou ver, pa ralela-
mente, uma re forma ad ministrativa. Para mim, as
duas de vem ca minhar jun tas. Se quisermos fa zer,
com se riedade, uma re forma tri butária, te mos que fa -
zer tam bém uma re forma ad ministrativa.

No Bra sil há o es cândalo de ór gãos se so bre-
pondo para fa zer as mes mas co isas. Qu ando fui Mi -
nistro da Agri cultura, cons tatei que ha via mais de trin -
ta ór gãos para dis cutir a ques tão da água em vá rios
Ministérios, ou seja, ha via mais de trin ta ór gãos para
fazer a mes ma co isa.

Vejo, por tanto, a ne cessidade de se or ganizar
uma re forma ad ministrativa, fa zer um quadro enor me
e co locá-lo na pa rede ex plicando as co isas: o me nor
órgão, por exemplo, vai fi car na pre feitura; as es tradas
federais se rão tra tadas por de terminado ór gão; a
água des tinada à ir rigação será ana lisada por ou tro
órgão. Tudo deve ser in dicado. Com isso, po derão ser
extintos dois ter ços dos ór gãos, tornando-os en xutos
e com a res ponsabilidade de executar o que lhes cou -
ber. A questão da cri ança é in cumbência dos Mu nicí-
pios, e, portanto, di nheiro para pro gramas re ferentes
à cri ança vai para o Mu ni cípio. Hoje, no Bra sil, não po -
demos co brar de ninguém a responsabilidade pela
criança, pela es cola, pelo en sino pri mário, pelo en si-
no se cundário, pelo hos pital, pela sa úde, pela se gu-
rança ou seja por que for, pois nin guém é res ponsá-
vel. O di nheiro se es palha por to dos os can tos, e ab -
solutamente nin guém o tem.

Seria bom se, du rante a tramitação do pro jeto
da re forma tributária, o Pre sidente da Re pública en vi-
asse uma re forma ad ministrativa, para que esta fos se
votada o mais ra pidamente pos sível. De qualquer ma -
neira, o pro jeto está aí.

Não te nho gos tado do cli ma da Câ mara e do Se -
nado.

A vi tória de Lula foi um acon tecimento novo nes-
te mi lênio. Aliás, o mun do in teiro ana lisou o fato: um lí -
der tra balhador, um re tirante, um so brevivente que,

vindo do Nordeste para mor rer em São Paulo, conse-
gue vi rar Pre sidente da Re pública. É uma his tória
emocionante. É um ho mem de uma dig nidade, de
uma li nha e de uma cor reção in vejáveis. Para sobrevi-
ver, para che gar aon de che gou, para ser ele ito Pre si-
dente da Re pública, em ne nhum mo mento, teve que
fazer concessões quanto à sua dig nidade, ao seu ca -
ráter, à sua fir meza, à sua po sição ide ológica, à sua
posição mo ral ou à sua po sição ética. Esse é um ho -
mem que me rece res peito. Qu anto a isso, não te nho
dúvida al guma.

Tivemos uma chan ce com Fer nando Hen rique,
o in telectual, o ho mem que tem tre zentos e oi tenta tí -
tulos acadêmicos de uni versidades do mun do in teiro.
Ele é re cordista mun dial. Aliás, me tade do seu tem po
na Pre sidência da Re pública foi em pregado para an -
dar pelo mun do a re ceber tí tulos acadêmicos que po -
dia ter de ixado para re ceber de pois de sair do car go,
para, as sim, ter o que fa zer agora. A chance não foi
usada, mas ago ra está na Pre sidência um ho mem de
origem hu milde que pode ten tar fa zer algo.

O mun do in teiro olhava, bo quiaberto, o Brasil e
as chan ces do Bra sil. O mun do in teiro olhava o Bra sil
como uma nova ex pectativa, um novo sol, uma nova
realidade. Essa mu dança tão gran de ocor reu sem
guerra ci vil, sem luta, sem san gue, sem mi séria, sem
golpe, sem nada. De baixo para cima, o povo cons truiu
a sua fór mula e che gou ao po der.

Eu ima ginava duas co isas. A pri meira di zia res-
peito à Opo sição aqui – PMDB, PSDB, PFL. Te mos a
obrigação e a chan ce de ofe recer uma opor tunidade
para que dê cer to. A se gunda co isa era re lativa ao
próprio PT. Per doem-me, mas está exa geradamente
confuso o nos so PT, um Par tido que fa lava tanto, con -
versava tan to, de batia tanto. O Lula, nos pro gramas
de te levisão, mos trava seus dos siês – lem bro-me de
um des ses pro gramas – e afir mava que nin guém co -
nhecia mais os pro blemas do Bra sil que ele, por que
há seis anos ele de batia as ques tões. Qu ando lhe
perguntavam so bre o pro blema da energia, ci tava
quinze téc nicos do Bra sil e do mun do, os que mais en -
tendiam do as sunto, e apre sentava so luções. Com re -
lação ao problema da fome, ci tava quin ze téc nicos do
Brasil e do mun do que mais co nheciam o tema e
apresentava so luções. Os projetos, apa rentemente,
estavam pron tos. Por tanto, ima ginávamos que, no
momento opor tuno, vi ria um in telectual da Uni versi-
dade de Campinas, vi ria um lí der sindical – for jado
como li derança sin dical –, um Olívio Du tra, por exem -
plo, vi ria um lí der camponês, como o Mi nistro da Re -
forma Agrária, um ho mem for jado nas lu tas pela ter ra,
e tudo se or ganizaria.
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A Srª Serys Slhes sarenko (Bloco/PT – MT) –
Senador Pe dro Si mon, V. Exª me con cede um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Logo a
seguir, Se nadora Serys Slhes sarenko, concederei o
aparte a V. Exª.

Imaginávamos que se or ganizaria um go verno
com um em basamento de ti rar o cha péu. Mas não é
isso que está ocor rendo.

O pri meiro equí voco – per doem-me – foi co locar
no Go verno de zesseis can didatos der rotados a go-
vernador. Como o PT não per cebeu que não era hora
de fa zer uma co isa des sas? Pelo amor de Deus, va -
mos pres tigiar os Go vernadores co locando-os em
cargos in termediários. Não se pode no mear mi nistro
um can didato der rotado nas ele ições para go verna-
dor, vice-go vernador ou Se nador. Foi no meado Mi nis-
tro da Pes ca um ci dadão que per deu a eleição para
governador em San ta Ca tarina, um ci dadão que está
acostumado a pes car em açude em Cha pecó. Isso
num País que tem oito mil qui lômetros de área ma ríti-
ma. Em San ta Ca tarina há um pro jeto mu ito im portan-
te de apro veitamento de de tritos de su ínos e cri ação
de pe ixes em re cinto fe chado. Mas esse é o pro jeto de 
pescaria para um País que tem a nos sa área? 

São co isas que a gen te não en tende. O PT e o
Lula não ti nham o di reito de fa zer isso. Não podiam fa -
zer isso. A es colha dos mi nistros de veria ter sido fe ita
na base da qua lidade e da credibilidade.

O Se nador Alo izio Mer cadante, que está ma go-
ado, pois gos taria de ser Mi nistro da Fa zenda ou do
Planejamento, é um ho mem que de veria es tar no Mi -
nistério, pois tem téc nica e pre paração. No en tanto,
de re pente, não mais do que de re pente, um ho mem,
porque perde o go verno da Ba hia – não sei quem é,
parece que é uma bela pes soa – tor na-se Mi nistro, e
outro, porque perde o go verno de Per nambuco – não
sei quem é, pa rece ser uma bela pes soa – tam bém é
nomeado Mi nistro. O pri meiro foi um equí voco; o se -
gundo, foi um exa gero.

Ora, va mos re conhecer, se há algo de bom que
o Sr. Fer nando Col lor fez como Pre sidente – e eu ad -
mirei – foi imi tar o exemplo da Argentina no que se re -
fere ao Exe cutivo: não mais do que oito Mi nistros. Qu -
ando o Sr. Car los Me nem era Presidente, es tive com
S. Exª em uma oca sião em que me dis se: “Aqui na
Argentina, a tra dição é ter mos sete Mi nistérios e, em
cada um, qua tro a seis di retores na cionais. O Pre si-
dente da Re pública e seus Mi nistros to mam o café da
manhã jun tos to dos os dias. Às oito e meia, cada Mi -
nistro e seu Se cretário Na cional es tão em seu Mi nis-
tério. Às nove ho ras, a de terminação do Pre sidente da 

República já che gou a to dos os se tores do Go verno”.
O Sr. Fer nando Col lor fez isto – não sei se V. Exªs se
lembram. Ele fun diu os Mi nistérios das Mi nas e Ener-
gia, dos Trans portes e das Co municações em um úni -
co Mi nistério. Ele cri ou meia dú zia de su per Mi nistéri-
os e em cada um co locou três ou qua tro áre as.

No Go verno Lula, há trin ta Mi nistros. Ba teu o re -
corde!  E, ago ra, há mais um. É um exa gero. Esse não 
é o ca minho.

Com toda a sin ceridade, acho que o Pre sidente
da Re pública tem que se re unir com a sua equi pe, fa -
zer um es tudo da si tuação, ela borar um do cumento e
apresentar uma pro posta con creta.

Cá en tre nós, es tou so frendo hoje, pois ima ginei
que, ama nhã, o Lula iria imi tar o ve lho Ge túlio e lo taria
o Ma racanã para fa lar so bre o 1º de Maio. E S.Exª não
vai fa lar em lu gar al gum – nem no Ma racanã, nem em
São Pa ulo! Não se cri aram con dições para que o Pre -
sidente fa lasse no dia 1º de maio à Na ção. Ve jam bem:
trata-se de um Pre sidente do PT, ele ito pelo PT, numa
vitória es petacular. E S. Exª não está sen do co brado
por nin guém, até porque se ria um ab surdo co brar de
alguém que re centemente che gou ao po der. Não en -
tendo o fato de o Pre sidente Lula não ter pre parado um 
discurso so bre o sig nificado do dia 1º de Maio.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Per -
mite-me um apar te no bre Se nador Pe dro Si mon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Da rei o
aparte a V. Exª logo, logo.

Há uma ou tra co isa que não dá para en tender e,
com todo o res peito, faz-me lem brar do tem po da di ta-
dura, época em que, apa vorados, es perávamos o
anúncio das cas sações pela Voz do Bra sil. Às 19 ho -
ras, o Bra sil in teiro pa rava para ou vir quem ha via sido
cassado. Se não hou vesse anún cio em um dia, po-
dia-se es perar pelo dia se guinte. O meu ami go José
Genoíno, quem di ria, está vi rando um Gol bery. Ele
anuncia: “Ago ra é a He loisa; ago ra é o Fu lano” ou “da-
remos mais dez dias de pra zo”. Não é esse o ca mi-
nho. O PT não pode es tar di zendo por aí que é um
Partido onde ou se cum pre o que é es tabelecido ou
se deve pro curar ou tro par tido, sob pena de ser ex pul-
so. O PT che gou ao Go verno tra zendo as im plicações
que co nhecemos. Esse Par tido tem mil qua lidades,
mas tem uma he terogeneidade que o fez che gar ao
poder e com a qual tem que con viver.

Concordo em que o Par tido te nha que co brar, te -
nha que ter uma li nha, uma di retriz a ser se guida, mas
não se pode fi car sem pre ame açando, co brando, exi -
gindo: vai ser cas sado, vai ser ex pulso do Partido. Essa 
situação está as sustando, porque não é esse o es tilo.
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Ontem, o Pre sidente Lula dis cursou na Embra -
pa, e fui às lá grimas com suas pa lavras. Aliás, o Lula
está fa lando mu ito bem – pena que o Go verno não o
acompanhe. O dis curso do Lula é nota dez; a ori enta-
ção do Lula é nota dez, mas, ora, al guém tem que se -
gui-lo!

Neste pon to, acho que po demos fa zer a nos sa
parte. Fal ta tan to tem po para a pró xima ele ição pre si-
dencial! Os Lí deres do PSDB, do PMDB e do PFL es -
tão ten tando aju dar pro pondo ape nas a apre ciação
dos pro jetos das re formas que se fa zem ne cessárias.
Temos de fa zer um es forço dra mático para votá-las o
mais ra pidamente pos sível. Esse é um gran de de sa-
fio, e te remos de ter gran deza nes se pro cesso. Não
se tra ta ape nas de as sumir a po sição partidária por -
que, afi nal, há uma gran de con fusão nes se sen tido.
Há o PT, o PMDB, e cada um ava lia a si tuação de uma 
maneira dis tinta, o que sig nifica que as po sições são
as mais he terogêneas possíveis. Entretanto, po dere-
mos che gar a um con senso.

Há co isas so bre as qua is não te nho mais dú vi-
das. Por exem plo, fi lhas sol teiras de mi litares, de ser-
vidores do Con gresso Na cional e do Po der Ju diciário
não têm que re ceber pen são vi talícia. Se elas che ga-
ram à ma ioridade, não têm que con tinuar re cebendo
pensão. Em função das pen sões vi talícias, es sas pes-
soas não se ca sam mais. Estão até mu dando o es ta-
tuto so cial da re alidade, por que a so ciedade ace ita o
fato de es sas mu lheres não te rem certidão de ca sa-
mento porque re cebem pensões. Na mi nha avaliação,
isso tem de ter minar.

Também ava lio que não deve ser con tado o tem -
po da es cola de for mação de mi litares para a apo sen-
tadoria. Se um te nente es tudou cinco anos aqui e
quatro anos lá, con tam-se nove anos para sua apo-
sentadoria. É um ab surdo! É como se eu con tasse o
tempo em que es tive na fa culdade de Di reito para a
minha apo sentadoria. Não tem nada a ver. Essas co i-
sas têm que ter minar ime diatamente.

Outras são mais com plexas, mas que te mos
que che gar a um de nominador. Ontem, no jor nal, apa -
receu o Dr. Bri zola mostran do a as sinatura do Lula, di -
zendo que, na quela épo ca, ele era con tra ta xar os
inativos. Hoje, o jor nal O Glo bo afir mou que, nos oito
anos em que Bri zola foi go vernador, ele ta xou os ina ti-
vos. Então, al guma co isa tem que ser fe ita com um
pouco de gran deza ge ral.

Por isso, gos taria de di zer que es tarei aqui vo -
tando as re formas. O que pu der vo tar a fa vor, vo tarei.
Que te mos que me xer nos di reitos, é ver dade. Aliás,
sou mais ra dical. Te nho um projeto de lei no sen tido
de que o ma ior sa lário, no Bra sil, não seja ma ior do

que vin te ve zes o me nor sa lário. Na Ale manha, o ma i-
or sa lário pú blico ou privado não pode ser ma ior do
que sete ve zes o me nor sa lário. O Pre sidente da Volk -
swagen não re cebe mais do que sete ve zes o sa lário
do la vador de ba nheiros da Volk swagen. São fa tos re -
ais. Te mos que ter a co ragem de me xer aqui. E pen so
que esse é o de safio que te mos pela fren te. Não é o
Lula, so mos nós. É uma opor tunidade.

O Bra sil perdeu a Re volução de 30, que era para 
ser uma ma ravilha es petacular. Os ho mens do Rio
Grande vi eram, gos taram, fi zeram uma di tadura e as
propostas da re volução fo ram para o be leléu. Vi eram
os mi litares – e hoje faço a mea-culpa das crí ticas
que fiz ao Cas telo, que foi um gran de ho mem, um pa -
triota – quiseram fa zer mu danças es petaculares, mas 
igualmente foi para o be leléu e nada acon teceu. E
veio o Sr. Jâ nio Qu adros e foi aque la co isa fantástica
durante sete me ses. Veio o Sr. Col lor, aque la co isa es -
petacular, um ano. Veio o Sr. Fer nando Hen rique, o
mais bem pre parado, o mais in telectual, com mais ca -
pacidade, que re cebeu o Bra sil em me lhores con di-
ções que se pode ima ginar, mas deu no que deu. Fo -
ram tan tas as chances que perdemos que não te mos
o di reito de perder esta no vamente, de jo gar fora, no
lixo uma opor tunidade como esta quan do o mun do in -
teiro está a nos olhar.

O pro blema não é do Lula. O Lula é um con dutor.
O pro blema é de toda a so ciedade brasileira.

Senadora Serys.
A Srª Serys Slhes sarenko (Bloco/PT – MT) –

Senador Pe dro Si mon, como sem pre, nos so bri lhante
tribuno, vou ser bas tante sintética. Gos taria de po der
me es tender mais, in felizmente, não há es paço. Eu di -
ria que o seu pro nunciamento é ex tremamente opor -
tuno, como sem pre sói acon tecer. Hoje, dia 30 de abril 
é um dia his tórico para o Bra sil e para o Con gresso
Nacional, uma vez que, da qui a pou cas ho ras, es tare-
mos re cebendo o nosso Pre sidente da Re pública,
juntamente com os Srs. Go vernadores, tra zendo as
primeiras re formas. Esse é um fato his tórico, um mo -
mento da ma ior re levância para o nos so País. Não
vou fa lar da ne cessidade das re formas – até por que o
tempo urge e V. Exª está dis correndo mu ito bem so bre
o as sunto –, mas sim que nós fo mos ele itos para tal,
Srªs e Srs. Se nadores, e como tal te mos que proce-
der.Eu acredito que o seu ape lo aqui foi bas tante ve e-
mente. Nós pre cisamos dis cutir pro fundamente es sas
reformas, por que tal vez não te nhamos ou tro mo men-
to como este por mu itos, talvez até, por sé culos. As
duas Ca sas de verão dis cutir pro fundamente esse
tema. De veremos ou vir as or ganizações da so cieda-
de, dos tra balhadores sindicais, tan to da par te dos
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trabalhadores quan to da par te pa tronal dos pro duto-
res des te País, os ser vidores pú blicos, en fim, to dos
deverão participar des sa am pla dis cussão por meio
de au diências pú blicas ou seja lá qua is fo rem as for -
mas. Mas o cer to é que nós pre cisamos ga rantir es -
sas re formas rumo a uma so ciedade brasileira de in -
clusão. Che ga de ex clusão e de pi cuinhas, como mui-
to bem dis se V. Exª. Va mos par tir para o de bate sé rio,
consistente e de terminado, a fim de que es sas re for-
mas re almente ve nham a con templar a ci dadania de
todos. É com essa es perança que o nos so Pre sidente
Lula e os Go vernadores es tão vin do ao Con gresso
hoje. E nós es taremos aqui para re cebê-los para que,
com a mes ma es perança, fa çamos a co isa acon tecer
para va ler, na li nha do seu dis curso e, mu ito mais ain -
da, ao usar mos a cri atividade e a ca pacidade que te -
mos para le var a re forma avan te. Mu ito obri gada.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu ito
obrigado, de co ração, Se nadora.

Meu ami go Su plicy, eu cheguei a esta Casa pri -
meiro que V. Exª. Qu ando V. Exª che gou, era um ho -
mem so litário, sen tado aí onde está hoje; era o úni co
do PT. Mas – uma co isa in teressante! –, V. Exª va lia
por dez. Eu nun ca vi co isa igual. No PMDB, éra mos
mais de trin ta ou qua renta, e V. Exª era ape nas um.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara újo) – Se na-
dor Pe dro Si mon, la mento, mas o seu tem po já está
se es gotando.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já en cer-
ro. Se nador Su plicy, V. Exª era ape nas um, mas não
havia can to des te Bra sil onde V.Exª não es tivesse, lu -
tando com gar ra, com de nodo, com bra vura as te ses
que acha va cor retas. Falo com mu ita sin ceridade:
gostaria de vê-lo mais ve zes ci tado e ou vido pelo
Lula. Seus pro jetos es tão sen do apla udidos no mun -
do in teiro e, não sei o que hou ve, pa rece que V. Exª
não tem o lu gar que me rece no Go verno.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Se na-
dor Pe dro Si mon, cada vez que V. Exª vem à tri buna é
para tra zer uma re flexão, primeiro, to talmente in de-
pendente. V. Exª é um ho mem li vre, é um ho mem do
PMDB, mas tem tido uma po sição in dependente des -
de que nos co nhecemos, por tanto, des de o tem po do
Presidente Fer nando Col lor, vin do de pois o Presiden-
te Ita mar Franco, o Pre sidente Fer nando Hen rique e
agora o Pre sidente Lula. Por tanto, em toda a nos sa
convivência aqui, des de 1991, V. Exª traz pen samen-
tos de uma pes soa que quer o bem pú blico, o in teres-
se pú blico. Até quan do era o Lí der do Pre sidente Ita -
mar Fran co, por ve zes, V. Exª ex pressava o seu pen -
samento, que nem sem pre co incidia com o do Pre si-

dente, e apre sentava as suas su gestões. E hoje, que
V. Exª fala com toda sim patia e apo io ao Pre sidente
Lula, tam bém co loca as suas ob servações e re co-
mendações de modo mu ito construtivo. V Exª ob ser-
vou que, quem sabe, o Pre sidente Lula po deria ser
muito mais efi ciente se ti vesse um me nor nú mero de
Ministros – hoje há um nú mero re corde, aci ma de 30.
Também es tranhei um pou co isso, mas há que se res -
saltar que o Pre sidente Lula, ape sar de ter um nú me-
ro tão sig nificativo de Mi nistros, talvez um nú mero até
difícil para con seguir di alogar, em ver dade ele está
conseguindo fazê-lo. Nes ses quatro me ses, re uniu to -
dos os seus Mi nistros mu ito mais ve zes do que o Pre -
sidente Fer nando Hen rique em um ano.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E nun ca
tantos Mi nistros quebraram per nas, ca nela, bra ço,
etc. em toda a his tória do Brasil.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – É ver -
dade, mas aci dentes es tão ocor rendo até com Se na-
dores da Opo sição ao Pre sidente Lula. Esse ne gócio
de ma chucar o pé, ou a per na está pe gando. Mas, Se-
nador Pe dro Si mon, V. Exª fez al gumas ob servações
relativas às pro postas que o Pre sidente hoje traz para 
o Con gresso Na cional. Entendo que te mos que sa u-
dar o fe ito ex traordinário por que, em apenas qua tro
meses, ter con seguido o Pre sidente Lula re unir os
membros do Conselho de De senvolvimento Econô-
mico e So cial, in clusive com a co ordenação ex traordi-
nária do seu con terrâneo, o Mi nistro Tarso Gen ro, que 
de fato per deu as eleições...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mo déstia
à par te, é uma das áre as que vêm fun cionando me -
lhor, a do Mi nistro Tarso Gen ro. É o se tor do qual me -
nos se es perava, mas é o que mais está apre sentan-
do re sultados.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Blo co/PT – SP) –
Então, o fato de S. Exª ter con seguido fa zer, pe los de -
poimentos que ouvi, com que em presários e trabalha-
dores acor dassem so bre os prin cípios que hoje che -
gam aqui, so bre as di retrizes que es tão contidas nas
propostas de re forma tri butária e pre videnciária, e re -
unir tam bém os 27 Go vernadores, isso é um ten to
fantástico. É como se fos se um dos ma iores gols de
bicicleta de Leô nidas da Silva ou um dos gols es peta-
culares de Pelé ou Ro naldinho o que o Pre sidente
consegue hoje. Ago ra, vem a nos sa res ponsabilida-
de, dos 81 Se nadores e 513 De putados, de aper feiço-
ar, pon derar e me lhorar as pro posições.

(A Srª Pre sidente Iris de Ara újo faz soar a cam -
painha.)
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O Sr. Edu ardo Su plicy (Blo co/PT – SP) – Fi nal-
mente, Srª Pre sidente Iris de Ara újo, fa rei apenas
mais uma ob servação ao Se nador Pe dro Si mon, em
função de um en contro que S. Exª me dis se que terá,
mas que será de im portância para todo o Se nado Fe -
deral. Da rei di vulgação hoje a uma car ta – que já
mostrei on tem ao Se nador Pe dro Si mon – que diri gi
ao Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va so bre o
ex-Presidente Itamar Fran co, que foi in dicado e apro -
vado aqui como Emba ixador do Bra sil na Itá lia. Qu ero
tornar pú blico o conteúdo dessa car ta e pas sá-la às
mãos do Se nador Pe dro Si mon, já que S. Exª tem
uma ami zade tão pró xima com o ex-Pre sidente. Na
carta, faço uma re comendação ao Presidente Lula
que trans mita ao ex-Pre sidente Ita mar Fran co um in -
centivo para que vá cum prir a sua mis são na Itá lia
como nos so Emba ixador. O episódio aqui ha vido não
obscurece, de ma neira al guma, os apla usos de to dos
os bra sileiros pela se riedade com que o ex-Pre siden-
te Ita mar Franco sem pre se con duziu, como Se nador,
Governador, Vice-Pre sidente e Pre sidente da Re pú-
blica. Portanto, cum primento o Se nador Pe dro Si mon,
na oca sião em que en caminho às suas mãos có pia da 
carta cujo con teúdo S. Exª já co nhece.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Obri ga-
do, Se nador Edu ardo Su plicy. Penso que me recem
respeito e fe licitações o Pre sidente Lula e o Chan ce-
ler Cel so Amo rim por te rem, em meio a es ses acon te-
cimentos, man tido a in dicação do Ita mar para a
Embaixada em Roma, e ain da por te rem re cebido a
carta-desabafo que ele man dou como uma car ta-de-
sabafo. De monstrou gran deza o Go verno em en ten-
der isso e de monstrou gran deza o Ita mar em en ten-
der que foi apro vado pela Casa e, se isso acon teceu,
ele tem a gran de mis são de nos re presentar na Itá lia.
E te nho cer teza de que fará uma gran de re presenta-
ção.

Já con cederei um apar te a V. Exª, Se nador Tião
Viana, com a per missão da nos sa Pre sidente. Mas,
antes, faço ques tão de co municar aos bra sileiros, da
tribuna do Se nado, que o pre ço da ga solina ba ixou.
Isso é algo iné dito na His tória do Bra sil. Nun ca se teve 
conhecimento de que o pre ço da ga solina po deria ba -
ixar. Pois ba ixou. É ver dade que os fu xicos do Go ver-
no não de ram chance de que essa ma téria fosse capa 
de jor nal, como tinha di reito. Mas a gran de ver dade é
que ba ixou o pre ço da ga solina. E cum primento V.
Exª, pre zado Lí der, por este Go verno ter conseguido
isso.

Concedo o apar te ao Se nador Tião Vi ana, com
o ma ior pra zer.

O Sr. Tião Vi ana (Bloco/PT – AC) – Ca ríssimo
Senador Pe dro Si mon, V. Exª traz sem pre mu ita ale -
gria e mu ito aprendizado para nós quan do sobe à tri -
buna do Se nado Fe deral. Em ra zão da sua bi ografia,
do seu con teúdo e da sua ex periência, V. Exª sem pre
engrandece mu ito o de bate po lítico dentro desta
Casa. Na pri meira parte do seu pro nunciamento, V.
Exª faz cla ras e ob jetivas crí ticas ao go verno an terior,
que teve a gran de opor tunidade de ajudar na transfor-
mação so cial, eco nômica e po lítica do Bra sil, mas não
conseguiu fa zer isso por ra zões di versas, que V. Exª
apresentou mu ito bem. Uma de las re flete-se na cri se
herdada pelo Go verno do Presidente Lula, o nos so
Governo. Re firo-me ao de semprego de um mi lhão de
brasileiros em cada um dos oito anos do go verno an -
terior. Isso se cons titui uma tra gédia so cial. Ao mes-
mo tem po, V. Exª faz crí ticas que en tendo construtivas
e que de vem ser le vadas à re flexão do novo Go verno,
em re lação à nos sa par ticipação como ges tores da
sociedade. Qu anto à si tuação do Se nador Alo izio
Mercadante, eu gos taria de de ixar claro que S. Exª
não é e não foi Mi nistro da Fa zenda porque não ace i-
tou o con vite do Pre sidente Lula. S. Exª foi con vidado,
mas en tendeu que con tribuiria mu ito bem com o Go -
verno do Pre sidente Lula aqui mes mo no Se nado Fe -
deral. E está con tribuindo mu ito bem, Se nador Pe dro
Simon. O Se nador Alo izio Mer cadante é um Lí der ex -
traordinário.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas pa -
rece que S. Exª está aqui com uma sa udade de lá!

O Sr. Tião Vi ana (Bloco/PT – AC) – Mas V. Exª
há de con cordar que o Mi nistro Pa locci está indo mu i-
to bem. O dó lar está em que da, o ris co Bra sil está ca -
indo, es tamos abrin do cré ditos...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tal vez
até por isso. O Se nador Alo izio Mercadante não ima -
ginou que um ou tro se sa ísse tão bem, achou que se -
ria di ferente.

O Sr. Tião Vi ana (Bloco/PT – AC) – V. Exª lem -
brou que o pre ço dos de rivados do pe tróleo está ca in-
do, as sim como o pre ço das pas sagens aé reas, e, se -
guramente, isso se dará tam bém com as pas sagens
rodoviárias. Então, es tamos vi vendo um mo mento de
otimismo. Só gos taria de de ixar cla ro que a vin da do
Presidente Lula, hoje, é um mar co na his tória po lítica
do Bra sil.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Estou in -
teiramente de acor do.

O Sr. Tião Vi ana (Bloco/PT – AC) – Ou o Bra sil
entra no sé culo XXI com as re formas do Esta do, com
a re forma da pre vidência, com a re forma tri butária –
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enquanto que a nós, do Par lamento, ca berá fa zer as
reformas do Ju diciário, tra balhista e po lítica, da qual
V. Exª é um dos prin cipais au tores —, ou nós não es -
taremos à al tura dos de safios de ser mos re presen-
tantes da so ciedade bra sileira.

A SRª PRESIDENTE (Iris de Ara újo) – Se nador,
o tem po do ora dor está es gotado.

O Sr. Tião Vi ana (Bloco/PT – AC) – Só mais trin -
ta se gundos, Srª Pre sidente. Então, gos taria que V.
Exª pu desse considerar o mo mento his tórico que es -
tamos vi vendo e pu desse em prestar a sua au toridade
política, a sua cre dibilidade, como um voto de oti mis-
mo ao Pre sidente Lula, que vai se afir mar como o ma -
ior Pre sidente da Re pública da His tória da América
Latina. Mu ito obri gado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nada
melhor do que en cerrar o meu pro nunciamento com a 
palavra otimista do Lí der do Par tido do Go verno.

Sou so lidário, Srª Pre sidente.
Muito obrigado.

Durante o dis curso do Sr. Pe dro Si-
mon, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cretário, de i-
xa a ca deira da pre sidência, que é ocu pada
pela Sra. Iris de Ara újo.

A SRª PRESIDENTE (Iris de Ara újo) – Pror rogo
a Hora do Expe diente por quin ze mi nutos, para que
os Se nadores pos sam fa zer suas co municações ina -
diáveis.

Concedo a pa lavra ao Se nador Ael ton Freitas.
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Para

uma co municação inadiável. Sem re visão do ora dor.)
– Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a Asso cia-
ção Bra sileira de Cri adores de Zebu, en tidade que re -
presenta cer ca de 13 mil as sociados no Bra sil e no
exterior, es tará re alizando, no pe ríodo de 1º a 15 de
maio pró ximo, a 69ª Expo sição Inter nacional de Gado 
Zebu, a Expo Zebu 2003, no Par que Fer nando Cos ta,
em Ube raba, Mi nas Ge rais.

A Expo Zebu é con siderada a vi trine da nossa
pecuária e pon to obri gatório de en contro de po líticos,
autoridades e re presentantes da clas se ru ral. A fe ira
tem, en tre seus prin cipais mé ritos, o in centivo ao
agronegócio, se tor res ponsável por sete mi lhões de
empregos di retos. Nos úl timos seis anos, o vo lume de 
carne bo vina ex portada cres ceu na or dem de 520 mil
toneladas. Assim, o even to é o pon to de par tida para o 
aprimoramento e de senvolvimento ge nético do re ba-
nho ze buíno brasileiro, pois a Asso ciação, pa trocina-
dora do even to, pos sui in formações de mais de 6 mi -

lhões de ani mais das ra ças ze bu ínas, sendo o ma ior
do mun do no gê nero.

Quero re gistrar tam bém, Srª Pre sidente, in de-
pendentemente do fa tor econômico, o tra balho emi -
nentemente so cial da Associação Bra sileira dos Cri a-
dores de Zebu – a ABCZ, que par ticipará do Pro gra-
ma Fome Zero em três fon tes distintas de ação, sen do
elas de cur to, mé dio e lon go pra zo. No dia 28 pró ximo
passado, a ABCZ re alizou um gran de le ilão, no qual
foi ar recadado, aproximadamente, um mi lhão de re ais
para o Pro grama. O di nheiro será en tregue ao Pre si-
dente Luiz Inácio Lula da Sil va na ce rimônia de aber -
tura da Expo Zebu 2003, no dia 3 de maio, na ci dade
de Ube raba.

Num se gundo mo mento, a en tidade es tará re ali-
zando o Fó rum Mun dial de Produção de Ali mentos,
evento que irá re unir pes quisadores, au toridades,
empresários e de batedores de di versos pa íses, que
irão dis cutir e bus car so luções para a pro dução de ali -
mentos de to dos os ti pos, le vando em consideração o
perfil de cada re gião do Bra sil.

O ter ceiro pon to, Srª Pre sidente, será um pro je-
to de dis seminação da ge nética ze buína no semi-ári -
do, pois o zebu é a úni ca es pécie bo vina ca paz de
produzir e fornecer carne e le ite em re giões de tem pe-
ratura alta e ve getação es cassa.

Com or gulho, digo que a co munidade trianguli-
na dará um belo exem plo de so lidariedade e res pon-
sabilidade so cial às de mais re giões do País.

Como Se nador de Mi nas Ge rais, mais es pecial-
mente do Triân gulo Mi neiro, um doce de re gião, con vi-
do to dos para es tarem co nosco na ExpoZebu 2003,
na ci dade de Uberaba.

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre sidente.
A SRª PRESIDENTE (Iris de Ara újo) – Con cedo

a pa lavra ao no bre Se nador João Ca piberibe, por cin -
co mi nutos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Para uma co municação ina diável. Sem re visão do
orador.) – Srª Pre sidente, Srªs e Srs Se nadores, nes -
ta co municação, pre tendo fa zer o re gistro de um en -
carte do Se brae, ve iculado pela re vista Época des ta
semana, que tra ta das par cerias da en tidade com as
empresas bra sileiras. No caso, po rém, mais do que
de uma par ceria, tra ta-se de uma nova pro posta de
utilização dos re cursos na turais da Ama zônia – fiz
chegar a cada Se nador e a cada Se nadora uma gar -
rafinha de óleo de cas tanha.

Vou ler aqui o en carte.
Óleo de cas tanha, en tre azeites.
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O pro duto, de La ranjal do Jari, no Ama pá, tem
condições de con correr no mer cado mundial.

O óleo co mestível de cas tanha, um pro duto em
condições de con correr com o aze ite de oliva no mer -
cado mundial, é uma das op ções que ofe recem os
produtores de La ranjal do Jari, no Ama pá. Eles es tão
reunidos na Co maja (Co operativa Mis ta Extra tivista
Vegetal dos Cas tanheiros de La ranjal) e adap taram
sua an tiga tra dição de co leta de ou riços de cas tanha
a ne cessidades de es cala in dustrial. Essa pos sibilida-
de abriu-se com o uso de uma tec nologia fran cesa,
que tra balha sob o prin cípio da preservação am bien-
tal. A fá brica, que co meçou a ope rar em abril de 2002, 
produzia ini cialmente 500 qui los, mas pode che gar a
duas to neladas diá rias. O produto será ro tulado de
“Óleo Vir gem de Castanha do Bra sil”, tão logo ob te-
nha o re gistro no Mi nistério da Agri cultura, providên-
cia a car go da Orga nização das Co operativas do
Amapá e da Vi gilância Sa nitária do Esta do. O mu nicí-
pio tem cer ca de 30 mil ha bitantes. Cres ceu com ca -
racterísticas de fa vela, após a che gada de trabalha-
dores atra ídos pelo Pro jeto Jari, vol tado à pro dução
de ce lulose.

A ini ciativa não vin gou [a iniciativa da pro dução
de ce lulose e ou tros pro jetos im plantados] e os mo ra-
dores lo cais en contraram novo alen to na ati vidade
castanheira eco lógica. O pri meiro pas so foi pro picia-
do pelo go verno es tadual, que in vestiu R$850 mil na
construção da fá brica e na com pra de ma quinário. Ao
Sebrae cou be a ori entação para a estrutura da en ti-
dade que os re úne, que por sua vez ser ve de exem plo
a ou tras ini ciativas na re gião, como a Co maru (Co o-
perativa Mis ta Agro extrativista da Re serva Iratapuru),
que fa brica bis coitos de cas tanha – cer ca de 70 to ne-
ladas men sais.

Quero fa zer uma ob servação. Hoje, um ano de -
pois de eu ter de ixado o Go verno do Ama pá, es sas
cooperativas es tão em crise, por que fo ram sus pen-
sas to das as po líticas de in centivo, e sa bemos da
imensa di ficuldade que há para co locar um pro duto
novo no mer cado. Não é sim ples de senvolver um pro-
duto na co munidade lo cal, a par tir da ma téria-prima,
e co locá-lo no mer cado.

O Mi nistério da Agri cultura, por exem plo, que é
encarregado da ins peção, até agora não se ma nifes-
tou, por que não tem pa drão para fa zer ins peção num
óleo novo, o que é um ab surdo. O que sig nifica que
não po deremos co locar no vos pro dutos no mer cado,
principalmente ali mentícios, por que não há pa drão.

É pre ciso que o Mi nistério da Agri cultura agi lize
o pro cesso de ins peção sa nitária; é pre ciso que os
Governos es taduais e o Go verno do Presidente Lula,

por in termédio do Mi nistério da Inte gração Re gional e 
do Mi nistério do Meio Ambi ente, dêem su porte a es -
sas co operativas. Não po demos de ixar pe recer um
projeto tão bo nito.

O óleo da cas tanha, que é um pro duto in dustrial,
é so bretudo um pro duto que com bina a ati vidade eco -
nômica com o res peito à na tureza, e, mais do que
isso, faz par te da nova eco nomia, que é a eco nomia
solidária, a eco nomia so cial. Esse pro duto foi de sen-
volvido por uma co operativa que dis tribui en tre seus
sócios o re sultado do trabalho. Por tanto, é um pro duto
nobre, com mer cado ga ran tido.

É pre ciso uma intervenção ime diata do Go verno
do Esta do do Ama pá e do Go verno Fe deral, pois es -
ses cas tanheiros ti veram pouquíssimo crédito. Des de
o ano pas sado o Go verno não paga nem a dí vida que
tem com as co operativas, o que está ge rando uma si-
tuação de cri se, que pode im pedir que es ses pro du-
tos che guem não ape nas ao mer cado in ternacional,
mas tam bém ao na cional, em bora seja um pro duto de 
grande qua lidade, de alto va lor nu tritivo e que os bra -
sileiros me recem con sumir.

Muito obri gado, Srª Pre sidente.
A SRª PRESIDENTE (Iris de Ara újo) – Con cedo

a pa lavra à no bre Se nadora Ide li Sal vatti, por cin co
minutos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
uma co municação ina diável. Sem re visão da ora do-
ra.) – Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, ve nho à
tribuna para tra zer uma pre ocupação, um de bate que
foi ini ciado na re união do Blo co de Apo io ao Go verno,
hoje pela ma nhã.

À tar de, o Pre sidente da Re pública en tregará ao 
Congresso Na cional os dois pro jetos de re forma, que
vão sus citar um profundo de bate nes ta Casa, no Con -
gresso, e tam bém, in discutivelmente, na so ciedade,
pela im portância, pela re levância e tam bém pe las po -
lêmicas ne les contidas.

Há pou co, ti vemos oportunidade de apre ciar o
pronunciamento do Se nador Pe dro Si mon, que fez
um le vantamento, um his tórico, mu itas crí ticas, mas
que tam bém mos trou a sua pre ocupação e dis se que
devemos es tar atentos, para aju dar o Go verno a im -
plementar re formas tão ne cessárias.

O as sunto que nos pre ocupa, e com o qual ini ci-
amos o de bate na re união do Blo co de Apo io ao Go -
verno, hoje pela ma nhã, não se res tringe a dar con di-
ção de go ver nabilidade a Luiz Iná cio Lula da Sil va,
mas diz res peito a to dos os que es tão aqui, re presen-
tando os seus Esta dos, re presentando a so ciedade
brasileira.
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Os dois pro jetos de re forma se rão en tregues na
Câmara, tan to o de re forma tributária quanto o de pre -
videnciária. Lá, ini cialmente, as ma térias se rão de ba-
tidas e vo tadas. De pois, as duas pro postas vi rão para
o Se nado. Sa bemos que quan do elas che garem a
esta Casa, se remos pres sionados, jus ta e le gitima-
mente, a vo tar com ur gência, mu ito mais do que a Câ -
mara. O Se nado, mu ito mais do que a Câ mara, vai ser 
pressionado a apre ciar ra pidamente as re formas. Por
isso, de veria ha ver al gum tipo de me canismo que nos
possibilitasse participar do de bate, acom panhá-lo e,
inclusive, dar agi lidade à vo tação, e não fi car aguar -
dando ape nas que as ma térias che gassem aqui.

Enquanto as re formas tra mitam na Câ mara, po -
deríamos ter como pers pectiva a cons tituição de duas
comissões, a fim de ini ciar o de bate no Se nado. Po de-
ríamos já formar as nossas opiniões so bre as duas re -
formas, e, quan do as ma térias che gassem ao Se na-
do, te ríamos as nos sas pro posições ra zoavelmente
estabelecidas. Po deria ha ver in clusive um me canis-
mo de co municação, por in termédio das nos sas pró -
prias Bancadas, en tre o Se nado e a Câ mara, para
que as for mulações que são ma joritárias no Se nado
possam ser in cluídas na quilo que será vo tado na Câ -
mara dos De putados, para que não haja, de pois da
primeira vo tação na Câ mara e da se gunda no Se na-
do, ris cos de as re formas re tornarem ain da àque la
Casa do Con gresso.

Sabemos que agi lidade nessas re formas é de
fundamental im portância, mas não po deremos es tar
pressionados, abrin do mão de nos sas prer rogativas
de Se nadores de fa zer um de bate pro fundo so bre o
significado im portante e re levante das pro postas que
estão sendo en tregues hoje, num ato his tórico, pelo
Presidente da Re pública, que aqui vem acom panha-
do de Go vernadores de Esta do e de re presentantes
da so ciedade ci vil que têm as sento no Con selho de
Desenvolvimento So cial.

Por isso, es tou tra zendo para a tri buna do Se na-
do a se guinte pre ocupação, sus citada, hoje, num de -
bate res trito dentro da nos sa Ban cada de apo io, mas
que en tendo deva ser uma pre ocupação de todo o
Senado: como o Se nado da Re pública vai se com por-
tar, agir e atu ar du rante a tramitação des sas re formas
na Câ mara?

Essa é uma pre ocupação re levante. É pre ciso
que haja al gum tipo de en caminhamento para as re -
formas, que de vem ser votadas após se rem profunda-
mente discutidas. Mas tam bém deve ser dada à sua
tramitação a agi lidade ne cessária, a fim de cons truir-
mos a pers pectiva que está em butida nes sas duas re -
formas. O País o me rece e dis so ne cessita.

Era o que gos taria de tra zer, nes ta ma nhã, para
reflexão da to talidade do Se nado da Re pública, Srª
Presidente.

Muito obri gada.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara újo) – So bre a

mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Mo zarildo Ca valcanti.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 280, DE 2003

Requeiro nos ter mos do art. 222 do Re gimento
Interno do Se nado Fe deral, que se jam en caminhados
votos de congratulações à rá dio Gu aíba AM, no ar
desde 30-4-1957, pelo trans curso de seu ani versário
de 46 anos, nes ta data.

Com es túdios em Por to Ale gre, no prédio da
Empresa Jor nalística Cal das Jr. (Rua Cal das Jú nior,
219 – 2º an dar, Por to Ale gre (RS), CEP: 90.019-900),
a rá dio Gu aíba AM, tem na pes soa do seu Di re-
tor-Presidente Re nato Bas tos Ri beiro, o ti moneiro
para man ter-se no ar inin terruptamente.

A Rá dio Gu aíba AM, dá ên fase na sua pro gra-
mação ao bi nômio jor nalismo e es porte, ca racterizan-
do-se por sua cre dibilidade. Ao lon go des te qua se
meio sé culo de trans missões, nun ca per deu de vista
sua pro posição ini cial – a de ser “uma voz a ser viço
do Rio Gran de.”

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Sérgio Zam biasi.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara újo) – A Pre si-
dência en caminhará o voto de con gratulações so lici-
tado.

Sobre a mesa, pro jetos de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Se nador Mo zaril-
do Ca valcanti.

São li dos os se guintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 157, DE 2003

Altera a Lei nº 4.829, de 5 de no vem-
bro de 1965 e a Lei nº 8.171, de 17 de ja -
neiro de 1991, como ob jetivo de in cluir
como be neficiários de cré dito ru ral es pe-
cial e di ferenciado os agri cultores pro ve-
nientes de as sentamentos cri ados em
virtude da im plementação de em preendi-
mentos de uti lidade pú blica e in teresse
social.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Os as sentamentos ru rais cri ados em vir-

tude da construção de em preendimentos de utilidade
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pública e in teresse so cial equiparam-se aos as senta-
mentos in tegrantes do Pro grama Na cional de Re for-
ma Agrá ria.

Parágrafo úni co. Fica o Insti tuto de Co lonização
e Re forma Agrá ria (INCRA) res ponsável pelo ca das-
tramento dos as sentamentos a que se re fere o caput.

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 4.829, de 5 de no vem-
bro de 1965, pa rágrafo úni co:

“Art.11. .................................................
..............................................................
Parágrafo úni co. Equi param-se aos

programas mencionados no caput, in ciso V,
os as sentamentos cri ados em virtude da im -
plementação de em preendimentos de utili-
dade pú blica e de in teresse so cial de vida-
mente ca dastrados junto ao Insti tuto de Co -
lonização e Re forma Agrá ria (INCRA). (NR)

Art. 3º O art. 52 da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne-
iro de 1991, pas sa a vi ger acres cido do se guinte pa -
rágrafo úni co:

“Art.52. ..................................................
Parágrafo úni co. Equi param-se aos

produtores ru rais as sentados em área de re -
forma agrá ria aque les pro venientes de as-
sentamentos cri ados em virtude da im ple-
mentação de em preendimentos de uti lidade
pública e de in teresse so cial, de vidamente
cadastrados jun to ao Insti tuto de Co loniza-
ção e Re forma Agrá ria (INCRA). (NR)”

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

A le gislação bra sileira que tra ta de po lítica agrí-
cola de termina que o po der pú blico deve as segurar
crédito es pecial e di ferenciado aos pro dutores ru rais
assentados em áre as de re forma agrá ria. Nes se sen -
tido, o Programa Na cional de For talecimento da Agri -
cultura Fa miliar (PRONAF) ofe rece cré dito ru ral sub -
sidiado a as sentados de re forma agrá ria.

Por ou tro lado, há as sentamentos que são cri a-
dos, tan to pela ini ciativa pri vada quan to pelo po der
público, em virtude da im plementação de em preendi-
mentos de uti lidade pú blica e de in teresse so cial. São
os ca sos da construção de usi nas hi drelétricas e de
rodovias. As em presas que pro movem es ses em pre-
endimentos são obri gadas a as sentar os pro dutores
rurais das áre as afe tadas, ofe recendo-lhes lo tes em
regiões não atin gidas pelo pro jeto. Esses as senta-
mentos não são ofi cialmente re conhecidos como

“áreas de re forma agrá ria”, não sen do, por esse mo ti-
vo, be neficiados pe los pro gramas de cré dito sub sidia-
do des tinados aos agri cultores as sentados em áre as
de re forma agrária.

Na prá tica, ao as sentar fa mílias ri beirinhas em
áreas agri cultáveis, as usi nas hi drelétricas es tão re a-
lizando projetos re forma agrária. Esses pro dutores
rurais, em sua ma ioria, são po bres e ex ploram a ter ra
utilizando mão-de-obra fa miliar. A cons trução de em -
preendimentos, como hi drelétricas e ro dovias, exi ge
que as fa mílias atin gidas de ixem os lo cais onde mo -
ram, o que, em si, já pode ser con siderado um tra uma.
Por esse mo tivo, é im portante que o es tado re conhe-
ça as áre as em que es ses agri cultores são as senta-
dos, como sen do áre as de re forma agrá ria, e que se -
jam de vidamente ca dastradas pelo Insti tuto de Co lo-
nização e Re forma Agrá ria (INCRA).

Nesse sen tido, es tamos apre sentando o pre-
sente pro jeto de lei com o ob jetivo de re conhecer aos
produtores ru rais, as sentados por mo tivo de constru-
ção de em preendimentos de in teresse pú blico, trata-
mento equivalente ao dis pensado aos agri cultores
assentados em área de re forma agrária, com re lação
ao aces so ao cré dito ru ral di ferenciado. Assim, con ta-
mos com a co laboração dos no bres co legas para in -
centivar es sas fa mílias, que con tribuem para o de sen-
volvimento do Bra sil com sua pró pria mo radia.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Delcídio Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 4.829, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965

Institucionaliza o cré dito ru ral.

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu san ciono a se guin-
te lei:
....................................................................................

Art. 11. Cons tituem mo dalidade de ope rações:
I – Cré dito Ru ral Corrente a pro dutores ru rais de 

capacidade técnica e subs tância eco nômica re conhe-
cidas;

II – Cré dito Ru ral Ori entado, como for ma de cré -
dito tecnificado, com as sistência téc nica prestada
pelo fi nanciador, di retamente ou por meio de en tidade
especializada em ex tensão ru ral, com o ob jetivo de
elevar os ní veis de pro dutividade e me lhorar o pa drão
de vida do pro dutor e sua fa mília;

III – Cré dito a Co operativas de produtores ru ra-
is, como an tecipação de re cursos para fun cionamen-
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to, apa relhamento, pres tação de serviços aos co ope-
rados, bem como para fi nanciar es tes, nas mes mas
condições es tabelecidas para as ope rações di retas
de cré dito ru ral, os tra balhos de cus teio, co leta, trans -
portes, es tocagem e a co mercialização da pro dução
respectiva e os gas tos com me lhoramento de suas
propriedades;

IV – Cré dito para Co mercialização com o fim de
garantir aos pro dutores agrí colas pre ços re munera-
dores para a co locação de suas sa fras e in dustrializa-
ção de pro dutos agro pecuários, quando efetuada por
cooperativas ou pelo pro dutor na sua pro priedade ru -
ral;

V – Cré dito aos pro gramas de co lonização e re -
forma agrá ria, para fi nanciar pro jetos de co lonização
e re forma agrá ria como as de finidas na Lei nº 4.504,
de 30 de no vembro de 1964.
....................................................................................

LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Dispõe so bre a po lítica agrí cola.

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu sanciono a se guin-
te lei:
....................................................................................

Art. 52. O Po der Pú blico as segurará cré dito ru ral
especial e di ferenciado aos pro dutores ru rais as sen-
tados em áre as de re forma agrá ria.
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos Eco nômicos
– de cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 158, DE 2003

Altera a Lei nº 6.194, de 19 de de-
zembro de 1974, e a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Có digo de Trân sito
Brasileiro), para dispor so bre o Se guro
Obrigatório de Da nos Pes soais ca usados
por Ve ículos Au tomotores de Vias Ter-
restres (DPVAT).

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º A Lei nº 6.194, de 19 de de zembro de

1974, com a re dação dada pela Lei nº8.441, de 13 de
julho de 1992, pas sa a vi gorar com as se guintes al te-
rações:

“Art. 2º-A. Res salvado o dis posto no
art. 7º, e ve dada a for mação de con sórcio
global de se guradoras, a contratação do Se -
guro Obri gatório de Da nos Pes soais ca usa-

dos por Ve ículos Au tomotores de Vias Ter-
restres (DPVAT) deve es tabelecer obri gatori-
amente vín culo en tre o se gurado e se gura-
dora de sua li vre es colha.”

“Art. 3º ................................................ ..
a) 60 (ses senta) ve zes o va lor do ma i-

or sa lário-mínimo vi gente no País, no caso
de mor te;

b) 60 (ses senta) ve zes o va lor do ma i-
or sa lário-mínimo vi gente no País, no caso
de in validez per manente;

c) até 30 (trin ta) ve zes o va lor do ma i-
or sa lário-mínimo vi gente no País – no caso
de des pesas de as sistência mé dica e su ple-
mentares de vidamente comprovadas.(NR)”

“Art. 4º No caso de mor te, a in deniza-
ção será paga ao côn juge, com panheiro,
convivente ou pessoa in dicada pelo se gura-
do. Nos de mais ca sos, con forme dis posição
do Con selho Na cional dos Se guros Priva-
dos (CNSP), di retamente à ví tima, quan do
se tra tar de in validez per manente ou di reta-
mente à ví tima ou ao pres tador de serviços,
no caso de des pesas de as sistência mé dica
e su plementares de vidamente com prova-
das.

..............................................................
§ 3º Os ser viços pú blicos de as sistên-

cia mé dica e hos pitalar se rão in denizados
pela se guradora, se gundo os mes mos crité-
rios ado tados para os ser viços pri vados.
(NR)”

“Art. 12. O Con selho Na cional de Se-
guros Pri vados ex pedirá normas dis ciplina-
res e ta rifas má ximas que aten dam ao dis -
posto nes ta lei.

§ 1º O prê mio do DPVAT pode ser es-
calonado em ra zão do his tórico do se gura-
do, bem como das ano tações cons tantes
em seus ca dastros nos ór gãos de trân sito.

§ 2º É ve dada a des tinação de re cur-
sos ar recadados a tí tulo de prê mio para
qualquer fi nalidade não diretamente vin cula-
da à co bertura do res pectivo ris co. (NR)”

Art. 2º O § 2º do art. 131 da Lei nº 9.503, de 23
de se tembro de 1997, pas sa a vi gorar com a se guinte
redação:

“Art. 131. ...............................................
..............................................................
§ 2º O ve ículo so mente será con side-

rado li cenciado se es tiverem qui tados os dé -
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bitos re lativos a tri butos, en cargos e mul tas
de trân sito e am bientais, vinculados ao ve í-
culo, in dependentemente da res ponsabilida-
de pe las in frações co metidas, bem as sim se 
estiver com provada a con tratação de se guro
obrigatório na for ma da lei, ou de se guro fa -
cultativo com co bertura igual ou su perior.

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

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Art. 4º Re vogam-se o § 1º do art. 4º da Lei nº
6.194, de 19 de de zembro de 1974, com a re dação
dada pela Lei nº 8.441, de 13 de ju lho de 1992, e o art. 
27 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991 (Lei Orgâ ni-
ca da Se guridade So cial).

Justificação

Este pro jeto de lei pre tende dispor so bre o Se -
guro Obri gatório de Da nos Pes soais ca usados por
Veículos Au tomotores de Vias Ter restres (DPVAT), de 
modo a eli minar o ví cio de in constitucionalidade conti-
do na le gislação em vi gor e in troduzir al gumas al tera-
ções para aper feiçoar o disciplinamento do as sunto.

Em cum primento aos prin cípios cons titucionais
da li vre con corrência e de fesa do con sumidor (CF, art. 
170, in cisos IV e V), é pro posta a li vre es colha da se -
guradora para a con tratação do DPVAT.

Ademais, é mis ter au mentar a co bertura nos ca -
sos de mor te, in validez per manente e de des pesas de 
assistência mé di ca e su plementares de vidamente
comprovadas.

Outra al teração con siste em ade quar a re dação
do caput do art. 4º da men cionada Lei nº 6.194, de
1974, à ter minologia ju rídica das dis posições da Lei
nº 10.406, de 11 de ja neiro de 2002 (Novo Có digo Ci -
vil). Esse dis positivo de fine a quem deve ser paga a
indenização no caso de mor te. Re lativamente à in vali-
dez per manente, não hou ve mu dança. Nas des pesas
de as sistência mé dica e su plementares de vidamente
comprovadas, o pa gamento será fe ito di retamente à
vítima ou ao pres tador de ser viços. De acordo com a
proposição, os serviços pú blicos de as sistência mé di-
ca e hos pitalar se rão in denizados pela se guradora,
em con formidade com os cri térios ado tados para os
serviços pri vados.

A re dação pro posta para o ca put do art. 12 da
Lei nº 6.194, de 19 de de zembro de 1974, de termina
que o CNSP pas sa a es tabelecer as ta rifas má ximas
para o DPVAT, o que per mite a li vre con corrência en -
tre as se guradoras.

Segundo o pro jeto, o prê mio do DPVAT po derá
ser es calonado em ra zão da pon tuação re gistrada no
prontuário do con dutor do au tomóvel, de acordo com
eventuais in frações por ele co metidas.

Ademais, a Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991
− Lei Orgâ nica da Se guridade So cial, e a Lei nº 9.503,
de 23 de se tembro de 1997 − Có digo de Trân sito Bra -
sileiro, e me ras re soluções do Conselho Na cional de
Seguros Pri vados de terminaram a des tinação pú blica
(45% para o Sis tema Úni co de Sa úde − SUS, 5% para
o De partamento Na cional de Trân sito − DENATRAN,
e, se gundo consta, para a ma nutenção da Su perin-
tendência de Se guros Pri vados − SUSEP), sob di ver-
sos pre textos. Ora, no ins tante em que a lei des tina
rendas pri vadas para o erá rio, está cri ando tri buto, por 
mais no bres e elogiáveis que se jam as jus tificativas
para tan to. Acon tece que a cri ação de tri butos é sub -
metida a es tritos man damentos constitucionais, cuja
inobservância con dena ir remediavelmente pre tensa
lei que os con trarie. Não ape nas é in constitucional a
regra ba ixada pela Agên cia Re guladora quan to à des -
tinação de re cursos para en tidades pri vadas, mas,
com mu ito ma ior ra zão, é ab solutamente in constituci-
onal a disposição le gal que confisca ren das pri vadas
para o fi nanciamento de ati vidades pú blicas, sem a
obediência das nor mas para cri ação de tri butos.

É de sa lientar que a prin cipal mo dificação deste
projeto é a pro ibição da destinação de re cursos ar re-
cadados a tí tulo de prê mio para qual quer fim não di re-
tamente re lacionado à co bertura do res pectivo ris co.

O § 2º do art. 131 da Lei nº 9.503, de 1997, foi
objeto de al teração a fim de in cluir a exi gência de
comprovação da con tratação de se guro obri gatório
ou de se guro fa cultativo com co bertura igual ou su pe-
rior, para fins de li cenciamento do ve ículo.

Pela pro posição, foi de terminada a re vogação
expressa do § 1º do art. 4º da Lei nº 6.194, de 1974,
com a re dação dada pela Lei nº 8.441, de 1992, para
ajustar ao dis posto na Lei nº 10.406, de 11 de ja neiro
de 2002 (Novo Có digo Ci vil).

Por úl timo, a Lei nº 8.212, de 1991, em seu art.
27, pa rágrafo úni co, de termina que as com panhias
seguradoras que man têm o DPVAT “de verão re pas-
sar à Se guridade So cial 50 % (cinqüenta por cen to)
do va lor to tal do prê mio re colhido e des tinado ao Sis -
tema Úni co de Sa úde (SUS), para cus teio da as sis-
tência mé dico-hospitalar dos se gurados vi timados
em aci dentes de trân sito”. Por tanto, é mis ter re vogar o 
art. 27 da Lei nº 8.212, de 1991, com vis tas a eli minar
o ví cio de in constitucionalidade desse dis positivo e
eliminar o des virtuamento do se guro obri gatório.
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Diante de to dos os ar gumentos ex pendidos, es -
peramos con tar com o apo io dos ilus tres Pa res para a
aprovação des ta pro posição le gislativa que, se con-
vertida em lei, po derá be neficiar a po pulação.

Sala das Ses sões, em 30 de abril de 2003. – Du-
ciomar Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe so bre Se guro Obri gatório de 
Danos Pessoais ca usados por ve ículos
automotores de via ter restre, ou por sua
carga, a pes soas trans portadas ou não.

O Pre sidente da Re pública, Faço sa ber que o Con -
gresso Na cional de creta e eu san ciono a se guinte Lei:

Art. 3º Os da nos pes soais co bertos pelo se guro
estabelecido no ar tigo 2 com preendem as in deniza-
ções por mor te, in validez permanente e des pesas de
assistência mé dica e su plementares, nos va lores que
se se guem, por pessoa vi timada:

a) 40 (qua renta) ve zes o va lor do ma ior sa lário
mínimo vi gente no País – no caso de mor te;

b) até 40 (qua renta) ve zes o va lor do ma ior sa lá-
rio mí nimo vi gente no País – no caso de in validez per -
manente;

c) até 8 (oito) ve zes o va lor do ma ior sa lário mí -
nimo vi gente no País – como re embolso à ví tima – no
caso de des pesas de as sistência mé dica e su plemen-
tares de vidamente com provadas.

Art. 4º A in denização no caso de mor te será
paga, na cons tância do ca samento, ao côn juge so-
brevivente; na sua fal ta, aos her deiros le gais. Nos de -
mais ca sos, o pa gamento será fe ito di retamente à ví ti-
ma na for ma que dis puser o Con selho Na cional de
Seguros Pri vados.

Parágrafo úni co. Para os fins des te ar tigo, a
companheira será equi parada à es posa, nos ca sos
admitidos pela Lei Pre videnciária.

§ 1º Para fins des te ar tigo, a com panheira será
equiparada à es posa, nos ca sos ad mitidos pela lei
previdenciária; o com panheiro será equi parado ao es -
poso quan do ti ver com a ví tima con vivência ma rital
atual por mais de cin co anos, ou, con vivendo com ela, 
do con vívio ti ver fi lhos. (Pa rágrafo acres centado pela
Lei 8.441, de 13-7-92)

§ 2º De ixando a ví tima be neficiários in capazes,
ou sen do ou re sultando ela in capaz, a in denização do 
seguro será li berada em nome de quem de tiver o en -
cargo de sua guar da, sus tento ou des pesas, confor-

me dis puser al vará ju dicial. (Pa rágrafo acres centado
pela Lei 8.441, de 13-7-92)
....................................................................................

Art. 12. O Con selho Na cional de Se guros Pri va-
dos ex pedirá normas disciplinadoras e ta rifas que
atendam ao dis posto nes ta Lei.

§ 1º O Con selho Na cional de Trân sito im plantará e 
fiscalizará as me didas de sua com petência, ga rantido-
ras do não li cenciamento e não cir culação de ve ículos
automotores de vias ter restres, em via pú blica ou fora
dela, a des coberto do se guro pre visto nes ta lei. (Pa rá-
grafo acrescentado pela Lei 8.441, de 13-7-92)

§ 2º Para efe ito do pa rágrafo an terior, o Con se-
lho Na cional de Trân sito ex pedirá nor mas para o ven -
cimento do se guro co incidir com o do IPVA, ar quivan-
do-se có pia do bi lhete ou apó lice no prontuário res -
pectivo, bem como fa zer constar no re gistro de ocor -
rências nome, qua lificação, en dereço re sidencial e
profissional completos do pro prietário do ve ículo,
além do nome da se guradora, nú mero e vencimento
do bi lhete ou apólice de se gurO.” (Pa rágrafo acres-
centado pela Lei 8.441, de 13-7-92)
....................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Có digo de Trân sito Bra si-
leiro.

O Pre sidente da Re pública, Faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu san ciono a se guin-
te Lei: 

Art. 131. O Cer tificado de Li cenciamento Anual
será ex pedido ao ve ículo li cenciado, vin culado ao
Certificado de Re gistro, no mo delo e es pecificações
estabelecidos pelo Con tran.

§ 1º O pri meiro li cenciamento será fe ito si multa-
neamente ao re gistro.

§ 2º O ve ículo so mente será con siderado li cen-
ciado es tando quitados os dé bitos re lativos a tri butos,
encargos e multas de trânsito e am bientais, vincula-
dos ao ve ículo, in dependentemente da res ponsabili-
dade pe las in frações co metidas.

§ 3º Ao li cenciar o ve ículo, o pro prietário de verá
comprovar sua aprovação nas ins peções de se guran-
ça ve icular e de con trole de emissões de ga ses po lu-
entes e de ru ído, conforme dis posto no ar tigo 104.
....................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe So bre a or ganização da Se-
guridade So cial, ins titui Pla no de Cus teio,
e dá ou tras pro vidências.
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O Pre sidente da Re pública, Faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu sanciono a se guin-
te Lei:
....................................................................................

Art. 27. Cons tituem ou tras re ceitas da Se gurida-
de So cial:

I – as mul tas, a atu alização mo netária e os ju ros
moratários;

II – a re muneração re cebida por serviços de ar -
recadação, fis calização e co bran ça pres tados a ter -
ceiros;

III – as re ceitas pro venientes de pres tação de
outros serviços e de for necimento ou ar rendamento
de bens;

IV – as de mais re ceitas pa trimoniais, in dustriais
e fi nanceiras;

V – as do ações, le gados sub ven ções e ou tras
receitas eventuais;

VI – 50% (cin qüenta por cen to) dos va lores ob ti-
dos e apli cados na forma do pa rágrafo úni co do art.
243 da Cons tituição Fe deral;

VII – 40% (qua renta por cento) do re sultado dos
leilões dos bens apre endidos pelo De partamento da
Receita Fe deral;

VIII – ou tras re ceitas pre vistas em le gislação es -
pecífica.

Parágrafo úni co. As com panhias se guradoras
que man têm o se guro obri gatório de da nos pes soais
causados por ve ículos au tomotores de vias ter restres
de que tra ta a Lei nº 6.194, de de zembro de 1974, de -
verão re passar à Se guridade So cial 50% (cin qüenta
por cen to) do va lor to tal do prê mio re colhido e des ti-
nado ao Sis tema Úni co de Sa úde-SUS, para cus teio
da as sistência mé dico-hospitalar dos se gurados vi ti-
mados em aci dentes de trân sito.

LEI Nº 8.441,  DE 13 DE JULHO DE 1992

Altera dis positivos da Lei nº  6.194,
de 19.12.74, que tra ta do Se guro Obriga-
tório de Da nos Pes soais ca usados por
Veículos Au tomotores de Vias Ter restres
– DPVAT.

O Pre sidente da Re pública
Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e 

eu san ciono a se guinte lei:
Art. 1º   Os arts. 4º  5º  7º  e 12, da Lei nº 6.194,

de 19-12-74, pas sam a vi gorar com as se guintes al te-
rações:

 ‘Art. 4º ............................................................
§ 1º Para fins des te ar tigo, a com panheira será

equiparada à es posa, nos ca sos ad mitidos pela Lei
Previdenciária; o com panheiro será equi parado ao

esposo quan do ti ver com a ví tima con vivência ma rital
atual por mais de cin co anos, ou, con vivendo com ela,
do con vívio ti ver fi lhos.

§ 2º De ixando a ví tima be neficiários in capazes,
ou sen do ou re sultando ela incapaz, a in denização do 
seguro será li berada em nome de quem de tiver o en -
cargo de sua guar da, sustento ou des pesas, confor-
me dis puser al vará ju dicial.

 Art. 5º .............................................................
§ 1º A in denização re ferida nes te ar tigo será

paga com base no va lor da épo ca da li quidação do si -
nistro, em che que no minal aos be neficiários, des con-
tável no dia e na pra ça da su cursal que fi zer a li quida-
ção, no pra zo de quin ze dias da en trega dos se guin-
tes do cumentos:

a) cer tidão de óbi to, re gistro da ocorrência no
órgão po licial com petente e a pro va de qua lidade de
beneficiários no caso de mor te;

b) ....................................................................
§ 2º .................................................................
§ 3º Não se con cluindo na cer tidão de óbi to o

nexo de ca usa e efe ito en tre a mor te e o aci dente,
será acres centada a cer tidão de auto de ne cropsia,
fornecida di retamente pelo Insti tuto Mé dico Le gal, in -
dependentemente de re quisição ou au torização da
autoridade po licial ou da ju risdição do aci dente.

§ 4º Ha vendo dú vida quan to ao nexo de ca usa e
efeito en tre o aci dente e as le sões em caso de des pe-
sas mé dicas su plementares e in validez permanente,
poderá ser acres centado ao bo letim de atendimento
hospitalar re latório de in ternamento ou tra tamento, se
houver, fornecido pela rede hos pitalar e pre videnciária,
mediante pe dido ver bal ou es crito, pe los in teressados,
em for mulário pró prio da en tidade for necedora.

§ 5º O Insti tuto Mé dico Le gal da ju risdição do
acidente tam bém quan tificará as le sões fí sicas ou
psíquicas per manentes para fins de se guro pre visto
nesta lei, em la udo complementar, no prazo mé dio de
noventa dias do even to, de acor do com os per centua-
is da ta bela das Con dições Ge rais de Se guro de Aci -
dente su plementada, nas res trições e omis sões des -
ta, pela ta bela de acidentes do tra balho e da Classifi-
cação Inter nacional das Doenças.

Art. 7º  A in denização por pes soa vi timada por
veículo não iden tificado, com se guradora não iden tifi-
cada, se guro não re alizado ou ven cido, será paga nos 
mesmos va lores, condições e pra zos dos de mais ca -
sos por um Con sórcio cons tituído, obri gatoriamente,
por to das as So ciedades Se guradoras que ope rem
no se guro ob jeto des ta Lei.

§ 1º O Con sórcio de que tra ta este ar tigo po derá
haver re gressivamente do pro prietário do ve ículo os
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valores que de sembolsar, fi cando o ve ículo, des de
logo, como ga rantia da obri gação, ain da que vin cula-
da a con trato de alienação fi duciária, re serva de do -
mínio, le asing ou qualquer ou tro.

Art. 12. .............................................................
§ 1º O Con selho Na cional de Trân sito im plantará e

fiscalizará as me didas de sua com petência, ga rantidoras
do não li cenciamento e não cir culação de ve ículos au to-
motores de vias ter restres, em via pú blica ou fora dela, a
descoberto do se guro pre visto nes ta Lei

 § 2º Para efe ito do pa rágrafo an terior, o Con se-
lho Na cional de Trânsito ex pedirá normas para o ven -
cimento do se guro co incidir com o do IPVA, ar quivan-
do-se có pia do bi lhete ou apó lice no prontuário res -
pectivo, bem como fa zer constar no re gistro de ocor -
rências nome, qua lificação, en dereço re sidencial e
profissional completos do pro prietário do ve ículo,
além do nome da Se guradora, nú mero e ven cimento
do bi lhete ou apólice de se guro.

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

Art. 3º Re vogam-se as dis posições em con trário
Brasília, 13 de ju lho de 1992; 171ª da Inde pen-

dência e 104ª da Re pública.  – FERNANDO COLLOR 
– Cé lio Bor ja.

(Às Co missões de Constituição, Justi-
ça e Ci dadania e de Assuntos Econômicos,
cabendo à úl tima a de cisão ter minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 159, DE 2003

Determina a con cessão de au xí-
lio-alimentação aos tra balhadores de em -
presas pres tadoras de ser viços terceiri-
zados, re guladas por Enun ciado do Tri-
bunal Su perior do Tra balho.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica as segurado aos em pregados de

pessoas ju rídicas pres tadoras de ser viços se cundári-
os por meio do re gime de ter ceirização, não ins critas
no Pro grama de Alimentação ao Trabalhador – PAT,
instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, o
direito à per cepção de au xílio-alimentação.

Art. 2º A res ponsabilidade pelo for necimento do
auxílio-alimentação com petirá à em presa con tratan-
te, res salvada a pos sibilidade de ser as sumida pela
empresa to madora do serviço, me diante ex pressa
previsão no ins trumento de con trato en tre am bas.

Art. 3º Caso o au xílio-alimentação ve nha a ser
prestado me diante o ofe recimento de re feição, pro du-
zida ou fornecida por meio de ser viços pró prios ou de

terceiros, de verá ser as segurado que ela con tenha o
seguinte va lor nu tritivo, ca bendo a fis calização des-
sas con dições à em presa responsável, nos ter mos do 
artigo an terior:

I – As re feições prin cipais (al moço, jan -
tar, ceia) de verão conter 1.400 ca lorias cada
uma, ad mitindo-se uma re dução para 1.200
calorias, no caso de ati vidade leve, ou
acréscimo de 1.600 ca lorias, no caso de ati -
vidade in tensa, me diante jus tificativa técni-
ca, ob servando-se que, para qual quer tipo
de ati vidade, o per centual pro téico-calórico
(NdpCal) de verá ser, no mí nimo, de seis por 
cento;

II  –  des jejum e me renda de verão con -
ter um mí nimo de 300 ca lorias e seis por
cento de percentual protéico-calórico
(NdpCal), cada um. 

Art. 4º No caso de a em presa res ponsável op -
tar pelo for necimento do au xílio ali mentação por
meio de do cumentos de le gitimação, tais como, im-
pressos, car tões ele trônicos, magnéticos e ou tros
oriundos de tec nologia ade quada, para que o em-
pregado ad quira ali mentos ou gê neros ali mentícios
em es tabelecimentos co merciais cre denciados pelo
PAT, de verá ser as segurado que o seu va lor seja su -
ficiente para aten der às exigências nu tricionais pres -
critas no ar tigo an tecedente.

Art. 5º Nos do cumentos de le gitimação de verão
constar:

I  –  ra zão ou de nominação so cial da
pessoa ju rídica res ponsável pela con cessão
do au xílio;

II  –  nu meração contínua, em se qüên-
cia inin terrupta, vin culada à em presa con ce-
dente do au xílio;

III  –  va lor em mo eda cor rente no
País;

IV  –  nome, en dereço e CNPJ, no
caso de pres tadora de serviço de alimenta-
ção co letiva;

V  –  pra zo de va lidade, não in ferior a
trinta dias, nem su perior a quin ze me ses,
para os do cumentos im pressos;

VI  –  a ex pressão “vá lido so mente
para re feições” ou “vá lido so mente para
aquisição de pro dutos ali mentícios”, con for-
me o caso.
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§ 1º Na emis são dos do cumentos de le gitima-
ção de verão ser ado tados me canismos que as segu-
rem pro teção con tra fal sificação.

§ 2º Os do cumentos de le gitimação des tinados
à aqui sição de re feição ou gê neros ali mentícios se rão
distintos e aceitos pe los es tabelecimentos con venia-
dos com o PAI, de acor do com a fi nalidade ex pressa
em cada um de les, sen do ve dada a uti lização de ins -
trumento úni co.

§ 3º A em presa res ponsável pela con cessão do
benefício de verá exi gir que cada tra balhador fir me
uma de claração, que de verá ser man tida à dis posição
da fis calização fe deral, acu sando o re cebimento dos
documentos de le gitimação, na qual de verá cons tar a
numeração e a iden tificação da es pécie dos do cu-
mentos en tregues.

§ 4º Qu ando os do cumentos de le gitimação pre -
vistos nes ta lei fo rem con cedidos sob a for ma de car -
tões mag néticos ou eletrônicos, a pessoa ju rídica res -
ponsável pelo for necimento do au xílio ali mentação
deverá ob ter de cada tra balhador uma úni ca de clara-
ção de re cebimento do car tão, que será man tida à
disposição da fiscalização, e ser virá de com provação
da con cessão do au xílio.

§ 5º Qu ando os do cumentos de le gitimação pre -
vistos nes ta lei fo rem con cedidos sob a for ma de car -
tões mag néticos ou ele trônicos, o va lor do be neficio
será com provado me diante a emis são de no tas fis ca-
is pe las em presas pres tadoras de ser viços de ali men-
tação co letiva cre denciados pelo PAT, além dos cor -
respondentes con tratos fir mados en tre es sas e as
empresas responsáveis pela con cessão do be neficio.

§ 6º Os do cumentos de le gitimação, se jam im -
pressos ou na for ma de car tões ele trônicos ou mag -
néticos, des tinam-se ex clusivamente às fi nalidades
previstas nes ta lei, sen do ve dada a sua des tinação
para ou tros fins.

§ 7º A va lidade do car tão mag nético e/ou ele trô-
nico, pe las suas ca racterísticas ope racionais, po derá
ser de até cin co anos. 

Art. 6º Em caso de uti lização a me nor do va lor
do do cumento de le gitimação o es tabelecimento co -
mercial de verá ao tra balhador um con travale com a
diferença, ve dada a de volução em mo eda cor rente.

Art. 7º O va lor do au xílio ali mentação pago in na -
tura não terá na tureza sa larial, não se in corporando à
remuneração para qua isquer efe itos, não cons tituin-
do base de in cidência de con tribuição pre videnciária
ou do Fun do de Ga rantia do Tem po de Ser viço e nem
configurando rendimento tri butável do tra balhador.

Art. 8º O des cumprimento do dis posto nes ta lei
sujeitará o res ponsável ao pa gamento de mul ta no va -
lor de dez sa lários mí nimos.

§ 2º Em caso de re incidência, a mul ta terá seu
valor du plicado.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor ses senta dias
após a data de sua pu blicação.

Justificação

De lon ga data, a er radicação da fome tem sido
uma das prin cipais pre ocupações em nosso País,
tanto por par te de ins tituições pú blicas como pri va-
das. Com efe ito, a ques tão da fome, hoje, é a se gunda
preocupação da so ciedade brasileira (22%), fi cando
atrás, ape nas, do de semprego (31%), con soante pes -
quisa di vulgada pelo jor nal Folha de S.Paulo, ve icu-
lada na edição do dia 9 do cor rente mês.

No Bra sil, quase um ter ço da po pulação, mais de
50 mi lhões de ci dadãos, con vive com o gos to amar go
da in segurança ali mentar, se gundo o re sultado dos es -
tudos promovidos pelo pro fessor Wal ter Be lik, li vre-do-
cente do Instituto de Eco nomia da Uni camp e um dos
idealizadores do Pro grama Fome Zero. 

Dentre as ini ciativas para a so lução des se gra ve
problema, des taca-se, justamente, aque la to mada pelo
Poder Exe cutivo, por in termédio do lan çamento do Pro -
grama Fome Zero, um conjunto de cer ca de 60 ações
emergenciais, com des taque para a in tensificação da
reforma agrária e o in centivo à agri cultura fa miliar, já
que da dos di vulgados pelo IBGE de nunciam que, en tre
os anos de 1999 e 2001, o nú mero de pes soas en volvi-
das com as ati vidades agrí colas e pe cuárias caiu de
18,2 mi lhões para 15,5 mi lhões, ou seja, uma re dução
de mão-de-obra da or dem de 2,7 mi lhões, ou 14,7%. 

Contudo, em nada obs tante o acerto das ações
promovidas pelo Go verno Fe deral, im pende re conhecer
que uma con siderável par cela do pro blema da fome no
Brasil não se deve, ex clusivamente, à es cassez de ali -
mentos, e sim, à fal ta de di nheiro para ad quiri-lo.

Esse pro blema atin ge, em grande parte, os tra -
balhadores de ba ixa renda, as sim de finidos como
aqueles que re cebem re muneração de até cin co sa lá-
rios men sais, conforme a Portaria nº 3, de 1º de mar -
ço de 2002, ex pedida pela Se cretaria de Ali mentação
do Tra balhador e o De partamento de Se gurança e
Saúde no Tra balho.

Com vis tas ao aten dimento desse seg mento da
população, foi cri ado o Pro grama de Ali mentação ao
Trabalhador  – PAI, o que se deu atra vés da Lei nº
6.321, de 14 de abril de 1976, alvo de inú meras al te-
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rações e re gulamentos promovidos atra vés de cer ca
de de zesseis di ferentes dis positivos le gais.

Mas esse vas to re pertório le gal não tem al can-
çado os efe itos de sejados que, dada a gra vidade da
questão, exige uma res posta cé lere e ime diata.

Mesmo os in centivos fis cais e ou tros fa vores le -
gais, como, à gui sa de exem plo, o não en quadramen-
to da par cela do sa lário in na tura pago pe las em pre-
sas be neficiárias do PAI, na de finição di tada no ar tigo
458 da Lei nº 5.452/43 (CLT), têm con seguido equa ci-
onar de for ma efi caz o dé ficit ali mentar des ses tra ba-
lhadores, que pa decem de fome qua litativa e, até
mesmo, quan titativa.

A de ficiência ca lórica da ali mentação que dis-
põem aca ba por ca usar-lhes graves da nos à sa úde,
por ve zes em de corrência de acidentes de tra balho
associados à des nutrição.

Dentre es ses tra balhadores, des tacam-se
aqueles con tratados por em presas pres tadoras de
serviços se cundários li gados à atividade-meio de em -
presas to madoras des ses serviços, ou seja, ser viços
não in cluídos nos seus fins so ciais, mo derna mo dali-
dade de con tratação, com le galidade tra duzida pela
súmula do Enun ciado 331, do Co lendo Tri bunal Su pe-
rior do Tra balho. São os al cunhados terceirizados.

Tais tra balhadores, que têm um em pregador
que por ve zes ja mais irão co nhecer e sen do sub meti-
dos a uma fa ina diá ria den tro de uma em presa di ver-
sa, aca bam alvo de ter ríveis dis criminações, o que
justifica uma especial pro teção.

Medidas drás ticas de vem ser ado tadas, ra zão
pela qual bus ca-se com pelir às es sas em presas a con -
cederem au xílio ali mentação aos seus em pregados.

Tal me dida, que à pri meira mi rada po derá ser re -
cebida com cer ta re sistência, tra rá in discutíveis re sul-
tados às em presas e seus em pregados, a sa ber:

Para Tra balhador
• me lhoria de suas condições nu tricionais e de

qualidade de vida;
• au mento de sua ca pacidade fí sica;
• au mento de re sistência à fa diga;
• au mento de re sistência a do enças;
• re dução de ris cos de aci dentes de tra balho.

Para Empre sas
• au mento de produtividade;
• ma ior in tegração en tre tra balhador e em presa;
• re dução do ab senteísmo (atra sos e faltas);
• re dução da ro tatividade;
• isen ção de en cargos so ciais so bre o va lor da

alimentação for necida;

• in centivo fis cal (de dução de até qua tro por
cento no im posto de renda de vido).

Nesse sen tido, apre sentamos este pro jeto de
lei, para cuja apro vação con tamos com a co laboração
dos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003.  –  Se na-
dor Marcelo Cri vella.

LEGISLAÇAO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.321, DE 14 DE ABRIL DE 1976

Dispõe so bre a de dução, do lu cro
tributável para fins de im posto so bre a
renda das pes soas ju rídicas, do do bro
das des pesas re alizadas em pro gramas
de ali mentação do tra balhador.

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que o Con -
gresso Na cional de creta e eu sanciono a se guinte Lei:
....................................................................................

PORTARIA Nº 3 DE 1º DE MARÇO DE 2002

Baixa instruções so bre a exe cução do Pro grama
de Ali mentação do Tra balhador  – PAT.

A Se cretária de Inspe ção do Tra balho e o Di re-
tor do De partamento de Se gurança e Sa úde no Tra-
balho, no uso de suas atri buições le gais, con sideran-
do o dis posto no art. 9º, do De creto nº 5, de 14 de ja -
neiro de 1991, re solvem:
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos So ciais  –
decisão ter minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 160 , DE 2003 

Altera a Lei nº 9.249, de 26 de de-
zembro de 1995, para per mitir a cor reção
monetária dos bens e di reitos, para fins
de apu ração do ga nho de ca pital su jeito
à in cidência do im posto de renda das
pessoas fí sicas e das pes soas ju rídicas
não tri butadas com base no lu cro real.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 9.249, de 26 de de zem-

bro de 1995, passa a vi gorar com a se guinte re dação:

“Art. 17. Para fins de apu ração do ga-
nho de ca pital, as pes soas fí sicas e as pes -
soas ju rídicas não tri butadas com base no
lucro real po derio cor rigir mo netariamente,
até o mês an terior ao de ocor rência do fato
gerador, o custo de aqui sição de bens e di -
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reitos, de acor do com os se guintes pro cedi-
mentos:

I – até 30 de se tembro de 2000, to-
mando por base:

a) o va lor da Uni dade Fis cal de Re fe-
rência (UFIR), de que tra ta a Lei nº 8.383,
de 30 de de zembro de 1991, vi gente na que-
la data; e

b) o va lor em UFIR cons tante da de-
claração de bens ou, se for o caso, o va lor
da UFIR vi gente no úl timo dia do mês de
aquisição;

II – a par tir de 10 de ou tubro de 2000,
tomando por base:

a) o va lor da UFIR vi gente em 30 de
setembro de 2000, ou o va lor de aqui sição,
se pos terior aque la data; e

b) a va riação acumulada do Índi ce Na -
cional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), da Fun dação Insti tuto Bra sileiro de
Geografia e Esta tística, ou, na sua au sên-
cia, pelo ín dice adotado pe las au toridades
monetárias para me dição da in flação. (NR)”

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

A le gislação de termina a in cidência do im posto
de ren da, à alí quota de quin ze por cen to, sem qual -
quer aba timento ou de dução, so bre os cha mados ga -
nhos de ca pital.

A ex pressão “ga nhos de ca pital”, que po deria le -
var à en ganosa su posição de que se des tinaria a co -
lher os gran des in vestidores em mer cados fi nanceiros
e de ca pital, na ver dade afe ta di retamente toda a po -
pulação – aí com preendidas, por exem plo, vi úvas e
órfãos que re cebam imó veis, bens e di reitos de he-
rança. Ou os ex-côn juges, em re lação aos bens par ti-
lhados no pro cesso de di vórcio.

O va lor su jeito à tri butação, em termos sim ples,
é a di ferença en tre o cus to de aqui sição e o va lor da
alienação, a qual quer ti tulo, de bens e di reitos de
qualquer na tureza.

Não se faz, nes se mo mento, qual quer res trição
à in cidência pro priamente dita.

Nos ter mos do art. 153, III, da Cons tituição Fe -
deral, tra ta-se de tributo so bre a ren da e pro ventos de
qualquer na tureza. Se gundo o con ceito for necido
pelo Có digo Tri butário Na cional (Lei nº 5.172, de

1966, art. 43), ren da vem a ser o pro duto do ca pital,
do tra balho ou da combinação de am bos e os pro ven-
tos (no sen tido de proveitos, ren dimentos, lu cros) de
qualquer na tureza os acrés cimos pa trimoniais ori gi-
nados de ou tras fon tes que não a ren da.

Perfeitamente le gítimo, por tanto, que o im posto in -
cida so bre a va lorização que um imó vel te nha tido no
período en tre a aquisição e a ven da. O pro blema está
em dis tinguir qual terá sido, re almente o acrés cimo de
valor eco nômico so frido pelo imó vel, em fun ção, por
exemplo, da re alização de obras pú blicas que va loriza-
ram todo o ba irro, e o acréscimo de va lor de corrente
unicamente do pro cesso in flacionário.

Até 1995, a le gislação sempre permitiu que o
valor his tórico do bem fos se cor rigido mo netariamen-
te, de ma neira a ex purgar do acrés cimo de va lor, no
momento da ali enação, o de corrente da in flação –
permanecendo o acrés cimo uni camente de va lor eco -
nômico. Mais do que isso: até 1988, a lei per mitia a
dedução de cin co por cen to ao ano do va lor dos imó -
veis, a tí tulo de de preciação.

Junto com o Pla no Real, que ine gavelmente
possibilitou a re dução da in flação a pa tamares mais
baixos, veio a pro ibição, no dispositivo cuja al tera-
ção ora se pro põe, de qualquer correção do va lor
dos bens, para fins de apu ração do ga nho de ca pi-
tal. Há qua se oito anos, por tanto, o va lor dos bens
está con gelado, para esse fim, e os ad quiridos pos -
teriormente não pu deram também so frer qualquer
atualização.

A tri butação dos ga nhos de ca pital, com a
proibição da aplicação de qual quer fa tor de cor re-
ção mo netária ao cus to his tórico dos bens e di rei-
tos no mo mento de sua ali enação, aca ba por pro -
duzir uma si tuação de vi sível ini qüidade, eis que se
torna de vido im posto de ren da em re lação a um ga -
nho que, na re alidade, não existe. Gran de par te do
lucro no minal apu rado não pas sa de atu alização
do va lor mo netário do bem ven dido e, não obs tan-
te, o con tribuinte vê-se obri gado a re colher ao erá -
rio fe deral 15% des se ga nho, que ob teve por pura
ficção le gal.

O im posto de ixa de in cidir so bre o pro vento
(acréscimo pa trimonial) para in cidir so bre o pró prio
patrimônio, re duzindo-o, fato que des caracteriza o tri -
buto, tor nando plausível a ale gação de sua in constitu-
cionalidade.
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A dis torção pro duzida pelo con gelamento pode
ser ava liada pela ob servação da va riação de al guns
indicadores, de ja neiro de 1996 até nos sos dias:

É fá cil per ceber que, na ali enação de bens ad -
quiridos nos pri meiros anos da vi gência da atual le-
gislação do im posto so bre ren da, a tri butação está
sendo exercida so bre subs tancial parcela de mero lu -
cro in flacionário, o que, sen do exer cida so bre subs -
tancial par cela de mero lu cro in flacionário, o que,
além de con trariar a ló gica ju rídica da tri butação, é ex -
tremamente in justo.

Quanto tem po mais de morar a cor reção dos
valores his tóricos, mais vai-se agra var as dis tor-
ções fis cais, pas sando mes mo a ca racterizar con-
fisco, o que é pro ibido pela Cons tituição. Che gará
forçosamente o mo mento em que a tri butação al-
cançará praticamente todo o pre ço de ali enação,
pois o cus to de aqui sição se tor nará ir risório em
conseqüência da in flação.

O pro jeto ora apre sentado nada mais per mite
que res tabelecer a ver dade eco nômica dos va lores,
expurgando a in flação do ga nho na ali enação de
bens e di reitos. Não se tra ta de re núncia de re ceita,
nos es tritos ter mos do § 1º do art. 14 da Lei Com ple-
mentar nº 101, de 2000 (Lei de Res ponsabilidade
Fiscal), pois, em bora tra te de base de cál culo de im -
posto, não pro move mo dificação de base de cál culo
que im plique re dução discriminada de tri butos ou
contribuições. Em pri meiro lu gar, não se tra ta de re -
dução de tributo, mas ape nas da eli minação de
suas dis torções eco nômicas; em se gundo lu gar, a
medida não é dis criminatória, por es tar di recionada
a to dos os con tribuintes e não a um gru po de termi-
nado de les.

É o que se co loca à de liberação.
Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. − Se na-

dor Ael ton Fre itas.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

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

Art. 17.  Para os fins de apu ração do ga nho de
capital, as pes soas fí sicas e as pes soas ju rídicas
não-tributadas com base no lu cro real ob servarão os
seguintes pro cedimentos:

I − tra tando-se de bens e di reitos cuja aqui sição
tenha ocor rido até o fi nal de 1995, o cus to de aqui sição
poderá ser cor rigido mo netariamente até 31 de de zem-
bro des se ano, to mando-se por base o va lor da Ufir vi -
gente em 1º de ja neiro de 1996, não se lhe apli cando
qualquer correção mo netária a par tir dessa data; 

II − tra tando-se de bens e di reitos ad quiridos
após 31 de de zembro de 1995, ao cus to de aqui sição
dos bens e di reitos não será atri buída qual quer cor re-
ção mo netária.

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

LEI Nº 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui a Uni dade Fis cal de Re ferên-
cia, al tera a le gislação do Impos to de
Renda, e dá ou tras providências.

O Pre sidente da Re pública,
Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e 

eu san ciono a se guinte lei:
....................................................................................

Art. 153(*) Com pete à União ins tituir im postos
sobre:

I – importação de pro dutos es trangeiros;
II – ex portação, para o ex terior, de pro dutos na -

cionais ou na cionalizados;
III − ren da e pro ventos de qualquer na tureza;
IV – pro dutos in dustrializados;
V – ope rações de cré dito, câm bio e se guro, ou

relativas a tí tulos ou va lores mo biliários;
VI – pro priedade ter ritorial ru ral;
VII – gran des for tunas, nos ter mos de lei com -

plementar.
§ 1º Ë fa cultado ao Po der Executivo, atendidas

as con dições e os li mites es tabelecidos em lei, al terar
as alí quotas dos im postos enu merados nos in cisos I,
II, IV e V.

§ 2º O im posto pre visto no in ciso III: 
I – será in formado pe los critérios da ge neralida-

de, da uni versalidade e da pro gressividade na 
....................................................................................
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LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

....................................................................................
Art. 43. O im posto, de com petência da União,

sobre a ren da e pro ventos de qual quer na tureza tem
como fato ge rador a aqui sição da disponibilidade eco -
nômica ou ju rídica:

I – de ren da, as sim en tendido o pro duto do ca pi-
tal, do tra balho ou da com binação de am bos;

II – de pro ventos de qual quer na tureza, as sim
entendidos os acrés cimos pa trimoniais não com pre-
endidos no in ciso an terior.
....... .............................................................................

LEI Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 
(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)

....................................................................................
Art. 14. A con cessão ou am pliação de in centivo

ou be nefício de na tureza tri butária, da qual de corra
renúncia de re ceita, de verá es tar acom panhada de
estimativa do im pacto or çamentário-financeiro no
exercício em que deva ini ciar sua vi gência e nos dois
seguintes, aten der ao dis posto na Lei de Di retrizes
Orçamentárias e a pelo me nos uma das se guintes
condições:

I – de monstração pelo proponente de que a re -
núncia foi considerada na es timativa de re ceita da lei
orçamentária, na for ma do art. 12, e de que não afe ta-
rá as me tas de re sultados fis cais pre vistas no ane xo
próprio da lei de di retrizes or çamentárias;

II – es tar acom panhada de me didas de com pen-
sação, no pe ríodo men cionado no caput,  por meio do 
aumento de re ceita, pro veniente da ele vação de alí -
quotas, am pliação da base de cál culo, ma joração ou
criação de tri buto ou con tribuição.

§ 1º A re núncia com preende anis tia, re missão,
subsídio, crédito pre sumido, con cessão de isenção
em ca ráter não-ge ral, al teração de alí quota ou mo difi-
cação de base de cál culo que im plique re dução dis -
criminada de tri butos ou condições, e ou tros be nefíci-
os que cor respondam a tra tamento di ferenciado.
............... .....................................................................

(À Co missão de Assun tos Eco nômicos
– de cisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara újo) – Os pro -
jetos li dos se rão pu blicados e re metidos às Co mis-
sões com petentes.

Sobre a mesa, re querimentos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cretário em exer cício, Se nador Mo zaril-
do Ca valcanti.

São li dos os se guintes:

REQUERIMENTO Nº 281, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons tituição Fe -
deral e do art. 216 do Re gimento Inter no do Se nado
Federal, e tendo em vis ta tra zer a esta Casa in forma-
ções ofi ciais so bre a Re forma da Previdência, so licito
a V. Exª, que seja en caminhado ao Mi nistro da Previ-
dência o se guinte questionamento:

1º  Qu ais as ba ses de fun damentação
do Mi nistério para pro por na re forma en ca-
minhada ao Con gresso Na cional, o des con-
to da pre vidência nos proventos dos apo-
sentados?

2º  Se há es tudos para o não-re colhi-
mento nos proventos dos apo sentados, qua -
is as me didas que po derão ser adotadas,
para a vi abilização dos men cionados es tu-
dos?

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se-
nador Pa paléo Paes.

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 282, DE 2003

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Fe deral c/c o art. 216 do Re gimento Inter no do
Senado Fe deral, que a Mesa so licite in formações, ao
Ministério Extra ordinário da Se gurança Ali mentar e
Combate à Fome, so bre:

1  – o va lor or çado para a exe cução do 
programa go vernamental “Fome Zero”;

2  – os gas tos to tais, em re ais, com tal
programa, até hoje, dis criminadamente;

3  – a quan tidade, em re ais, ali mentos e
bens ma teriais, ar recadados e/ou do ados até
o mo mento para con secução de tal pro grama
e a res pectiva ori gem.

Justificação

Conforme o pre ceituado pelo art. 49, X, da
Constituição Fe deral, em seu Tí tulo IV, Ca pítulo I, é
de com petência ex clusiva do Con gresso Na cional:

“…fiscalizar e con trolar, di retamente,
ou por qual quer de suas Ca sas, os atos do
Poder Executivo, in cluídos os da ad ministra-
ção in direta;”

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Leonel Pa van, PSDB/SC

(À Mesa para de cisão.)
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REQUERIMENTO Nº 283, DE 2003

Senhor pre sidente,

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons tituição
Federal, com binado com o art. 216 do Re gimento
Interno do Se nado Fe deral, Re queiro se jam presta-
das, pela Exce lentíssima Se nhora Mi nistra de Estado
das Mi nas e Ener gias, as se guintes in formações:

a) qual a pro porção do uso do gás na -
tural em re lação ao uso da ener gia oriunda
de hi droelétricas, hoje, no país?

 b) Exis tem pro jeções so bre in vesti-
mentos em gás na tural, como energia al ter-
nativa, para os pró ximos anos?

Justificação

O gás na tural é uma gran de al ternativa ener géti-
ca para o país, le vando-se em conta seus cus tos se -
rem me nores do que os da ener gia oriunda de hi droe-
létricas, bem como ser mais lim pa, já que não pre cisa
recorrer ao car vão ve getal, no caso es pecífico da
energia usa da para a pro dução de fer ro, por exem plo.
Ressalte-se que tal al ternativa, para a Ama zônia, se -
ria de gran de va lia, es pecialmente por pre servar nos -
sa flo resta pri mária. Se gundo a Pe trobras, te mos a
maior re serva de gás na tural do país, nas ba cias dos
rios Ju ruá e Urucu, no Esta do do Ama zonas, onde já
existe um tre cho do ga soduto que liga Uru cu a Co ari,
e tam bém ou tro pro jetado li gando Co ari a Ma naus.
Tais ga sodutos po deria su prir a de manda existente
na re gião e sa ber das in formações aci ma será de
grande va lia para es tudar projetos de ex pansão nos
Estados da Ama zônia.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Ana
Júlia Ca repa, Vice-Líder da Ban cada de Apo io ao
Governo.

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 284, DE 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons tituição

Federal, com binado com o art. 216 do Re gimento
Interno do Se nado Fe deral, re queiro se jam pres ta-
das, pelo Exmº Sr. Mi nistro de Esta do da Pre vidên-
cia So cial, Ri cardo Ber zoini, as se guintes in forma-
ções:

a) qua is os cem mu nicípios com ma ior
índice de ina dimplência jun to a pre vidência
social e qual o va lor des sas dí vidas?

Justificação

A le gislação não per mite que os mu nicípios em
dívida com a Pre vidência So cial, que efe tuam o des -
conto nos ven cimentos dos ser vidores e não re pas-
sam a quem de di reito, se jam pro cessados por apro -
priação in débita, algo só apli cável à em presas de di -
reito pri vado. Constata-se as sim um alto ín dice de so -
negação à Pre vidência So cial con tribuindo, com efe i-
to, para sua si tuação de di ficuldade de ca ixa, sem que 
se te nha qualquer ini ciativa co nhecida para equa cio-
nar tal si tuação.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Ana
Júlia Ca repa, Vice-Líder da Ban cada de Apo io ao
Governo.

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 285, DE 2003

Senhor Pre siente,
Requeiro, nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons -

tituição Fe deral, com binado com o art. 216 do Re gi-
mento Inter no do Se nado Fe deral, se jam pres tadas,
pelo Exmº Se nhor Mi nistro da Re forma e do De sen-
volvimento Agrário, as se guintes in formações:

a) como se en contra a si tuação le gal
dos as sentamentos exis tentes en tre os mu -
nicípios de Pa rauapebas e Ma rabá, no Esta -
do do Pará, pois, cons ta que a gran de ma io-
ria dos co lonos não pos sui a ti tulação de
suas res pectivas pro priedades, o que lhes
causa inú meros trans tornos;

b) ava liação do es tado das es tradas vi -
cinais, onde es tão os as sentamentos aci ma
referidos, já que es tas, de tão aban donadas,
praticamente ine xistem e aca bam pro vocan-
do a fuga de mu itos as sentados pela fal ta
de pers pectiva de po der es coar o que pro-
duzem;

c) con dições do aces so ao cré dito e da 
negociação de dé bitos dos as sentados, até
mesmo para fixá-los à ter ra, na me dida em
que, até ago ra, os tra balhadores só en fren-
taram ad versidades, o que pra ticamente os
inviabilizou.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Ana
Júlia Ca repa, Vice-Líder da Ban cada de Apo io ao
Governo.

(À Mesa para de cisão.)
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A Sra. Iris de Ara újo, de ixa a ca deira
da pre sidência, que é ocupada pelo Sr. Ro -
meu Tuma, 1º Se cretário.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os re-
querimentos li dos se rão des pachados à Mesa para
decisão, nos termos do in ciso III do art. 116 do Re gi-
mento Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2002

Votação, em se gundo tur no, da Propos-
ta de Emen da à Cons tituição nº 16, de 2002,
tendo como pri meiro sig natário o Se nador
Mozarildo Ca valcanti, que altera o in ciso I do
art. 159 da Cons tituição Fe deral (des tina per -
centual do IR e IPI para apli cação em Insti tui-
ções Fe derais de Ensi no Su perior lo calizadas
na Ama zônia Le gal), ten do

Parecer fa vorável, sob nº 886, de
2002, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator: Se nador Luiz Otá vio.

A ma téria cons tou da pa uta da Ordem do Dia
da ses são de liberativa or dinária de 19 de mar ço úl ti-
mo, quan do teve sua vo tação adi ada para esta data.

Em vo tação a pro posta.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)

– Sr. Pre sidente, peço a pa lavra para en caminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con cedo

a pa lavra a V. Exª, por cin co mi nutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Para en caminhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.)
– Sr. Pre sidente, ini cialmente, que ro pres tar uma ho -
menagem ao Dr. Fer nando Me nezes, Re itor da Uni -
versidade de Ro raima; ao Dr. Ja nuário Ama ral, Re itor
da Uni versidade de Rondônia; ao Dr. João Bra são da
Silva Neto, Re itor da Uni versidade do Ama pá; e ao Dr. 
Jonas Fi lho, Re itor da Uni versidade do Acre. Por co in-
cidência são re itores das uni versidades mais no vas e, 
portanto, mais po bres não só da Ama zônia, mas de
todo o Bra sil. Hoje, S. Sªs vi eram aqui para as sistir a
esta ses são, em que se deve vo tar, em se gundo tur -
no, a emen da cons titucional que des tina 0,5% da ar -
recadação com Impos to so bre Pro dutos Indus trializa-
dos e com Impos to de Ren da para as ins tituições de
ensino su perior da Ama zônia Le gal.

É bom que se ex plique que a União des tina 47%
do que ar recada com IPI e Impos to de Ren da para os
Estados, por meio do FPE, do FPM e dos Fun dos
Constitucionais, fi cando com 43% para apli car de ma -
neira aberta. Assim, estamos pro pondo que se tire
apenas 0,5% desses 43% que pertencem ao Go ver-
no Fe deral, para in vestir nas ins tituições fe derais de
ensino su perior dos nove Esta dos que com põem a
Amazônia Le gal – os sete Esta dos da Re gião Norte e
os Esta dos do Ma ranhão e do Mato Gros so. Eles re -
presentam um ter ço dos Esta dos da Fe deração e cor -
respondem a 60% da área to tal do nosso País.

É im portante que se diga que esse per centual de
0,5% não está sen do ti rado de ne nhum Esta do da Fe-
deração. Po der-se-ia di zer que se está de novo en ges-
sando uma par te dos re cursos da União para apli cá-la
em Edu cação su perior na Amazônia, re gião po bre e
vulnerável, mas ob servamos, di ariamente, o nar cotráfi-
co, o con trabando de ar mas, a pros tituição in fantil e o
tráfico de mu lheres to marem conta das imen sas frontei-
ras da Ama zônia, e só se diz para a re gião o que não
pode ser fe ito. Por isso, es tou propondo uma ação afir -
mativa em fa vor da Ama zônia, com a des tinação de
0,5% do per centual de 43% que cabe à União, re sultan-
te do re colhimento do Impos to de Ren da e do IPI, para
aplicação nas ins tituições fe derais de en sino su perior.

Sr. Pre sidente, que ro cor roborar as jus tificativas
que exis tem a fa vor dessa emen da que visa a uma dis cri-
minação afir mativa a fa vor de uma re gião bra sileira que
precisa re ceber do País uma aten ção mais pa triótica,
que per mita às suas uni versidades in vestir em pes quisa,
em ex tensão e na me lhoria do qua dro de pro fessores.
Dessa for ma, a Ama zônia po derá ser pólo de pes quisas
da sua pró pria bi odiversidade, aca bando com a bi opira-
taria, que atualmente é praticada em todo o Bra sil.

Assim, te nho o pra zer de ler o pa recer do Mi nis-
tério da Edu cação:

O pa recer é pela apro vação da pro-
posta. O po sicionamento da Sesu foi ela bo-
rado a par tir da re flexão do Di retor do
DEDES –De partamento de De senvolvimen-
to do Ensi no Su perior – e leva em con ta as
exigências de fo mento ao Ensi no Su perior,
considerando as exi gências re gionais de in -
clusão so cial, con forme os termos a se guir:

“As IFES da Ama zônia Le gal são, se-
guramente, as que mais ca recem de in-
fra-estrutura de toda a es pécie. São as mais 
novas, al gumas com me nos de dez anos de
existência, funcionando em uma re gião
onde tudo pra ticamente de pende de las,
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desde os quadros di retivos dos Go vernos
Estaduais e Mu nicipais até o su porte tec no-
lógico de de senvolvimento es tadual. Na re-
gião, o en sino pri vado é praticamente inexis-
tente, fi cando toda a res ponsabilidade pela
oferta de en sino de gra duação e pós-gradu-
ação com o Estado.

O Go verno Fe deral, por sua vez, não
tem con seguido apor tar re cursos no vo lume
necessário para fa zer fren te se quer à con-
solidação da in fra-estrutura fí sica. Os re cur-
sos para a ma nutenção também são es cas-
sos e dis tribuídos de acor do com uma ma-
triz de fi nanciamento que fo tografa a si tua-
ção atu al de cada ins tituição, não ha vendo
disponibilidade para apor te di ferenciados
que pos sam con tribuir para a con solidação
dessas Insti tuições Fe derais de Ensi no Su-
perior – IFES”.

Sr. Pre sidente, tive a opor tunidade, já em ou tra
etapa, de mostrar o que re presentaria esse apor te
de re cursos para as nos sas Insti tuições Fe derais de
Ensino Su perior. Em nú meros glo bais, para os nove
Estados da Fe deração, in cluídas as uni versidades e
os Ce fets, o va lor se ria de R$460 mi lhões.

No en tanto, Sr. Pre sidente, dado o dia atí pico
que es tamos vi vendo, em que a ses são está sen do
realizando pela ma nhã e do fato de ain da ter mos al -
guns pon tos a se rem contornados, so licito à Mesa
adiamento da vo tação. Encaminho, portanto, re queri-
mento para que a vo tação seja adi ada para o dia 21
do cor rente mês. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.

Durante o dis curso do Sr. Mo zarildo
Cavalcanti, Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cretário,
deixa a ca deira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. José Sar ney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Sar ney) – Com a pa -
lavra o no bre Se nador Tas so Je reissati, para en cami-
nhar a vo tação.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – 
Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE(José Sar ney) – Em se gui-
da da rei a pa lavra a V. Exª, já que o Se nador Tas so Je -
reissati está ins crito em primeiro lu gar.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, cedo a pa lavra à no bre Se nadora Ana Jú -
lia Ca repa.

O SR. PRESIDENTE(José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra à no bre Se nadora Ana Jú lia Ca repa, por
cessão do Se nador Tas so Je reissati.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pela or dem.) – Sr. Pre sidente, eu gos taria que fos se
adiada a vo tação da ma téria, já que a con sidero mu ito
importante para a Ama zônia e para o Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa lavra
o Se nador Tas so Je reissati, para en caminhar a vo tação.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para
encaminhar a vo tação. Sem re visão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, se a Mesa con cor-
dar em trans ferir a vo tação para ou tro dia, re gistro
que te nho po sição contrária à co locação fe ita so bre o
projeto. Não sei se de vemos en caminhar a ma téria
agora ou se a vo tação será adi ada. Por tanto, an tes de 
me ma nifestar, gos taria de sa ber qual será a de cisão
da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
tem que se guir o Re gimento Inter no. Não há, so bre a
mesa, ne nhum re querimento so licitando o adiamento
da vo tação. Portanto, se al guns dos Srs. Se nadores
encaminharem um pe dido de adi amento, eu o sub me-
terei ao Ple nário. (Pa usa.)

Perdão, o Se nador Mo zarildo Ca valcanti aca ba
de apre sentar um pe dido de adiamento de vo tação,
que te rei de sub meter ao Ple nário; an tes, po rém, há
sobre a mesa ou tro re querimento, que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 286, DE 2003

Nos ter mos do art. 279, in ciso I do Re gimento
Interno, re queiro adi amento da dis cussão da PEC nº
16/2002, a fim de que so bre ele seja ou vida, além da
Comissão cons tante do despacho ini cial de distribui-
ção, a de Assun tos Eco nômicos.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Juvêncio da Fon seca

O SR. PRESIDENTE(José Sar ney) – A Mesa
não pode aco lher esse re querimento de au diência de
outra Co missão, uma vez que a tra mitação de pro pos-
ta de emen da à Cons tituição tem dis ciplina própria no
Regimento Interno pre vista nos ar tigos 354 a 375; e
mais, este Ple nário, em ses são re alizada em
13/06/2002, apro vou o Pa recer nº 525, de 2002, que
vai ao en contro da de cisão da Pre sidência, ra zão por
que de ixo de submetê-lo ao Ple nário.
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Sobre a mesa, re querimento de adi amento de
votação que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 287, DE 2003

Nos ter mos do Art. 315, combinado com in ciso
III do art. 279 do Re gimento Inter no, re queiro adia-
mento da vo tação da Pro posta de Emen da à Cons ti-
tuição nº 16, de 2002 a fim de ser fe ita na ses são de
21 de maio de 2003.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Mozarildo Ca valcanti.

O SR. PRESIDENTE(José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

A ma téria fica adi ada e será in cluída na Ordem
do Dia opor tunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 72, DE 1999

Primeira sessão de dis cussão, em
primeiro tur no, da Pro posta de Emenda à
Constituição nº 72, de 1999, ten do como
primeiro signatário o Se nador Carlos Pa-
trocínio, que altera a Cons tituição Fe deral
para de finir que os ve tos pre sidenciais se -
rão apre ciados em re uniões se paradas
das duas Ca sas do Con gresso Na cional,
tendo

Parecer sob nº 29, de 2003, da Co mis-
são de Cons tituição, Justiça e Ci dadania,
Relator: Se nador Jef ferson Pé res, fa vorável,
com a Emen da nº 1-CCJ, de re dação, que
apresenta.

A ma téria cons tou da Ordem do Dia da ses são
deliberativa or dinária de 18 de mar ço úl timo, quanto
teve sua dis cussão adi ada para esta data.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 288, DE 2003

Requeiro, nos ter mos re gimentais, o adi amento
da dis cussão, em pri meiro turno, da PEC nº 72/99,

“que al tera a Cons tituição Fe deral para de finir que os
vetos presidenciais se rão apre ciados em re uniões se -
paradas das duas Ca sas do Con gresso Na cional”, a
fim de que seja fe ita na Ses são de 11 de ju nho vin-
douro.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Tião Vi ana.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pausa)

Aprovado.

A ma téria está adi ada e será in cluída em Ordem 
do Dia opor tunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 34, DE 1999

Primeira ses são de dis cussão, em pri -
meiro turno, da Pro posta de Emen da à
Constituição nº 34, de 1999, ten do como
primeiro signatário o Se nador Pe dro Si-
mon, que altera dis positivos dos ar tigos
165, 166 e 167 da Cons tituição Fe deral
(cria con dições or çamentárias para ga rantir
a con clusão de obras pú blicas em an da-
mento), ten do

Parecer sob nº 316, de 2002, da Co-
missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dada-
nia, Re lator: Se nador Ro berto Re quião, fa-
vorável, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Substitutivo), que ofe rece.

A ma téria cons tou da Ordem do Dia da ses são
deliberativa or dinária do úl timo dia 9, opor tunidade
em que teve sua apre ciação adi ada, a fim de aguar -
dar a de sobstrução da pa uta, blo queada em ra zão
da fal ta de acor do de li deranças para de liberar so bre
Medidas Pro visórias, con forme fala da Pre sidência
daquela data.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário, em exer cício, Se nador Ro meu
Tuma.

É lido o se guinte:
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REQUERIMENTO Nº 289, DE 2003

Requeiro, nos ter mos do art. 279, in ciso I do Re -
gimento Inter no, o adi amento da dis cussão da PEC nº 
34/99, que “al tera dis positivos dos arts. 165, 166 e
167 da Cons tituição Fe deral (cria con dições or ça-
mentárias para ga rantir a con clusão de obras pú bli-
cas), a fim de que seja fe ita na Ses são do dia 11 de ju -
nho vin douro. (28 dias úte is).

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Tião Vi ana, Líder do Blo co de Apo io ao Go verno

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pausa)

Aprovado.
A ma téria está adi ada e será in cluída em Ordem 

do Dia opor tunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2001

Discussão, em tur no su plementar, do
Substitutivo do Se nado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 53, de 2001 (nº 4.346/2001, na
Casa de ori gem), que al tera a re dação do
art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de se tembro
de 1997, que es tabelece nor mas para as
eleições, para mo dificar o nú mero de can di-
datos às ele ições, tendo

Parecer sob nº 1.244, de 2001, da Co -
missão Di retora, Re latora: Se nadora Mar lu-
ce Pin to, ofe recendo a re dação do vencido.

A Pre sidência es clarece ao Ple nário que po de-
rão ser ofe recidas emen das à pro posição até o en-
cerramento da dis cussão.

Sobre a mesa, emen da que será lida pelo Sr. 1º
Secretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lida a se guinte:

EMENDA Nº 1– PLEN

Dê-se ao caput do art. 10 da Lei nº 9.504, de
1997, mo dificado pelo art. 1º da Emen da Subs titutiva
da CCJ ao Pro jeto de Lei da Câ mara nº 53, de 2001 a
seguinte re dação:

“Art. 10. Cada par tido ou co ligação po -
derá re gistrar can didatos para a Câ mara
dos De putados, Câ mara Distrital, Assem-
bléias Le gislativas e Câ maras Mu nicipais
até o nú mero de lu gares a pre encher.”

Justificação

Vem ao Ple nário, para vo tação em tur no su ple-
mentar, nos termos do art. 282 do Re gimento Interno,
o Subs titutivo in tegral da Co missão de Cons tituição,
Justiça e Ci dadania ao pro jeto de lei or dinária, ori un-
do da Câ mara dos Deputados, que tem por ob jetivo
alterar o art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de se tembro de
1997 (“Nor mas para as Ele ições”), de for ma a uni for-
mizar (art. 10, caput) e li mitar a cem o nú mero de
candidatos que po dem ser lan çados por par tido po líti-
co (co ligado ou não) às ele ições à Câ mara dos Depu-
tados.

Atualmente os cri térios para lançamento de
candidaturas à Câ mara dos De putados é o se guinte:
a) como re gra ge ral, po dem ser re gistrados can dida-
tos em até cen to e cin qüenta por cen to das va gas a
preencher; b) uni dades da fe deração em que o nú me-
ro de lu gares a pre encher não ex cede a vinte, po dem
ser re gistrados até o do bro das res pectivas va gas; c)
havendo co ligação, o nú mero apurado con forme cri -
térios da alínea an terior pode ser acres cido em até
mais cin qüenta por cen to.

Na jus tificação, o au tor lembra que, sen do mais 
de cem can didatos, sur ge um pro blema operacional:
é que os nú meros con feridos aos can didatos à Câ -
mara dos De putados correspondem à de zena de
identificação de sua si gla par tidária, mais dois al ga-
rismos, de 00 (zero/zero) a 99 (nove/nove). Ha vendo
mais de cem can didatos, a Jus tiça Ele itoral é obri ga-
da a lan çar mão de mais um al garismo para os can -
didatos a de putado fe deral, con fundindo-se isso com
a nu meração atri buída aos de putados es taduais, o
que, por seu tur no, obri ga o Po der Ju diciário a au-
mentar em mais um dí gito a nu meração dos de puta-
dos es taduais.

Na CCJ, a pro posição me receu uma emen da
substitutiva que sim plesmente des virtua todo o sen ti-
do do pro jeto ori ginal: am plia em até o tri plo do nú me-
ro de lu gares a pre encher o to tal de candidatos que
podem ser lan çados por par tido ou co ligação. O ne -
cessário acrés cimo de al garismos para a nu meração
dos can didatos a de putados fe derais e es taduais é
assumido com a al teração pro posta para o art. 15 da
Lei nº 9.504/97.

O pro jeto, se con vertido em lei nos ter mos do art.
16 da Cons tituição Fe deral, com a re dação dada pela
Emenda Cons titucional nº 4, de 1993, te ria apli cação
nas pró ximas ele ições mu nicipais. É sa bido e no tório
que os ele itores que ixam-se, sem pre, da pro fusão de
candidatos, fun damento ló gico do sis tema ele itoral
proporcional de lis ta aber ta: ma ior ca pilaridade das
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candidaturas, ma ior o to tal de vo tos to talizados em fa-
vor das le gendas, na queles par tidos em que os no mes
dos can didatos con tam mais que a for ça da le genda
que sim boliza uma pro posta pro gramática ní tida.

Por es ses mo tivos e pre ocupados com a pos si-
bilidade de apli cação da pro posição à ele ição do ano
vindouro, su gerimos a li mitação do nú mero de can di-
datos por par tido ou co ligação ao nú mero de ca deiras
em dis puta no res pectivo par lamento. Essa mo difica-
ção for talece os par tidos po líticos, des locando a dis -
puta en tre cor religionários para o âm bito in terno das
agremiações, ao in vés de tu multuar a cam panha,
num pro cesso que po deria ser de finido como a “caça
ao ele itor’. Por tal mo tivo, con fiamos no acolhimento
da emen da por nos sos no bres pa res.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Tião Vi ana.

(À Co missão de Cons tituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Dis cus-
são, em con junto, do subs titutivo e da emen da. (Pau-
sa.)

Não ha vendo quem que ira dis cutir, en cerro a
discussão.

A ma téria vol ta à Co missão de Cons tituição,
Justiça e Ci dadania para exame da emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2001

Discussão, em tur no su plementar, do
Substitutivo ao Pro jeto de Re solução nº 10,
de 2001, de au toria do Se nador Pa ulo Har -
tung, que acres centa os §§ 1º e 2º ao art. 99
da Re solução do Se nado Fe deral nº 93, de
1970, para es tabelecer que o Pre sidente do
Banco Central, ou um di retor por ele in dica-
do, com parecerá à Co missão de Assun tos
Econômicos para expor as de cisões ado ta-
das pelo Co mitê de Po lítica Mo netária, ten do

Parecer sob nº 688, de 2002, da Co-
missão Di retora, Re lator: Se nador Ro naldo
Cunha Lima, ofe recendo a re dação do ven -
cido.

A Pre sidência es clarece ao Ple nário que po de-
rão ser ofe recidas emen das à pro posição até o en-
cerramento da dis cussão.

Sobre a mesa, emen da que será lida pelo 1º Se -
cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lida a se guinte:

EMENDA Nº 1-PLEN 

Os §§ 1º e 2º do art. 99 da Re solução nº 93, de
1970, nos ter mos do art.1º do Substitutivo ao Projeto
de Re solução nº 10, de 2001, pas sam a ter a se guinte
redação:

“Art. 99. .................................................
§ 1º A Co missão pro moverá au diência

pública com o Pre sidente cio Ban co Cen tral
do Bra sil, ou com Di retor por ele de signado,
quando cio en caminhamento da pro posta de 
execução da po lítica mo netária, com vis tas
a es clarecer seus fun damentos e for ma de
execução.

§ 2º Sem pre que hou ver al teração da
proposta de que tra ta o § 1º, a Co missão
poderá con vocar, ex traordinariamente, as
autoridades men cionadas no pa rágrafo an-
terior.” (NR)

Justificação

A Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995, que ins -
tituiu o Plano Real, de terminou, em seus arts. 6º e 7º,
que o Po der Exe cutivo en caminharia à apre ciação do
Congresso Na cional, a cada tri mestre, pro posta de
Programação Mo netária. Com a ado ção do sis tema
de me tas in flacionárias, a Pro gramação Mo netária
perdeu im portância como me canismo de po lítica mo -
netária, pois o con trole in flacionário passou a ser fe ito
por meio da de terminação da taxa de ju ros bá sica, fe i-
ta pelo Co mitê de Po lítica Mo netária – COPOM, do
Banco Central do Bra sil. Assim, como for ma de atu ali-
zar a dis cussão so bre o con trole in flacionário no âm -
bito do Po der Le gislativo, apre sentamos a pre sente
Emenda, que visa dar po deres à Co missão de Assun-
tos Eco nômicos do Se nado Fe deral para con vocar o
Presidente do Ban co Cen tral a pres tar es clarecimen-
tos a so bre a con dução da po lítica mo netária. Sala
das Ses sões, 30 de abril de 2003. Se nador Aloizio
Mercadante.
....................................................................................

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Discussão,
em con junto, do substitutivo e da emen da. (Pa usa.)

Não ha vendo quem que ira dis cutir, en cerro a
discussão.

A ma téria vol ta à Co missão de Cons tituição,
Justiça e Ci dadania para exa me da emen da.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2001

Discussão, em tur no úni co, do Projeto
de Lei da Câ mara nº 66, de 2001 (nº
1.670/96, na Casa de ori gem), de ini ciativa
do Pre sidente da Re pública, que dispõe so-
bre o in centivo a ser pres tado pelo Po der Pú -
blico à criação, con solidação e ca pacitação
de co operativas ou de as sociações que men -
ciona, e acres centa dispositivos ao art. 24 da
Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, tendo

Pareceres sob nºs 1.277 e 1.278, de
2002, das Co missões

– de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania,
Relator: Se nador Osmar Dias, fa vorável,
com a Emen da nº 1-CCJ, que apre senta; e

– de Assun tos So ciais,  Re lator: Se na-
dor Be nício Sam paio, fa vorável.

A ma téria cons tou da Ordem do Dia da ses são
deliberativa or dinária de 19 de mar ço úl timo, quando
teve sua dis cussão adi ada para esta data.

Em dis cussão o pro jeto e a emen da, em turno
único. (Pausa.)

Não ha vendo quem que ira dis cutir, en cerro a
discussão.

Em vo tação o pro jeto, sem pre juízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
Votação da Emen da nº 1–CCJ.
As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.).
Aprovada.
A ma téria vai à Co missão Di retora para a re da-

ção fi nal.

São os se guintes o pro jeto e a emenda
aprovados:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2001
(Nº 1.670/96, na Casa de ori gem)

(De ini ciativa do Pre sidente da Re pública)

Dispõe so bre o in centivo a ser pres -
tado pelo Po der Pú blico à cri ação, con so-
lidação e ca pacitação de co operativas ou 
de as sociações que men ciona, e acres-
centa dis positivos ao art. 24 da Lei nº
8.666, de 23 de ju nho de 1993.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º O Po der Pú blico apoiará ações que in-
centivem a cri ação, con solidação e ca pacitação de
associações e de co operativas de tra balhos cu jos
membros se jam in tegrantes de co munidades ca ren-
tes, com re conhecimento por au toridade pú blica es ta-
dual ou mu nicipal.

Art. 2º O Po der Pú blico e as en tidades e em pre-
sas por ele con troladas, no âm bito de programas e
projetos de in centivo de que tra ta o art. 1º, po derão,
na for ma da le gislação per tinente, re passar às co ope-
rativas e as sociações re feridas no art. 1º re cursos fi -
nanceiros, tecnológicos e ma teriais, com vis tas em
proporcionar-lhes sua ca pacitação.

Parágrafo úni co. Os re cursos re passados na for-
ma do caput po derão ser ob jeto de com pensação
mediante o for necimento de bens e ser viços.

Art. 3º o art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, al terado pela Lei nº 8.883, de 9 de ju nho de
1994, e pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, fica
acrescido do se guinte in ciso XXV e §§ 2º e 3º, re mu-
nerando-se o seu pa rágrafo o úni co para § 1º:

“Art. 24. .................................................
..............................................................
XXV –  para a con tratação ou aqui si-

ção de bens e ser viços de co operativas de
trabalho cu jos mem bros se jam in tegrantes
de co munidades ca rentes, por um pe ríodo
de três anos, a con tar da pri meira dis pensa
de li citação de que es sas se be neficiarem,
desde que o pre ço seja o co brado pelo mer -
cado para a mo dalidade a ser con tratada.

§ 1º Os per centuais re feridos nos in ci-
sos I e II des te ar tigo se rão de vin te por
cento para com pras, obras e ser viços con-
tratados por so ciedade de eco nomia mis ta e 
empresa pú blica, bem como por au tarquia e 
fundação qua lificadas, na for ma da lei,
como Agên cias Exe cutivas.

§ 2º Não são dis pensáveis da li citação
as co operativas e as sociações cujo qua dro
social te nha em sua com posição mais de
dez por cen to de as sociados que ha jam per-
tencido a ou tras co operativas e as sociações
já con templadas an teriormente com a dis-
pensa de que tra ta o in ciso XXV.

§ 3º Ha vendo, nos ter mos do in ciso
XXV, mais de uma en tidade ha bilitada à
contratação, esta será pre cedida de con sul-
ta de pre ços en tre as in teressadas “(NR)

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.
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EMENDA Nº 1-CCJ

Altere-se o art. 3º do Pro jeto de Lei da Câ mara
nº 66, de 2001, para o fim de dar ao § 2º do art. 24 da
Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, nele re ferido, a
seguinte re dação:

Dê-se ao § 2º do art. 24 da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, nos ter mos
do art. 3º do Pro jeto de Lei da Câ mara nº
66, de 2001, a se guinte re dação:

Art. 3º ....................................................
“Art. 24. .................................................
§ 2º So mente po derá ser dis pensada

de li citação nos ter mos do in ciso XXV a
contratação de co operativas que es tiverem
sendo ca pacitadas em programas e pro jetos
de in centivo pro movidos pela Admi nistração
Pública.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2002

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei da Câ mara nº 89, de 2002 (nº
2.158/99, na Casa de ori gem), que al tera a
Lei nº 9.871, de 23 de no vembro de 1999,
que “es tabelece pra zo para as ra tificações
de con cessões e alienações de ter ras fe itas
pelos Esta dos na fa ixa de fron teira”, e dá
outras pro vidências, tendo

Parecer fa vorável, sob nº 1.199, de
2002, da Co missão de Re lações Exte riores
e De fesa Na cional, Re lator ad hoc: Se nador
Lúdio Co elho.

Durante o pra zo re gimental de cin co dias úte is,
perante a Mesa, não fo ram ofe recidas emen das à
matéria.

Em dis cussão o pro jeto, em turno úni co.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 290, DE 2003

Nos ter mos do art. 279, in ciso I, do Re gimento
Interno do Se nado Fe deral, re queiro o adi amento da
discussão do Pro jeto de Lei da Câ mara nº 89, de
2002, a fim de que, so bre a ma téria, seja ou vida a Co -
missão de Constituição e Justiça.

Justificação

O PLC nº 89, de 2002, tra ta da ra tificação dos tí -
tulos de ali enação ou de con cessão de terras fe itas
pelos Esta dos na Fa ixa de Fron teira, bus cando am pli-
ar o pra zo pre visto na Lei nº 9.871, de 23 de no vem-
bro de 1999 (que es tabelece prazo para as ra tifica-
ções de con cessões e alienações de ter ras fe itas pe -
los es tados na fa ixa de fron teira, e dá ou tras pro vidên-
cias), que era de 1º de ja neiro de 1999, para 23 de no -
vembro de 2001. Note-se que tal pror rogação de pra-
zo já foi con templada pela Lei nº 10.363/2001, que fi -
xou a data li mite de 31 de de zembro de 2002. Só isto
justificaria a pre judicialidade da ma téria. No en tanto,
o PLC nº 89, de 2002, al tera so bremaneira os be nefi-
ciários co ber tos pelo art.4º da Lei nº 9.871/1999. Este 
determina atu almente a ra tificação, de ofí cio, dos tí tu-
los de ali enação ou de con cessão de ter ras re ferentes
a pe quenas pro priedades ru rais, des de que o seu
proprietário não seja ti tular de ou tro imó vel ru ral. O
projeto em tela am plia este be nefício para gran des
propriedades ru rais com área su perior a quin ze mó -
dulos fis cais e ao con junto de imóveis ru rais de um
mesmo proprietário. O pro jeto ain da pre vê que os tí tu-
los que por ventura não se jam ra tificados continuarão
produzindo efe itos para fins de ga rantia pe rante às
instituições de cré dito até o trân sito em jul gado da de -
cisão que os de clarar nu los e que, de corridos doze
meses do pe dido de ra tificação, caso o Incra não te -
nha pu blicado de cisão ter minativa, o tí tulo tor na-se
ratificado, de ple no di reito, para o re querente. Tra ta-se
de ques tão ex tremamente com plexa, daí a so licitação
de au diência da Co missão de Cons tituição e Justiça.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Tião Vi ana.

O SR. PRESIDENTE  (José Sar ney) – Em vo -
tação o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
A ma téria vai à Co missão de Cons tituição, Justi-

ça e Ci dadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 12, DE 2003

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 12, de 2003 (nº
2.310/2002, na Câ mara dos De putados),
que aprova o tex to do Acor do en tre o Go-
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verno da Re pública Fe derativa do Bra sil e o 
Governo da Re pública da Na míbia so bre
Cooperação Na val, ce lebrado em Wind hoek,
Namíbia, em 3 de de zembro de 2001, ten-
do

Parecer fa vorável, sob nº 209, de
2003, da Co missão de Re lações Exte riores
e De fesa Na cional, Re lator: Se nador Luiz
Otávio.

Discussão do pro jeto, em tur no úni co. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

A ma téria vai à pro mulgação.

É o se guinte o pro jeto apro vado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 12, DE 2003

(Nº 2.310/2002, na Câ mara dos De putados)

(*) Apro va o tex to do Acor do en tre o 
Governo da Re pública Fe derativa do Bra -
sil e o Go verno da Re pública da Na míbia
sobre Co operação Na val, ce lebrado em
Windhoek, Na míbia, em 3 de de zembro
de 2001.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica apro vado o texto do Acor do en tre o
Governo da Re pública Fe derativa do Bra sil e o Go ver-
no da Re pública Fe derativa do Bra sil e o Go verno da
República da Na míbia so bre Co operação Na val, ce le-
brado em Wind hoek, Na míbia, em 3 de de zembro de
2001.

Parágrafo úni co. Fi cam su jeitos à apro vação do
Congresso Na cional qua isquer atos que pos sam re -
sultar em re visão do re ferido Acor do, bem como qua -
isquer ajus tes com plementares que, nos ter mos do
inciso I do art. 49 da Cons tituição Fe deral, acar retem
encargos ou com promissos gravosos ao pa trimônio
nacional.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

(*) O tex to do acor do en contra-se pu blicado no DSF de
18-3-2003.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 9:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2000
(Incluído em Ordem do Dia

nos ter mos do Re curso nº 5, de 2002)

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 228, de 2000, de au to-
ria do Se nador Osmar Dias, que dá nova re -
dação ao art. 1º da Lei nº 9.800, de 26 de
maio de 1999, que per mite às par tes a utili-
zação de sis tema de trans missão de da dos
para a prá tica de atos pro cessuais, tendo

Pareceres sob nºs 251, de 2002, e 26,
de 2003, da Co missão de Cons tituição, Jus -
tiça e Ci dadania, 1º pro nunciamento (so bre
o Pro jeto) Re lator: Se nador Ro berto Re-
quião, fa vorável; 2º pro nunciamento (so bre a 
Emenda nº 1, de Ple nário) Re lator ad hoc:
Senador Ma guito Vi lela, fa vorável.

Discussão, em con junto, do projeto e da emen-
da, em tur no úni co. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação o pro jeto, sem pre juízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
Em vo tação a Emen da nº 1-PLEN.
As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovada.
A ma téria vai à Co missão Di retora para a re da-

ção fi nal.

São os se guintes o pro jeto e a emenda
aprovados:

PROJETO DE LEI DO SENADO  Nº 228, DE 2000

Dá nova re dação ao art. 1º da Lei nº
9.800, de 26 de maio de 1999, que per mite
às par tes a uti lização de sis tema de
transmissão de da dos para a prá tica de
atos pro cessuais.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.800, de 26 de maio de 

1999, pas sa a ter a se guinte re dação:

“Art. 1º É per mitida as par tes a uti liza-
ção de sis tema de trans missão de da dos e
imagens tipo fac-símile, cor reio ele trônico
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ou ou tro si milar, para a prá tica de atos pro-
cessuais que de pendam de pe tição es crita.“

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

EMENDA Nº 1 – PLENÁRIO

O art. 2º da Lei nº 9.800, de 1999, pas sa a vi go-
rar com a se guinte al teração, re numerando-se o atu al
parágrafo úni co para § 1º:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 2º Fica dis pensada a en trega dos

originais a que se re fere o caput, se o ato
processual praticado for as sinado eletroni-
camente com base em cer tificado di gital
emitido pela in fra-estrutura de Cha ves Pú bli-
cas Bra sileira _ ICP-Bra sil.”

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 10:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 108, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia,

nos ter mos do Re curso nº 18, de 2001)

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 108, de 2001, de au to-
ria do Se nador Waldeck Ornélas, que acres-
centa os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº
9.504, de 30 de se tembro de 1997, que es -
tabelece nor mas para as ele ições, ten do

Pareceres sob nºs 947 e 1.173, de
2001, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator: Se nador Anto nio Car -
los Jú nior, 1º pronunciamento: (so bre o pro -
jeto) fa vorável, com vo tos contrários dos Se -
nadores Álva ro Dias, Ger son Ca mata. José
Eduardo Du tra, Osmar Dias e da Se nadora
Marluce Pin to; 2º pro nunciamento: (so bre as 
Emendas nºs 1, 2 e 3, de Ple nário) ra tifican-
do o voto fa vorável ao Pro jeto e pela re jei-
ção das emen das.

Discussão, em con junto, do pro jeto e das
emendas, em turno úni co. (Pa usa.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Peço a pa lavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Alo izio Mer cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP. Para dis cutir. Sem re visão do ora dor.) – Não falo
como Lí der do Go verno pro priamente, mas quero
chamar a aten ção para o fato de que essa é uma ma -

téria que diz res peito mais ao pro cesso eleitoral e aos
partidos po líticos, e de veríamos analisá-la com de ta-
lhe.

Pondero que o me lhor ca minho para re gula-
mentar o pro cesso eleitoral não é esse que está sen -
do su gerido. Ba sicamente, o que diz o pro jeto, Sr. Pre -
sidente? Que na cha pa ma joritária, como na úl tima
eleição para o Se nado Fe deral, onde ha via duas va -
gas, o tem po de te levisão en tre os dois can didatos
será o mes mo, obri gatoriamente.

Sob o nos so pon to de vis ta, o que a le gislação
assegura para a dis tribuição do tem po de te levisão é
que cada can didato tem pelo me nos o tempo do seu
partido, mas a co ligação deve de cidir po liticamente,
dependendo das circunstâncias, de quem são os ad -
versários, de como está se dan do o pro cesso eleito-
ral.

Normatizar, me diante uma re gra ins titucional
fria, ar bitrar aquilo que é o es paço pró prio da re lação
entre os partidos e da po lítica não é o me lhor ca mi-
nho. A ex periência tem de monstrado isso em vá rias
situações. Às ve zes, uma coligação tem um nome for-
te e a ou tra o tem tam bém. Na re alidade, há uma com -
posição bran ca que não foi pos sível formalmente.
Inclusive, na úl tima de cisão do TSE, que im pedia a
coligação de par tidos que ti nham can didatos a pre si-
dente, isso se deu em vá rios Estados. Então, isso é
próprio da po lítica eleitoral, da es tratégia de cam pa-
nha, da tá tica de cada par tido.

Enrijecermos a re gra com uma lei que vai co lo-
car uma ca misa de for ça, em que, obri gatoriamente,
cada can didato da co ligação te nha o mes mo tem po
de te levisão, não cre io, Sr. Pre sidente, que seja um
caminho que apri more o processo ele itoral e que aju -
de nas com posições po líticas e na re lação en tre os
partidos no âm bito de uma co ligação.

Por isso, que ro en caminhar o voto pela re jeição
do pro jeto. É evi dente que a au toria, a in tenção é mu i-
to po sitiva, mas a ex periência po lítica-eleitoral de-
monstra que esse não é o me lhor ca minho. A po lítica
e os par tidos, no âm bito da co ligação, de vem de finir e
arbitrar o tem po de te levisão, dentro de uma cha pa
majoritária.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª de -

seja que o pro jeto seja adi ado?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –

SP) – Não, es tou en caminhando pela re jeição; es tou
encaminhando contrariamente ao pro jeto. Estou de-
batendo a ma téria.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a pa lavra para dis cutir, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador Arthur Vir gílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, não
poderia per der esta chan ce hon rosa e rara de po der
estar completamente de acor do com o Lí der do Go-
verno, Se nador Alo izio Mer cadante.

Por isso, res salvando e res saltando a com pe-
tência técnica, a ar gúcia po lítica e o sen timento cí vico
elevado do Se nador Wal deck Orné las, desta vez, a
recomendação que faz a Li derança aos Se nadores
do PSDB é no sen tido de re jeitarmos a ma téria, por
entender que ela des serviria mais do que ser viria à
perspectiva de um bom e puro pro cesso eleitoral.

Mas vol to aqui para di zer que é uma opor tunida-
de para res saltar o res peito que te mos pela fi gura de
técnico e po lítico des se gran de Se nador Wal deck
Ornélas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador Amir Lan do e, em se guida, o Se nador
José Agri pino.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para dis cutir.
Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, o tema me -
rece uma dis cussão, em bora o pro pósito inicial sem -
pre deva ser aco lhido como um pro pósito que ten dia a 
melhorar uma re lação bus cando uma eqüidade. To da-
via, Sr. Pre sidente, não há dú vida de que, pelo prin cí-
pio mes mo da jus tiça co mutativa, te mos que tra tar
igualmente os igua is e de sigualmente os de siguais.
Aqui te mos que tra tar de sigualmente aqueles que são 
diferentes. Os par tidos que têm uma par ticipação ma -
ior nas ban cadas têm um tem po ma ior, con seqüente-
mente, tan to na te levisão como em qual quer ní vel de
referência da vida, so bretudo em se tratando de par -
lamentar.

Ora, nes sas cir cunstâncias, o tem po de te levi-
são igual bus ca um prin cípio de eqüi dade, po rém tra -
ta igual mente de siguais. E é neste pon to que te mos
que vol tar ao princípio da quilo que já es tabelece a le -
gislação a res peito da par ticipação par tidária e é ela
quem de fine os tem pos. É exatamente ela que deve
ser le vada em con ta.

Por isso, con cordo ple namente com os Lí deres
Arthur Vir gílio e Alo izio Mer cadante no sen tido de que 
esse pro jeto me rece a re jeição. Se não, es taríamos
aqui co metendo, em nome da eqüi dade, uma injusti-
ça. E te mos que dar exa tamente isto que cons titui um
princípio já con sagrado na Cons tituição e no Di reito
Eleitoral: a par ticipação, a re ferência, em to dos os

tempos, seja na mí dia, seja in clusive no Con gresso,
sempre é o ta manho do par tido. É exa tamente a es -
trutura ele itoral que deu a um de terminado par tido a
preferência, e esse não é um pri vilégio que se agre ga
como algo es tanho e ab surdo. É exa tamente a co e-
rência àqui lo que cons titui a pre ferência po pular.

Daí, Sr. Pre sidente, o pro jeto re almente não me -
rece ser aco lhido.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador José Agri pino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu-
tir. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, a ma téria de ini ciativa do Se nador
Waldeck Orné las con tém mu itos acertos e não que ro
dizer que possa não con ter eventuais equí vocos.

A in tenção do Se nador Wal deck Orné las, que
passou bri lhantemente por esta Casa, de ixou bons
frutos e é lem brado com res peito, foi a me lhor pos sí-
vel. Pode até não ter atin gido o seu ob jetivo até pela
manifestação dos Lí deres que aqui fa laram.

A po sição do Partido é a de li berar a Ban cada.
Pessoalmente, voto a fa vor da ma téria.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Peço a
palavra, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador Mar co Ma ciel.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para dis cu-
tir.) – Sr. Pre sidente, ten do em vis ta a di versidade de
pontos de vis ta aqui no Ple nário, pen so ser acon se-
lhável co gitarmos um adi amento, pos sibilitando, as-
sim, aos in tegrantes dos dis tintos par tidos po líticos
melhor exa minar a ma téria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Concedo
a pa lavra ao Se nador Luiz Otá vio e, em se guida, ao
Senador Tião Vi ana.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para dis cutir.
Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs.
Senadores, essa ma téria, como mu ito bem fa lou o
Senador Mar co Ma ciel, é po lêmica. Na ver dade, re su-
mindo ob jetivamente, tra ta da quela co ligação que
tem ape nas um can didato quan do há duas va gas
para o car go ma joritário de Se nador da Re pública nas 
eleições, como as do ano pas sado. Nes se caso, fica a 
ser de finido o tem po des tinado à cam panha ele itoral
na te levisão para a co ligação que, em vez de ofe recer
dois can didatos, apre sente apenas um. O can didato
poderia usar o tem po in tegral da co ligação. Não é o
nosso caso, Sr. Pre sidente, por que disputamos ele i-
ção ape nas para uma vaga ma joritária. V. Exª dis puta-
rá, jun to co migo, com cer teza, apenas uma vaga; por-
tanto, não es tamos le gislando em ca usa pró pria.
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Realmente, con forme o Se nador Mar co Ma ciel
apresentou, a me lhor de cisão se ria adi ar a ma téria,
tendo em vista que esta Casa dis cutirá a re forma po lí-
tica. Asso cio-me a S. Exª e, se for o caso, subs crevo
uma pro posta de adiamento des sa im portante ma té-
ria, de au toria do Se nador Wal deck Orné las, que tem
como Re lator o Se nador Anto nio Car los Jú nior.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Tião Vi ana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para dis cu-
tir. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, o de bate e as ma nifestações de voto
dos Lí deres da Casa já ocor reram. O Se nador José
Agripino de ixou em aber to a vo tação do seu Par tido, e 
o Se nador Mar co Ma ciel faz uma pon deração de adi -
amento. Trata-se de uma jus ta e cor reta ho menagem
ao au tor, Se nador Wal deck Orné las, e, ao mes mo
tempo, o Se nador Luiz Otá vio traz essa pon deração.

O Blo co tem a opi nião con creta de que essa ma -
téria deve ser re jeitada. Ela foi apro veitada num am plo
debate ocor rido na Co missão. O Se nador José Edu -
ardo Du tra, à épo ca, foi mu ito cla ro no po sicionamen-
to a res peito do tema, e o Lí der Alo izio Mer cadante
também de ixa cla ra a sua po sição. Nos so en tendi-
mento é o de que, ape sar da au toria e procedência le -
gislativa, a ma téria me rece re jeição de pron to, porque
não cre io que a pror rogação mu dará o po sicionamen-
to de voto das Ban cadas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
consulta o Lí der do PMDB para afe rir a po sição do
Partido em re lação ao pro jeto: a fa vor ou con tra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, a po sição do PMDB é con trária ao pro je-
to, pelo de bate aqui apro fundado e pela re forma po lí-
tica imi nente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Fer nando Be zerra.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –
RN. Para dis cutir. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, que ro de ixar cla ra a po -
sição do meu Par tido, PTB, que é a mes ma es posada
pelo Se nador Tião Vi ana. Também levo em con side-
ração as pa lavras pon deradas do Se nador Mar co Ma -
ciel. Creio que a ma téria deve ser dis cutida no âm bito
de uma am pla re forma po lítico-eleitoral, que será re a-
lizada nesta Casa.

Em re lação ao pro jeto, nos sa po sição é pela sua 
rejeição.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con tinua
em dis cussão a ma téria. (Pausa.)

Não ha vendo mais quem peça a pa lavra, en cer-
ro a dis cussão.

Não ha vendo ne nhum re querimento de adi a-
mento, sub meto a ma téria à vo tação.

As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Rejeitada.
Ficam pre judicadas as Emen das de nºs 1 a 3.
O pro jeto vai ao Arqui vo.

É o se guinte o pro jeto re jeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 108, DE 2001

Acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art.
47 da Lei nº 9.504, de 30 de se tembro de
1997, que “es tabelece nor mas para as
eleições”.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem-

bro de 1997, pas sa a vi gorar acres cido dos se guintes
§§ 7º, 8º e 9º:

“Art. 47. .................................................
§ 7º Nas ele ições em que hou ver duas 

vagas para Senador, o tem po des tinado aos
dois can didatos a esse car go será di vidido
igualmente.

§ 8º Na hi pótese do pa rágrafo an terior,
se o par tido ou co ligação re gistrar ape nas
um can didato, terá di reito à me tade do tem-
po que lhe for des tinado, sen do a ou tra me -
tade acrescentada ao tem po pre visto no in -
ciso I do § 2º des te ar tigo.

§ 9º Apli ca-se o dis posto no pa rágrafo
anterior se um dos dois can didatos ao Se-
nado de sistir da can didatura”.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 11:

MENSAGEM Nº 76, DE 2003

Votação, em turno úni co, da Mensa-
gem nº 76, de 2003 (nº 114/2003, na ori-
gem), pela qual o Pre sidente da Re pública
solicita a re tirada do Pro jeto de Lei da Câ-
mara nº 4, de 2003, que autoriza o Insti tuto
Nacional do Se guro So cial a doar imó vel
que es pecifica à União Bra sileira de Escri to-
res.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe ira  1º 09311Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL448    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL448 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL448     



Sobre a mesa, re querimentos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes:

REQUERIMENTO Nº 291, DE 2003

Senhor Pre sidente,
Requeiro, na for ma do art. 315 do Re gimento

Interno, adi amento por 29 dias, da vo tação da men sa-
gem nº 76, de 2003.

Justificação

A Men sagem nº 76, de 2003, tra ta da re tirada
pelo Exe cutivo Pro jeto de Lei nº 4, de 2003, que au to-
riza o Insti tuto Na cional So cial a doar imó vel de pro -
priedade do INSS à União Bra sileira de Escri tores,
enviado como Men sagem nº 1.941 de 1999.

A UDE  –  União Bra sileira de Escri tores, en tida-
de re presentativa de âm bito na cional, ocu pa e uti liza
imóvel de pro priedade do INSS si tuado à Rua Mar -
quês de Pa ranaguá, nº 124 Ba irro da Consolação, em 
São Pa ulo-SP. Tra ta–se de um ca sarão his tórico, tom -
bado pelo COMPRESP–SMC–PMSP, que se en con-
trava em es tado de ru ína, sob ris co de de sabamento
e de in vasões ten do sido par cialmente restaurado
pela en tidade.

Assim, ob jetiva o pre sente re querimento as se-
gurar o tem po ne cessário para que a re tirada pelo Po -
der Exe cutivo do Pro jeto de Lei nº 4 de 2003 seja pre -
cedida pelo diá logo en tre en tidade in teressada e Go -
verno Fe deral.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003.  – Ro-
meu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 292, DE 2003

Senhor Pre sidene,
Requeiro, nos ter mos do in ciso III do ar tigo 279

do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, o adi amen-
to, por 29 dias úte is, da  dis cussão da Men sagem nº
76, de 2003, pela qual o Pre sidente da Re pública so li-
cita a re tirada do Pro jeto de Lei da Câ mara nº 4, de
2003, que au toriza o Insti tuto Na cional de Se guro So -
cial a doar imó vel que especifica à União Bra sileira de 
Escritores.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003.  – Edu-
ardo Su plicy.

REQUERIMENTO Nº 293, DE 2003

Nos ter mos do art. 315, com binado com o in ciso
III, do art. 279, do Re gimento Inter no do Se nado Fe -
deral, re queiro adi amento da vo tação da Men sagem
nº 76, de 2003, pela qual o Pre sidente da Re pública

solicita a re tirada do Pro jeto de Lei da Câ mara nº 4, de 
2003, que au toriza o Insti tuto Na cional do Se guro So -
cial a doar imó vel que es pecifica à União Bra sileira de 
Escritores, a fim de ser fe ita na ses são de 13 de maio
do cor rente ano. 

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003.  – Aloi-
zio Mer cadante.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção os re querimentos dos Se nadores Ro meu Tuma e
Eduardo Su plicy, para adi amento da vo tação da Men-
sagem nº 76, de 2002, por 29 dias. Ambos são idên ti-
cos.

As Srªs e os Srs. Se nadores que os apro vam
queiram per manecer sen tados.

Aprovados.
Fica pre judicado o re querimento de au toria do

Senador Alo izio Mer cadante, que era por pra zo me -
nor.

Está adi ada a apreciação da ma téria, que cons-
tará, opor tunamente, da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 12:

MENSAGEM Nº 78, DE 2003

Votação, em turno único, da Mensagem
nº 78, de 2003 (nº 132/2003, na ori gem), pela
qual o Pre sidente da Re pública so licita a re tira-
da do Pro jeto de Lei da Câ mara nº 134, de
2001, que altera o art. 618 da Con solidação
das Leis do Tra balho – CLT.

Em vo tação a men sagem, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovada.
O Pro jeto de Lei do Se nado nº 103, de 2001,

que se en contrava so brestado aguar dando a de cisão
do Ple nário so bre o Projeto de Lei da Câ mara nº
134, de 2001, nos ter mos do Re querimento nº 155,
de 2002, vol ta à tra mitação nor mal, re tornando à Co -
missão de Assun tos So ciais, em de cisão terminativa.

O Projeto de Lei da Câ mara nº 134, de 2001,
vai ao Arqui vo.

Serão fe itas as de vidas co municações ao Pre si-
dente da Re pública e à Câ mara dos De putados.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – 
Sr. Pre sidente, gos taria de fa zer uma de claração de
voto.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
pode fazê-la por es crito e en caminhá-la à Mesa.
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A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – 
Sr. Pre sidente, pos so fazê-la ver balmente?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infeliz-
mente, o Re gimento não per mite, uma vez que já vo -
tamos a ma téria. Obri gado.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 13:

REQUERIMENTO Nº 181, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 181, de 2003, do Se nador Alo izio
Mercadante, so licitando, nos ter mos re gi-
mentais, que, so bre o Pro jeto de Lei do Se -
nado nº 37, de 2002, além da Co missão
constante do des pacho ini cial de dis tribui-
ção, seja ou vida, também, a de Assun tos
Econômicos.

Em vo tação o re querimento, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
A ma téria vai à Co missão de Assun tos Eco nô-

micos, e, pos teriormente, re torna à Co missão de
Assuntos So ciais, em de cisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 14:

REQUERIMENTO Nº 182, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 182, de 2003, do Se nador Mar celo
Crivella, so licitando a tra mitação con junta
dos Pro jetos de Lei do Se nado nº 61, de
1999, e 114, de 2001, por re gularem a mes -
ma ma téria.

Em vo tação o re querimento, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
Os Pro jetos de Lei do Se nado nºs 61, de 1999, e 

114, de 2001, pas sam a tra mitar em con junto e re tor-
nam ao exa me da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, em de cisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 15:

REQUERIMENTO Nº 191, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 191, de 2003, da Se nadora Ana
Júlia Ca repa, so licitando a tra mitação con-
junta dos Pro jetos de Lei do Se nado nº 104
e 105, de 2003, por re gularem a mes ma
matéria.

Em vo tação o re querimento, em tur no úni co.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

Os Pro jetos de Lei do Se nado nºs 104 e 105,
de 2003, pas sam a tra mitar em con junto, re tornam
ao exa me da Co missão de Assun tos So ciais, e, pos -
teriormente, vão à de Assun tos Eco nômicos, em de -
cisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 16:

REQUERIMENTO Nº 209, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 209, de 2003, da Se nadora Ana
Júlia Ca repa, so licitando, nos ter mos re gi-
mentais, que so bre o Pro jeto de Lei da Câ -
mara nº 50, de 2002, além da Co missão
constante do des pacho ini cial de dis tribui-
ção, seja ou vida, tam bém, a de Assun tos
Econômicos.

Em vo tação o re querimento, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
A ma téria vai à Co missão de Assun tos Econô-

micos, re tornando, pos teriormente, à de Ser viços de
Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 17:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei da Câ mara nº 124, de
2001 (nº 3.069/2000, na Casa de ori gem),
que institui o avi so an tecipado ao fi ador da
inadimplência do de vedor, tendo

Parecer sob nº 167, de 2003, da Co-
missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dada-
nia, Re lator: Se nador Amir Lan do, pela pre -
judicialidade.

A Pre sidência, nos ter mos do art. 334, in ciso I,
do Re gimento Inter no, e do Pa recer nº 167 da Co-
missão de Cons tituição, Justiça e Ci dadania, de clara
prejudicado o Pro jeto de Lei da Câ mara nº 124.

A ma téria vai ao Arqui vo.
Será fe ita de vida co municação à Câ mara dos

Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-
das as ma térias cons tantes da Ordem do Dia.
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Sobre a mesa, pa recer da Co missão Di retora
oferecendo a re dação fi nal da Emenda do Se nado ao
Projeto de Lei da Câ mara nº 66, de 2001, que será
lido pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 317, DE 2003
(Da Co missão Di retora)

Redação fi nal da Emen da do Se na-
do ao Pro jeto de Lei da Câ mara no 66, de
2001 (nº 1.670, de 1996, na Casa de ori-
gem).

A Co missão Di retora apre senta a re dação fi nal
da Emen da do Se nado ao Pro jeto de Lei da Câ mara
nº 66, de 2001 (nº 1.670, de 1996, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o in centivo a ser pres tado
pelo Po der Pú blico à criação, con solidação e ca paci-
tação de co operativas ou de as sociações que men ci-
ona, e acres centa dispositivos ao art. 24 da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993.

Sala de Re uniões da Co missão, 30 de abril de
2003. – José Sar ney, Pre sidente – Romeu Tuma,
Relator – Heráclito For tes – Mar celo Cri vella.

ANEXO AO PARECER Nº 317, DE 2003

Redação fi nal da emen da do Se nado
ao pro jeto de Lei da Câ mara nº 66, de
2001 (nº 1.670, de 1996, na casa de ori-
gem).

Dispõe so bre o in centivo a ser pres -
tado pelo Po der Pú blico à cri ação, con so-
lidação e ca pacitação de co operativas ou 
de as sociações que men ciona, e acres-
centa dis positivos ao art. 24 da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993.

EMENDA ÚNICA
(Corresponde à Emen da Nº 1-CCJ)

Dê-se ao § 2º do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acres centado pelo art. 3º do Pro jeto, a
seguinte re dação:

“Art. 24. .................................................
..............................................................
§ 2º So mente po derá ser dis pensada de 

licitação nos ter mos do in ciso XXV a con trata-
ção de co operativas que es tiverem sen do ca -
pacitadas em pro gramas e pro jetos de in centi-
vo pro movidos pela Admi nistração Pú blica.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 294, DE 2003

Nos ter mos do art. 321 do Re gimento Inter no, re -
queiro a dis pensa de pu blicação do pa recer, para ime dia-
ta dis cussão e vo tação da re dução fi nal da Emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câ mara nº 66, de 2001 (nº
1.670/96, na Casa de ori gem), de ini ciativa do Pre sidente
da Re pública, que dispõe so bre o in centivo a ser pres ta-
do pelo Po der Pú blico à cri ação, con solidação e ca paci-
tação de co operativas ou de as sociações que men ciona,
e acres centa dispositivos ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 
de ju nho de 1993.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Ro-
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
Aprovado o re querimento, pas sa-se à ime diata

apreciação da re dação fi nal.
Em dis cussão a re dação fi nal. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação.
As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovada.
A ma téria volta à Câ mara dos De putados.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa recer da Co missão Di retora ofe recendo a re -
dação fi nal para o Projeto de Lei do Se nado nº 228,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 318, DE 2003
(Comissão Di retora)

Redação fi nal do Pro jeto de Lei do
Senado nº 228, de 2000

A Co missão Di retora apre senta a re dação fi nal do
Projeto de Lei do Se nado nº 228, de 2000, que dá nova
redação ao art. 1º da Lei nº 9.800, de 26 de maio de
1999, que per mite às partes a utilização de sis tema de
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transmissão de da dos para a prá tica de atos pro cessua-
is, con solidando a Emen da nº 1, de Ple nário.

Sala de Re uniões da Co missão, 30 de abril de
2003. – José Sar ney, Pre sidente, Romeu Tuma, Re -
lator, Heráclito For tes, Marcelo Cri vela.

ANEXO AO PARECER Nº 318, DE 2003

Redação Fi nal do pro jeto de Lei do
Senadp nº 228, de 2000.

Altera o art. 1º da Lei nº 9.800, de 26
de maio de 1999, que per mite às par tes a
utilização de sistema de transmissão de
dados para a prá tica de atos pro cessuais.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.800, de 26 de maio de 

1999, pas sa a vi gorar com a se guinte re dação, re no-
meando o seu pa rágrafo único como § 1º:

“Art. 1º É per mitida às partes a uti lização
de sis tema de trans missão de da dos e ima-
gens tipo fac-sí mile, correio ele trônico ou ou tro
similar, para a prá tica de atos pro cessuais que
dependam de pe tição es crita.

§ 1º........................................................
§ 2º E dis pensada a en trega dos ori gi-

nais a que se re fere o caput, se o ato pro-
cessual pra ticado for as sinado ele tronica-
mente com base em cer tificado di gital emiti-
do pela Infra-es trutura de Cha ves Pú blicas
Brasileira  –  JCP-Bra sil.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 295, DE 2003

Nos ter mos do art. 321 do Re gimento Inter no,
requeiro a dis pensa de pu blicação do Pa recer, para
imediata dis cussão e vo tação da re dação fi nal do Pro-
jeto de Lei do Se nado nº 228, de 2000, de au toria do
Senador Osmar Dias, que dá nova re dação ao art. 1º
da Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, que per mite
às par tes a utilização de sis tema de trans missão de
dados para a prá tica de atos pro cessuais.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se nador
Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
Aprovado o re querimento, pas sa-se à ime diata

apreciação da re dação fi nal.
Em dis cussão a re dação fi nal. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação.
As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovada.
A ma téria vai à Câ mara dos De putados.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, re querimentos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes:

REQUERIMENTO Nº 296, DE 2003

Requer in formações ao Mi nistro
Chefe da Casa Ci vil da Pre sidência da
República acer ca de de núncias con tra o
subchefe José Anto nio Dias Tof foli.

Requeiro, nos ter mos do art. 216, I do Re gimen-
to Inter no, combinado com o dis posto no art. 50, § 2º
da Cons tituição Fe deral, que a Mesa so licite ao Se -
nhor Che fe da Casa Ci vil da Pre sidência da Re públi-
ca, in formações acer ca de de núncia da jor nalista Joy -
ce Pas cowitch, na edi ção nº 238, de 28-4-2003, da re -
vista Época, segundo a qual o pro curador José Anto -
nio Dias Toffoli, Sub chefe da Casa Ci vil da Presidên-
cia da Re pública, es taria exer cendo suas ati vidades
privadas de ad vogado cu mulativamente com as fun -
ções pú blicas, no Pa lácio do Pla nalto.

Justificativa

No Ti tulo IV, Ca pítulo I, a Cons tituição Fe deral
prescreve as atri buições do Con gresso Na cional,
contemplando, no in ciso X do art. 49, as suas prer ro-
gativas de fis calizar e con trolar, di retamente ou por
qualquer de suas ca sas, os atos do Po der Executivo,
incluídos os da Admi nistração in direta. No caso em
tela, es tamos so licitando di retamente à Pre sidência
da Re pública in formações so bre a de núncia, a fim de
que se jam des mentidas ou con firmadas, dada a de li-
cadeza do as sunto.

Sala das ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gílio, Líder do PMDB

(À Mesa para de de cisão)
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REQUERIMENTO Nº 297, DE 2003

Requer in formações ao Mi nistro da
Saúde, acer ca da sus peita de mor te por
contaminação de an traz de um tri pulante
egípcio d na vio mer cante es trangeiro no
Porto de Tom betas (PA).

Requeiro, nos ter mos do art 216, I, do Re gimen-
to Inter no, com binado com o dis posto no art. 50, § 2º,
da Cons tituição Fe deral, e ten do em vis ta a ocor rên-
cia da morte, pos sivelmente ca usada por con tamina-
ção com an traz, do ci dadão egíp cio Ibra him Sa yed,
que a Mesa so licite ao Mi nistro da Sa úde, no que lhe
couber, informações ur gentes

acerca do trá gico episódio, so bretudo di ante de
suspeitas de eventual ato terrorista.

Segundo no ticia o jor nal Correio Braziliense,
edição de 28 de abril de 2003, está em cur so o exa me
sanitário da ví tima, sob a res ponsabilidade do Insti tu-
to Evan dro Cha gas, além da vis toria, a car go da Po lí-
cia Fe deral do Pará, da ba gagem de Sa yed, que se ria
portador de uma en comenda para ser en tregue no
Canadá.

Justificativa

No Tí tulo IV, Ca pitulo I, a Cons tituição Fe deral
prescreve as atri buições do Congresso Na cional,
contemplando, no in ciso X do art. 49, as suas prer ro-
gativas de fis calização e con trole. No caso em tela,
formulamos este re querimento para que o Se nado da
República pos sa in teirar-se da preocupante ocor rên-
cia de unia mor te por con taminação de an traz, com
suspeitas também de ter rorismo.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003-5-02. –
Senador Arthur Vir gilio, Líder do PSDB

(À Mesa para de cisão)

REQUERIMENTO Nº 298, DE 2003

Requer in formações ao Mi nistro da
Justiça, acer ca da sus peita de morte por
contaminação de an traz de um tri pulante
egípcio de na vio mer cante es trangeiro no 
porto de Trombetas (PA).

Requeiro, nos termos do art. 216, I, do Re gi-
mento Interno, com binado com o dis posto no art. 5º, §
2º, da Cons tituição Fe deral, e ten do em vis ta a ocor -
rência da mor te, pos sivelmente ca usada por con tami-
nação com an traz, do ci dadão egíp cio Ibra him Sa yed,
que a Mesa so licite ao Mi nistro da Jus tiça, no que lhe
couber, in formações ur gentes, que po derão ser pres -

tadas pela Po lícia Fe deral, do Pará, acer ca do trá gico
episódio, so bretudo di ante de suspeitas de even tual
ato ter rorista.

Segundo no ticia o jor nal Correio Bra ziliense,
edição de 28 de abril de 2003, está em cur so o exa me
sanitário da ví tima, sob a res ponsabilidade do Insti tu-
to Evan dro Cha gas, além da vis toria, a car go da Po lí-
cia Fe deral do Pará, da. ba gagem de Sa yed, que se ria
portador de uma en comenda para ser en tregue no
Canadá.

Justificação

No Tí tulo IV, Ca pítulo I, a Cons tituição Fe deral
prescreve as atri buições do Congresso Na cional,
contemplando, no in ciso X do art. 49, as suas prer ro-
gativas de fis calização e con trole. No caso em tela,
formulamos este requerimento para que o Se nado da
República possa in teirar-se da pre ocupante ocor rên-
cia de uma mor te por con taminação de an traz, com
suspeitas tam bém de ter rorismo.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gílio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para De cisão)

REQUERIMENTO Nº 299, DE 2003

Nos ter mos do dis posto no art. 216 do Re gimen-
to Inter no do Se nado Fe deral, com binado com o art.
50, § 2º, da Cons tituição Fe deral, re queiro seja en ca-
minha ao Exce lentíssimo Se nhor Mi nistro de Esta do
Chefe da Se cretaria de Co municação de Go verno e
Gestão Estra tégica a se guinte so licitação de in forma-
ções a res peito das cam panhas pu blicitárias cri adas
para a di vulgação das Re formas da Pre vidência e da
área Tri butária:

1) Os va lores gas tos com as cam pa-
nhas pu blicitárias das Re formas da Pre vi-
dência e Tri butária, abor dando de ma neira
discriminada e de talhada os va lores com a
produção das cam panhas.

2) Os va lores gas tos com as in serções
na mí dia, in formando de ma neira de talhada,
os mon tantes des tinados, se paradamente,
por emis sora, às in serções em te levisão, rá -
dio, re vistas, jor nais e ou tros pe riódicos,
apresentando as res pectivas pla nilhas e/ou
grades de in serção.

3) O pe ríodo previsto para a du ração
das cam panhas pu blicitárias, com a con se-
qüente pro jeção dos fu turos gas tos a se rem
realizados.
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Justificação

É atri buição do Con gresso Na cional acom pa-
nhar e fis calizar as po líticas pú blicas le vadas a efeito
por par te do go verno e essa ta refa se faz ex trema-
mente ne cessária quan do se pre tende abor dar te mas
que têm sido con siderados os mais im portantes do
programa do atu al go verno: as re formas ins tituciona-
is, que atin girão tan to a Pre vidência So cial como o
segmento Tri butário. Assim, em vis ta das inú meras
críticas e su gestões que as re formas vêm re cebendo
por par te dos mais va riados seg mentos so ciais, com
divulgação em toda a im prensa, jul go im portante que
o Po der Exe cutivo seja ins tado a es clarecer também,
de ma neira ob jetiva e de talhada, to dos os gas tos efe -
tivamente pre vistos, já re alizados e ain da por re alizar,
com as cam panhas pu blicitárias cri adas para di vul-
gá-las jun to à so ciedade bra sileira.

Por esta ra zão, ten do em vis ta a con cepção e o
objetivo das re formas ins titucionais e sen sível à ne-
cessidade de se fis calizar efe tivamente os re cursos
públicos des tinados à sua di vulgação, re queiro do
Excelentíssimo Se nhor Mi nistro de Esta do Che fe da
Secretaria de Co municação de Go verno e Ges tão
Estratégica as in formações acima so licitadas.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2003. – José
Jorge, Se nador da Re pública.

(À Mesa para De cisão)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
rimentos li dos se rão des pachados à Mesa para de ci-
são.

Volta-se à lis ta de ora dores.
Concedo a pa lavra ao Se nador Efra im Mo rais,

Líder da Mi noria.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -

der. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, como é do co nhecimento desta
Casa, fui on tem in vestido no car go de Lí der da Mi no-
ria no Se nado.

Inicialmente, quero agra decer a con fiança dos
Líderes do PFL, o meu Par tido, Se nador José Agri pi-
no, e do PSDB, Se nador Arthur Vir gílio, e agra decer a
confiança de to das as Srªs e Srs. Se nadores des ses
partidos, que me con fiaram esta mis são. Te nho a cla -
ra no ção dos de veres e das res ponsabilidades que
envolvem esta in vestidura, que ocorre no exa to mo -
mento em que o Go verno Fe deral re mete ao Con-
gresso as pro postas de re forma tributária e previden-
ciária.

Trata-se, Sr. Pre sidente, de mo mento de cisivo
para o País, que po derá de cidir o destino eco nômico,

político e so cial des ta e de fu turas ge rações se sua
classe po lítica cor responder às ex pectativas. Não há
dúvida de que a imi nência des se de safio confere ao
cargo que ora ocu po res ponsabilidades acentuadas.

Quero di zer a esta Casa que é pre ciso distinguir
com cla reza a li nha di visória que se para a opo sição
ao go verno da oposição ao país. Nos sos ad versários
de hoje não sou beram fazê-lo quan do es tavam na
oposição, mas isso não jus tifica que re pitamos o erro.
Este é um com promisso mo ral e po lítico desta Opo si-
ção que te nho a honra de in tegrar.

Nosso compromisso é com o País, com o in te-
resse pú blico, an tes de ser par tidário ou qualquer ou -
tra co isa. E é por esse cri tério mo ral que con tinuare-
mos a exer cer o no bre ofício oposicionista.

Sabemos, Sr. Pre sidente, que as pro postas de
reformas tri butária e pre videnciária anunciadas pelo
Governo des de a pos se não são mu ito dis tintas das
do go verno an terior, em bora re jeitadas na épo ca pe -
las mes mas for ças po líticas que ago ra as con sideram
fundamentais e ina diáveis.

Se fôs semos ado tar os mes mos cri térios uti liza-
dos pe los go vernistas de hoje, sim plesmente re jeita-
ríamos as pro postas, sem se quer ava liá-las. Mas,
como já dis se, nos so cri tério é ou tro.

Há dias, li deranças do Par tido do Go verno, den -
tre as qua is in cluo o meu ami go Pre sidente da Câ ma-
ra dos De putados, João Pa ulo, re velaram que as re -
formas pro postas pelo Go verno Fernando Hen rique
foram re jeitadas pelo Par tido dos Tra balhadores não
por ra zões ide ológicas ou dou trinárias, mas sim ples-
mente por não in teressarem ao projeto de po der do
Partido. O Par tido queria ga nhar as ele ições e não
convinha me lhorar o País, pois isso po deria fa vorecer
as for ças si tuacionistas.

Antes des sas re velações, o Pre sidente Lula já
havia qualificado de bra va tas as críticas que seu Par-
tido fi zera an teriormente às re formas, con sideran-
do-as na turais e ine rentes ao com portamento opo si-
cionista.

Sr. Pre sidente, Srªs. e Srs. Se nadores, não pen -
samos as sim. Por esse cri tério do “quanto pior, me-
lhor”, o País con dena-se ao imobilismo e à de cadên-
cia. E quem paga o pato é o povo, que vê sua qua lida-
de de vida se de teriorar cada vez mais. Isso não é jus -
to sob ne nhum as pecto: po lítico ou mo ral. E de finitiva-
mente não ado taremos ne nhuma pos tura des sa or -
dem.

Dentro de pou cas ho ras, o Presidente da Re pú-
blica Luiz Iná cio Lula da Sil va aden trará esta Casa,
acompanhado de um sé quito de Go vernadores de
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Estado, en tre os qua is Go vernadores ele itos por par -
tidos de opo sição, que, aliás, cons tituem a ma ioria.
Sua Exce lência en controu nes ses Go vernadores
apoio e com preensão para o mo mento de cisivo que
vive o País. Encon trou sen timento pa triótico, senso
claro de de ver cí vico, es pírito de co laboração. Cu rio-
samente, não o en controu em sua pró pria base par la-
mentar de apoio.

Acompanhamos pela im prensa o am biente de
discórdia que a re forma da previdência está ca usan-
do no PT. As de clarações agres sivas de ilus tres Par la-
mentares que sempre ex pressaram o ideá rio do PT
evidenciam um am biente de cis ma par tidário. Fala-se,
inclusive, em ex purgo dos dis sidentes, destituição de
cargos etc. São as suntos de eco nomia in terna do PT,
dirão al guns. Em par te, sim. Mas, em par te, não. O
tema ex trapola o âm bito partidário.

Portanto, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
a re forma da previdência é uma pro posta go verna-
mental de alta im portância, que mexe com toda a so -
ciedade – e mexe de for ma es pecialíssima, pois tra ta
do fu turo de to dos nós e das pró ximas ge rações. E
está sen do ques tionada até sob o pon to de vis ta mo -
ral pela ban cada da Ma ioria.

Dizem os que dis cordam da pro posta que está
sendo in fringido com promisso par tidário histórico.
Outros di zem que está sen do ne gado o di reito de opi -
nião den tro do pró prio Par tido.

A nós, Mi noria, pre ocupa essa dis sonância po lí-
tica na base do Go verno, que faz com que essa pro -
posta, a re forma previdenciária, che gue de modo es -
quizofrênico à opi nião pú blica, con fundindo-a.

De um lado, o Go verno pe tista, por meio de am -
pla cam panha pu blicitária na mí dia, sustenta que se
trata de me didas fun damentais para que o País me -
lhore sua qualidade de vida. De ou tro lado, par cela
expressiva da bancada go vernista – e não ape nas os
chamados “ra dicais li vres” do PT, mas ou tros mem-
bros da ban cada de apoio ao Go verno – diz o con trá-
rio e pro mete en trar na Justiça con tra as re formas e
mobilizar a so ciedade para con dená-las.

Entendemos, Sr. Pre sidente, que o Go verno de -
veria, an tes de en caminhar ao Con gresso pro posta
de tal  mag nitude, como é o caso da re forma da previ-
dência, acer tar-se com sua base. Antes de pe dir nos -
so apo io, deve – e pre cisa – ob ter o apoio de sua pró -
pria base. Se não con segue con vencer  a si mes mo, a
seus ali ados, da na tureza be néfica do que está pro-
pondo, como es pera con vencer a Mi noria ou a opi nião
pública?

Sr. Pre sidente, é essa ques tão bá sica que que ro
deixar aqui, à re flexão do Se nado e da so ciedade bra-
sileira, nes te mo mento em que as sumo esta hon rosa
função de Lí der da Mi noria, re iterando o com promis-
so de res tringir o exercício da opo sição ao Go verno, e
não ao País, e de ser co erente com os nos sos com -
promissos históricos.

De nos sa par te, opo sição de finitivamente não é
sinônimo de bra vata, mas sim de ser viço pú blico – in -
dispensável e pro fundamente com prometido com a
ética e a co erência. Não bas ta ao Pre sidente Lula
adentrar esta Casa com pom pa e cir cunstância, como 
o fará den tro de al gumas ho ras. O fun damental é que
as pro postas que nos tra rá ex pressem um mí nimo de
coesão de sua base po lítica. La mentavelmente, não
parece ser o caso. Ha vendo co esão e co erência, o rito 
triunfal tor na-se dis pensável.

O Sr. José Agri pino (PFL – RN) – Per mite-me
V. Exª um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Escu to o
aparte do meu Lí der, com mu ito pra zer.

O Sr. José Agri pino (PFL – RN) – Se nador
Efraim Mo ra is, lou vo ini cialmente o equi líbrio do seu
primeiro pronunciamento como Lí der da Mi noria, es -
colhido pelo con senso do PSDB e do PFL, nos so Par-
tido. A missão de V. Exª é im portante, até por que vai,
em mu itos mo mentos, traduzir o pen samento da Opo -
sição, com posta nesta Casa ini cialmente pe las Ban -
cadas do PFL e do PSDB. O pro nunciamento de V.
Exª está den tro da li nha de equi líbrio que todos es pe-
rávamos, fa zendo oposição não ao País, mas aos
compromissos não cum pri dos do Go verno. Con cordo
inteiramente com V. Exª e com sua li nha de pro cedi-
mento. Não po demos, em hi pótese al guma, ace itar
que um Go verno que, du rante a cam panha ele itoral,
prometeu do brar o va lor do sa lário mí nimo em qua tro
anos pro mova um au mento real, no pri meiro ano, de
1,8%. Não po demos ace itar isso e va mos re agir den -
tro dos nos sos li mites e com os nos sos vo tos.Não po -
demos ace itar o com portamento de um Go verno que
ganhou vo tos do ser vidor pú blico do Amapá ao Rio
Grande do Sul, pro metendo re ajuste de sa lário, e que
agora de termina que o pri meiro au mento concedido a 
essa ca tegoria – se é que se pode cha mar isso de au -
mento – seja de 1%. É o ri dículo au mento de 1%! Eu
diria que isso é qua se um es cárnio. Con cordo quando
V. Exª diz que vai fa zer opo sição não ao País, mas ao
Governo. O Go verno nos en trega hoje à tar de – e que -
ro co nhecer os ter mos des sa re forma – a re for ma tri -
butária. E, pe los da dos de que dis ponho, o Go verno
vai sim au mentar a car ga tri butária, con tra a qual nos
insurgiremos. Essa é uma re forma que au menta a já
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enorme carga tri butária de 37% do PIB. E um dos ob -
jetivos des sa pro posta de re forma tri butária é eli mi-
nar, como eles cha mam, a hi pótese da guer ra fis cal. A
reforma fis cal nos atin ge. V. Exª é pa raibano, eu sou
potiguar, so mos nordestinos, e o Go verno do Estado
de V. Exª, as sim como o do meu Esta do, dis põe de
instrumentos de atra ção de in vestimentos, abrin do
mão de im postos para cri ar em pregos. Ne nhum Go-
vernador abre mão de im postos, se não em troca de
algo mais im portante, que é a ge ração de em prego. E, 
com a pro posta de re forma tri butária, querem sub trair
qualquer al ternativa de atra ção de in vestimentos ge -
radores de em prego. Não po demos con cordar com
isso, a me nos que esse Go verno, que se diz so cial e
que pro meteu ge rar dez milhões de em pregos, apre -
sente con comitantemente – o que va mos co brar –
uma pro posta de de senvolvimento re gional. Isso, sim, 
é pro grama Fome Zero. Não po demos ace itar que um
Governo que, há um ou dois anos, dis cutia co nosco
uma pro posta de re forma po lítica não trate do as sun-
to. Tra ta de re forma pre videnciária e de re forma tribu-
tária e não toca em re forma po lítica, tema da ma ior
importância para o fu turo do País, por que isso contra-
ria seus in teresses po líticos jun to aos pe quenos par ti-
dos. Não! Não va mos nos calar, e V. Exª vai ser o nos -
so in térprete, mu itas ve zes fa lando em nome da que-
les que fa zem opo sição.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra deço
o apar te de V. Exª, Se nador José Agri pino. Juntos,
PFL e PSDB, de acor do com o Re gimento Inter no da
Casa, dão-me a con dição de Lí der da Mi noria e, com
certeza, em ou tras pa lavras, Lí der da Opo sição. E,
como Lí der da Mi noria, es tarei atu ando neste ple ná-
rio em de fesa da ma ioria dos bra sileiros, que é o povo. 
Quem sabe, no fi nal das dis cussões des sas re formas,
poderei aqui es tar dan do o meu lu gar para que as su-
ma ou tro com panheiro, de ou tro partido, na con dição
de Lí der da Ma ioria?

Nossa mis são é em de fesa do povo bra sileiro e
das re formas, com co erência, por que de fendemos e
aprovamos as re formas que são boas para o País.

Vamos es perar, hoje, o que vem do Go verno
Lula. De que for ma vêm as re formas? Será uma re for-
ma tí mida ou uma re forma pro funda? Jun tos, va mos
analisá-las e discuti-las com o Go verno. Acre dito que,
em mu itos mo mentos, Se nador Alo izio Mercadante,
haveremos de jun tos ne gociar o que for bom para o
País, o que for me lhor para o País. De fendemos sem -
pre, no pas sado, que as re formas não de veriam in te-
ressar a um Go verno, mas ao País. Infe lizmente, na -
quele mo mento, os go vernistas de hoje não o en ten-

deram, por que ti nham, aci ma de tudo, que che gar ao
poder.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – Per mi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se nador
Arthur Vir gílio, com mu ito pra zer, es cuto V. Exª.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – No bre Lí -
der Efra im Mo rais, o discurso con sistente é co erente
com a car reira pú blica cor reta e bri lhante de V. Exª,
Presidente da Câ mara dos De putados que já foi. O
seu pro nunciamento nos dá a cla ra con vicção de que
obramos na di reção me lhor, mais jus ta. Primeiramen-
te, cons tituímos o bloco que leva o nome re gimental
de Blo co Par lamentar da Mi noria, mas que tem a cla -
ra de finição de lu tar para se trans formar em Blo co
Parlamentar da Ma ioria. Portanto, eu hoje o cha maria
de Blo co Par lamentar da Opo sição. A se gunda certe-
za é a de que, ina ugurando essa nova eta pa da luta
parlamentar no Se nado, fi zemos bem ao indicar, em
conjunto, V. Exª como pri meiro Lí der Par lamentar da
Oposição. V. Exª as sume a Li derança de to dos nós
numa hora em que o Go ver no acer ta no ma croeconô-
mico, em função mu ito claramente de o Mi nistro Antô -
nio Pa locci se portar como fi lho ado tivo in telectual do
Ministro Pe dro Ma lan. S. Exª cum pre com o de ver de
manter in tactos, só lidos e sa udáveis os fun damentos
da eco nomia brasileira. O Go verno não vai bem no
micro e ame aça ti rar o ris co Bra sil do ma cro para o
micro. Já me ex plico: em termos ma croeconômicos,
com a idéia de nor malidade que nos é pas sada pelo
Ministro Pa locci e pelo Pre sidente Lula nes se se tor da 
economia, me ramente o Bra sil está re tornando a pa -
tamares in satisfatórios a que che gáramos no Go ver-
no Fer nando Henrique. O risco está em 840 pon tos, e
não será no vidade se che gar a 680 ou 700 pon tos – e
nem é para sol tarmos ro jões, a não ser que se jam ro -
jões da de magogia e da in sinceridade. O Chi le sim,
com 150 pon tos de ris co-país, tem como sol tar ro jões.
O Bra sil está lon ge ain da de atin gir o cha mado in-
vestment grade. São ne cessárias as re formas. É
preciso ha ver mais con sistência, in clusive nas po líti-
cas mi croeconômicas. Re firo-me às agên cias. Os ti tu-
beios do Go verno em re lação às agências as sustam
os in vestidores. As fa las que su gerem que con tratos
podem ser rom pidos transferem, de fato, do ma cro
para o mi cro o cha mado ris co-país. No se tor de te le-
comunicações, de 1995 a 2000, US$30 bi lhões fo ram
investidos nes te País. Esses se tores de vem ser con si-
derados, os con tratos com eles fir mados, a meu ver,
devem ser res peitados, sob pena de o mi cro, ao lon go
do tem po, com plicar os êxi tos do ma cro que te mos
verificado. Ou tro pon to a le vantar é que V. Exª as sume
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a li derança de to dos nós numa hora em que o go ver-
no dá um pí fio re ajuste sa larial ao sa lário mí nimo: ele
passou a ser de R$240. Ain da sob a égi de do Pre si-
dente Fer nando Hen rique, as con dições para os
R$240 fo ram en contradas a par tir do con tato com a
Comissão Mis ta de Orça mento. Por ou tro lado, é pí fia
a des culpa de que não se dá mais por que o Orçamen-
to é do Go verno Fernando Hen rique. Per gunto como
pode di zer isso e, ao mes mo tem po, ser tido como sin -
cero se, na cam panha, pre gava mais, na sua luta po lí-
tica pre gava mais, mes mo sa bendo que go vernaria
com o Orça mento do Go verno Fer nando Hen rique?
Fazemos um cha mamento à sin ceridade até para ter -
mos um cli ma bom para dis cutirmos as re formas –
ainda não conheço de las o teor. Prometeram se tenta
e pou cos por cen to de re ajuste para o ser vidor pú bli-
co, di ziam que ha via um ar rocho sa larial ge neraliza-
do. O Mi nistro Pa locci, que tan to te nho de fendido nes -
ta Casa, che gou aqui e dis se, sem que lhe tre messe
um só mús culo da face, que o Go verno Fer nando
Henrique gastava mu ito e mal com o ser vidor pú blico,
ou seja, ad mitiu que gas tava e emitiu um ju ízo de va -
lor – que gas tava mal –, mas re conheceu que não ha -
veria o tal ar rocho sa larial. De 74% para 1% há uma
distância mu ito gran de. Te mos o de semprego cres-
cendo há três me ses sem pa rar. Te mos hoje o ma ior
nível de ju ros dos úl timos dez anos na pon ta do con -
sumo, e nada de prá tico foi fe ito ain da para que se co -
meçasse a de belar esse pro blema. Te mos, por tanto,
problemas que se acu mulam – o de semprego está
em qua se 13%, se gundo o IBGE; na Gran de São Pa -
ulo, está em qua se 20%, de acor do com o Di eese. Te -
mos, en fim, o de semprego cres cendo, te mos os ju ros
elevados, te mos o cré di to es casso e, por tanto, caro,
temos o ti tubeio em re lação às po líticas mi croeconô-
micas, te mos a su perposição de funções na Espla na-
da dos Mi nistérios, ou seja, qua tro, cin co mi nistros fa -
zendo a mes ma co isa – uma pes soa otimista di ria fa -
zendo a mes ma co isa; uma pes soa pes simista di ria
não fa zendo a mesma co isa, até por que até o mo-
mento não se fez co isa al guma, do pon to de vis ta prá -
tico, que me xesse com a vida das pes soas. Con cluo o
aparte a V. Exª, Lí der Efra im Mo rais, di zendo que será 
uma jor nada mu ito gra tificante para mim es tar ao seu
lado mais uma vez. Será mu ito bom para o Con gresso
poder pre senciar a ação de um ho mem cor reto, firme,
concreto nas suas de finições, inar redável nas suas
convicções, pon derado, ca paz de examinar para va ler
as re formas – re formas que ve nham re almente para
reformar, no nosso timing, o ti ming que não será o
do Pre sidente, se gundo o qual tem-se que apro var
até se tembro. Não. Não pode nos pe dir a le viandade

da pres sa quem, por ventura, pos sa ter co metido a le -
viandade de não ter tido pres sa al guma. Va mos exa -
minar com o timing do Con gresso. Entendemos a vin-
da do Pre sidente como uma ho menagem, ja mais
como um ges to in timidatório. Ho menagem, sim, de al -
guém que pre za o Con gresso, em bora te nha fi cado
pouco tempo por aqui. Ho menagem, sim, mas nada
que mexa com a nos sa de finição. Va mos es tabelecer
o nos so timing, va mos ver o que vo tamos e o que não 
votamos. Volto a di zer o que ti nha sido já uma de fini-
ção mi nha, do Lí der José Agri pino, das nossas ban -
cadas: não con versaremos a sé rio – es tudar as ma té-
rias, sim – so bre de finições de vo tação en quanto não
organizarem essa tu multuada base de les. PDT vota
contra a con tribuição de ina tivos e tem mi nistro; PC do 
B vota con tra a con tribuição dos ina tivos e tem mi nis-
tro; PSB está di vidido e tem mi nistro. O pró prio PT
está di vidido en tre aque les que apói am o go verno e
os ra dicais. Qu eria ex cluir os tais ra dicais e me de ter
de novo aos ti tubeios da queles que es tão no topo da
hierarquia do Con gresso. Essa fi gura au toritária do
Ministro José Dir ceu diz que há po lêmicas. A úl tima
coisa que S. Exª de veria ad mitir é que há po lêmicas
em re lação a essa ques tão dos ina tivos. S. Exª mes -
mo não está se guro. Te mos o Pre sidente José Ge noí-
no di zendo, num dia, que não deve ser de R$ 1.058 o
teto, de veria ser de R$ 2400. De pois, re cua – mas não 
importa, o subconsciente fa lou por ele. Te mos o Lí der
na Câ mara di zendo que não gos taria de vo tar a con -
tribuição dos ina tivos. O ex-líder na Câ mara, a mes ma
coisa. O re lator diz que não era in tenção dele co locar
isso no re latório. Enfim, pre cisamos que a base do go -
verno se or ganize para va ler. Ta lento não fal ta ao Lí -
der Tião Vi ana; ta lento não fal ta ao Lí der Alo izio Mer -
cadante, fi gura que pre zamos e que que remos pres ti-
giar nes ta Casa, mas não te mos que re solver os pro -
blemas de les por eles. Ace itamos dis cutir com eles
uma co alizão de exér citos – que o de les não seja o de
Brancaleone! O nos so está al tivo, im pávido, disposto
a vo tar as re formas que sir vam ao País, mas de pois
de eles mos trarem um exér cito também, uma co esão,
uma base fir me e um com promisso mu ito cla ro, um
compromisso que não su gira aos nos sos li derados,
aos de V. Exª, aos meus, aos do Se nador José Agri pi-
no Maia, a idéia de uma ar madilha do tipo: jo gamos
para o mer cado que que remos a re forma, de pois não
a fa zemos e a cul pa é do Con gresso. Não que remos
armadilhas. Qu eremos, efe tivamente, uma de mons-
tração cla ra, e essa co meça com a de finição do Parti-
do dos Trabalhadores e de to dos os seus ali ados. Que 
armem o exér cito de les e nos pro ponham a co alizão
pelas re formas. Enquanto isso, es tudaremos as re for-
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mas sem que de ixemos, em um só mo mento, de
acompanhar o co tidiano do go verno, co brar re aliza-
ções, co brar me lhoria no per fil mi croeconômico, que
está mu ito ruim, co brar me lhoria no per fil ad ministrati-
vo, que não está bom, en fim, va mos para uma luta. É
honroso para nós po dermos di zer que essa luta será
comandada por um po lítico da es tirpe, do ca libre e do
caráter do Se nador, ex-Pre sidente da Câ mara dos
Deputados, meu que rido ami go, Efra im Mo rais. Mu ito
obrigado.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se nador
Arthur Vir gílio, Lí der do PSDB, mais uma vez agra de-
ço pela con fiança não só de V. Exª, mas da ban cada
que V. Exª tão bem co manda nes ta Casa, o PSDB.

Gostaria de di zer a V. Exª que con cordo que não
podemos ter pra zo para vo tarmos as re formas. Essas
reformas fo ram dis cutidas no âm bito de um con selho
criado pelo Pre sidente da Re pública e chegam aqui
após te rem sido dis cutidas com to dos os go vernado-
res, mas o foro le gítimo para dis cuti-las é exatamente
aqui no Con gresso Na cional – na Câ mara dos De pu-
tados e no Se nado Fe deral –, e isso va mos fa zer. Co -
nhecendo a bancada do PT como tão bem co nheço,
tenho certeza de que va mos es gotar to dos os pra zos
para dis cutirmos com a so ciedade a ques tão das re -
formas. Estou con fiante de que, jun tos...

O Sr. Ro dolpho Tourinho (PFL – BA) – Se na-
dor Efra im Mo rais, V. Exª me con cede um aparte?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Da rei um
aparte a V. Exª. Antes, po rém, queria ou vir o Se nador
Ney Su assuna, do meu Esta do, a Pa raíba.

O Sr. Ney Su assuna (PMDB – PB) – No bre Se -
nador, fico fe liz, como pa raibano, por tê-lo como lí der.
Não es tamos na opo sição...

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu es pe-
ro.

O Sr. Ney Su assuna (PMDB – PB) – ...mas não
posso de ixar de de sejar a V. Exª, nes sa hora em que
assume uma mis são im portante, todo o su cesso e
todo bri lho, porque o bri lho de V. Exª será, com cer te-
za, ane xado ao bri lho da nos sa Pa raíba. De sejo-lhe
muito su cesso. Te nho cer teza de que o meu par tido
saberá to mar uma de cisão, co letiva e de mocrática,
mas não pos so de ixar de, nes te mo mento, dar a V.
Exª os meus vo tos de su cesso.

O SR. EFRAIM DE MORAIS (PFL – PB) – Agra -
deço o Se nador Ney Su assuna pela nos sa que rida
Paraíba, pela ami zade que te mos. Devo di zer-lhe
também que fico fe liz, no iní cio des sa li derança, por
ter a es perança de ter V. Exª e o par tido de V. Exª den -

tro des te blo co que de ixaria de ser mi noria e pas saria
a ser a ma ioria desta Casa.

V. Exª me co nhece e sabe que sou um par la-
mentar, um ho mem pú blico que tem bas tante pa ciên-
cia. Se rei pa ciente para aguar dar V. Exª.

Senador Ro dolpho Tou rinho, ouço V. Exª com
muito pra zer.

O Sr. Ro dolpho Tou rinho (PFL – BA) – Se na-
dor Efra im Mo rais, em pri meiro lu gar, gos taria de pa -
rabenizar V. Exª pelo pos to que as sume ago ra, pos to
que é de enor me im portância na con dução do PFL e
do Blo co PFL/PSDB. Este é um mo mento im portante
pela sua com petência e pelo fato de ser V. Exª nor des-
tino. E aí quero me so mar ao Se nador José Agripino
que, há pou co, aqui ma nifestou a sua pre ocupação a
respeito da re forma tri butária, a res peito de como ela
está sen do en caminhada para cá. É bom lem brar que
quando nós defendíamos a co brança no des tino do
ICMS – não da for ma mis ta como é fe ita hoje –, tí nha-
mos dois ob jetivos. Em primeiro lu gar, que ríamos res -
tabelecer a jus tiça fis cal. Ou seja, a jus tiça de que se
respeitasse o mer cado de cada es tado. Há mu itos
anos os es tados mais de senvolvidos es tavam ten do
vantagens so bre os me nos de senvolvidos, so bretudo
os es tados do Nor deste. O se gundo ponto, é que,
com a co brança no des tino, tí nhamos a pos sibilidade
de fa zer a po lítica de atra ção de in vestimentos a que
se re feriu o Lí der José Agripino – essa po lítica pode
ser cha mada, por al guns, de guerra fis cal, mas nós a
chamamos, e acho que de vemos cha má-la, nós do
Nordeste, de atra ção de in vestimentos. E vol tou-se a
falar que a uni ficação iria re solver tudo isso. Po rém,
ela só re solve o pro blema de so negação. Mas, pelo
que li so bre o pro jeto de re forma que será en tregue
hoje no Con gresso, deve ser pro ibido aos Esta dos
emitir qual quer tipo de nor ma fis cal – al teração de
base de cál culo ou di ferimento. Isso sig nifica cer cear,
de uma vez por to das, qual quer pos sibilidade de atra ir
investimentos. A au sência de uma po lítica de de sen-
volvimento re gional que pre tenda ex tinguir as di feren-
ças en tre as re giões, tantas ve zes fa ladas nes te ple -
nário, tor na ina ceitável tal pro posta. Por tanto, é mu ito
oportuno, nes te mo mento em que V. Exª as sume a Li -
derança – re pito, de vido à sua com petência –defen-
dermos nos sas po sições e ana lisarmos tudo isso
com mu ita se renidade, além de de ixarmos clara a po -
sição da nos sa Re gião. De sejo mu ito su cesso a V.
Exª.

(O Sr. Pre sidente faz soar a cam painha.)
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – No bre

Senador Ro dolpho Tou rinho, agra deço a V. Exª pelo
aparte e agradeço à Mesa pela to lerância
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – No bre Se -
nador Efra im Mo rais, peço que V. Exª con clua o seu
pronunciamento. A nos sa ses são já ul trapassou o
tempo, e o Se nador Eduardo Azeredo tem uma co mu-
nicação ur gente a fa zer, de in teresse do Se nado e do
País.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Já vou
concluir, Sr. Pre sidente. Peço a V. Exª que me con ce-
da ape nas dois mi nutos – um mi nuto para ou vir o
aparte do Se nador José Jor ge e um mi nuto para con -
cluir o meu pro nunciamento.

Nobre Se nador Ro dolpho Tou rinho, com cer te-
za, ire mos dis cutir a re forma tri butária nes ta Casa,
em de fesa, prin cipalmente, do nosso Nordeste.

Ouço o apar te do Se nador José Jor ge.
O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se nador Efra im

Morais, con gratulo-me com V. Exª pelo exer cício da
nova fun ção de Lí der da Mi noria. O nome de V. Exª foi
uma ex celente es colha. E foi mu ito im portante que o
nosso Partido, o PFL, jun to com o PSDB, te nha for -
mado essa Li derança da Mi noria. Tra balhamos com o
PSDB du rante o Go verno Fernando Hen rique quase
até o fi nal, portanto, te mos mu itos pen samentos em
comum. Estou cer to de que po deremos fa zer um ex -
celente tra balho como Opo sição, contribuindo para a
melhoria dos pro jetos que aqui che gam, fa zendo a
nossa parte para que o País pos sa cres cer e se de -
senvolver. Pa rabenizo V. Exª e me co loco à dis posição
da sua Li derança. Mu ito obri gado.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra deço
a V. Exª, Se nador José Jor ge. Agradeço a to dos os
companheiros, Se nadores e Se nadoras.

Concluo, Sr. Pre sidente, di zendo que esta Casa, 
composta de gen te ma dura e vi vida, im pressiona-se
mais com o con teúdo do que com a for ma. E é com
este es tado de es pírito, de ze lar pelo in teresse pú bli-
co, que ire mos de bater as re formas, com cer teza,
sem re vanchismos e sem bra vatas.

Muito obrigado, Sr. Pre sidente.
Durante o dis curso do Sr. Efra im Mo rais, o Sr.

José Sar ney, Pre sidente, de ixa a ca deira da presidên-
cia, que é ocu pada pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cretá-
rio.

Durante o dis curso do Sr. Efra im Mo rais, o Sr.
Romeu Tuma, 1º Se cretário, de ixa a ca deira da presi-
dência, que é ocu pada pelo Sr. José Sar ney, Pre si-
dente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador Edu ardo Aze redo, para uma co muni-
cação inadiável.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a pa lavra an tes do Se nador Eduar-
do Aze redo, ape sar de S. Exª ter um co municado ex -
tremamente im portante e do loroso a fa zer à Na ção.

Sr. Pre sidente, peço a V.Exª que in sira nos Ana -
is da Casa uma nota à im prensa, aos Con gressistas e 
à opi nião pú blica, as sinada  pelo Mi nistro Edu ardo
Jorge Cal das Pe reira, in titulada: “O pre visível fim do
caso EJ”. Diz, re sumidamente, o ex-Se cretário-Geral
da Pre sidência da Re pública que, em vir tude do dis -
posto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, a par tir des ta
data exa uriu-se a pos sibilidade de qual quer pro cesso
contra ele por im probidade ad ministrativa. Ou seja, do 
nada for jaram um réu, da ca lúnia ten taram li quidar
com a vida fa miliar, pes soal e pro fissional de uma
pessoa. A verdade se res tabelece.

Que nes te País se co mece a fa zer jus tiça. E que
os di famadores pen sem duas ve zes an tes de co mete-
rem esse de lito. Que o res peito pelo ser hu mano se
manifeste, tam bém, pela pers pectiva de não acu sar-
mos sem pro vas. Fo ram desmoralizados to dos que o
acusaram. Foi, por tanto, re abilitado aquele que sou be
se de fender e que, du rante todo o tem po, teve a so li-
dariedade de seus ver dadeiros amigos e com panhei-
ros.

Muito obri gado, Sr. Presidente.
Era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos ter mos do art. 210 do
Regimento Inter no.)

NOTA À IMPRENSA, AOS
CONGRES– SISTAS E À OPINIÃO
PÚBLICA

O PREVISÍVEL FIM DO CASO EJ

Nesta terça-feira, dia 22/04/2003 com pletou-se
cinco anos de mi nha exoneração do car go de Se cre-
tário-Geral da Pre sidência da Re pública. Des sa for -
ma, em vir tude do disposto no art. 23, I, da Lei
8429/92, a par tir des sa data exa uriu-se a possibilida-
de de ser eu pro cessado por im probidade ad ministra-
tiva. É o fim, pre visível e me lancólico, do caso EJ.
Com a mu dança de go verno, aqueles que fa bricaram
um es cândalo do nada, de ixam de ter in teresse nele e 
nem ao me nos têm a dig nidade de in formar, cla ra-
mente, o que apu raram. E o re ceio por mim ma nifes-
tado de ver o “caso” es quecido sem que se te nha
dado a pú blico a in formação correta da mi nha ino cên-
cia pa rece se con cretizar.
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No pró ximo mês de ju lho com pletam-se três
anos que eu ve nho sen do acu sado, por representan-
tes ines crupulosos do Mi nistério Pú blico, pela im pren-
sa e por po líticos que re verberavam suas ila ções, de
ter co metido atos de im probidade. Os Procuradores
Luiz Fran cisco de Souza, Gu ilherme Schelb e seus
colegas de São Pa ulo afir maram pe rante o Se nado,
em agos to de 2000, te rem “in dícios ve ementíssimos”
de que eu te ria co metido atos de im probidade. Poste-
riormente em ações ca utelares em que ten tavam ob -
ter au torização ju dicial para a que bra de meus si gilos,
reafirmaram que disporiam des ses in dícios. Mais re -
centemente, em ou tra ação cautelar com o mes mo
objetivo o Pro curador Luiz Fran cisco che gou a afirmar
que já ti nha os ele mentos de pro va de que eu te ria
praticado atos de im probidade – es clarecendo que
queria a que bra de meu si gilo ape nas para ve rificar
se, nes tes atos, eu te ria ou não ob tido pro veito fi nan-
ceiro.

A in sistência com que fa ziam tal afir mação em
suas pe tições sem mos trar ne las ne nhuma evidência
contra mim, por me nor que fos se, le vou o De sembar-
gador Fe deral Tou rinho Neto, ao apre ciar o MS nº
2001.01.00.030584-4/DF, a afir mar que se eles ti-
nham es ses “ “indícios ve ementíssimos’... deveriam
de pron to... ofer tar de núncia, ... sob pena de con figu-
rar-se cri me de pre varicação”. Ape sar dis so, o tem po
passou e a possibilidade de que en trassem com um
processo do gê nero, por mais frá gil que fos se, se es -
vaiu sem que eles ti vessem con seguido se quer for -
mular al guma acu sação con tra mim ou con tra qual -
quer das pes soas de mi nha re lação que ten taram en -
volver. Isso é uma de monstração ca bal de que os in dí-
cios e as pro vas que diziam possuir não exis tiam.

Não sa tisfeitos ape nas com a fal ta de con se-
qüência das pa la vras desses se nhores eu e al guns
familiares en tramos com pro cessos cri minais e cí veis
contra eles, até mes mo para vê-los na po sição de te -
rem a opor tunidade de provar, em ju ízo, o que afir ma-
ram. Estes pro cessos es tão em cur so e ne les os Pro -
curadores nem ao me nos ten tam pro var o que dis se-
ram, li mitando-se à es candalosa ne gativa de ter dito o 
que está gra vado e pu blicado; à de fesa da tese de
que Pro curadores são imu nes à res ponsabilização
por seus atos, es tando por tanto aci ma do bem e do
mal; e à afir mação de que é a União – ou seja o con tri-
buinte brasileiro – que deve ar car com as in deniza-
ções por ventura de vidas pe los abu sos que co mete-
ram.

Passado as sim todo este tem po, e tendo eu sido 
investigado não ape nas pelo Mi nistério Pú blico do DF 
e de SP, mas tam bém – por so licitação destes – pelo

Congresso Na cional, pela Se cretaria da Re ceita Fe -
deral, pela Po lícia Fe deral, pelo Ban co Cen tral, pela
Corregedoria Ge ral da União e pela Advo cacia Ge ral
da União, sem que ti vesse sido en contrada a mais
leve evi dência de que eu te nha praticado qual quer ato 
ilegal, imo ral ou an tiético, – e con siderando a im possi-
bilidade de a par tir de ago ra se rem aju izadas ações
de im probidade con tra mim – é che gada a hora:

1 – de se pro curar e cha mar à res pon-
sabilidade os ver dadeiros cri minosos do
chamado “caso EJ”, qua is se jam, aque les
que exor bitando de suas fun ções se uti liza-
ram de seu car gos e de re cursos pú blicos
para re alizar uma per seguição de na tureza
política, em de sobediência às leis e à Cons -
tituição e aqueles que, na im prensa e no
mundo po lítico, se acum pliciaram com eles
– como de monstrou re centemente o jor na-
lista Rui No gueira na edi ção nº 07, de se-
tembro de 2002, da re vista Pri meira Le itura.
Isso é um de ver do qual o Mi nistério Pú blico
não pode abrir mão;

2 – de os ór gãos de im prensa, os jor -
nalistas e os po líticos de ca ráter e boa fé
que te nham sido en ganados por es ses far-
santes, e que por con seqüência te nham en -
grossado o coro dos que me cru cificaram
sem de fesa em praça pú blica, re conhece-
rem ex pressamente seu erro e pro clama-
rem, com o mes ma ve emência, no mes mo
espaço uti lizado para os ata ques, que
EDUARDO JORGE É INOCENTE e que
nem se quer se en controu um cri me a ser
punido;

3 – de a so ciedade brasileira e seus
representantes no Con gresso Na cional ava -
liarem as con seqüências dos po deres dis cri-
cionários que o re gime atu al de tra balho do
Ministério Pú blico propicia e as for mas de
corrigi-las. Isso in clui a fal ta tan to de pro ce-
dimentos que sa tisfaçam o mandamento
constitucional do “de vido pro cesso le gal”
quanto a de con troles in ternos. Essas la cu-
nas per mitem que Pro curadores atu em
como agen tes de fato da po lítica partidária e 
submetam ci dadãos ino centes e o pró prio
País à sa nha de seus apetites des controla-
dos;

4 – de os mem bros novo go verno que
participaram da fa bricação e ex ploração do
“escândalo” fa zerem um “mea cul pa” claro e
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público so bre sua cum plicidade pas sada
com es ses pro cedimentos e re pararem de
forma efe tiva os da nos ca usados – ao in vés
de se li mitar a ocasionais de sabafos contra
o “de nuncismo”, como aquele fe ito em cam -
panha pelo Pre sidente Luiz Iná cio Lula da
Silva, que vêm à tona ape nas quan do as
acusações atin gem mem bros de seu gru po
político ou de seu go verno.

Brasília, 23 de abril de 2003. – Eduardo Jor ge
Caldas Pe reira, ex-se cretário Ge ral da Pre sidência
da Re pública.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
será aten dido nos ter mos re gimentais.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – 
Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Por eqüi -
dade, concedo a pa lavra à Se nadora Ana Jú lia, uma
vez que já con cedi ao Lí der Arthur Vir gílio.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pela or dem. Sem re visão da ora dora.) – Mu ito obri ga-
da, Sr. Pre sidente.

Quero fa zer uma ho menagem a to das as tra ba-
lhadoras e tra balhadores bra sileiros pelo dia de ama -
nhã, no mo mento em que o go vernante ma ior do
País, o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va, é um dig -
no re presentante da clas se tra balhadora.

Hoje, es tamos de pa rabéns, por que vo tamos fa -
voravelmente à ini ciativa do Go verno de re tirar o po lê-
mico pro jeto de lei que fle xibilizava as leis tra balhistas
e que ha via sido apro vado por uma di ferença mu ito
pequena na Câ mara dos De putados; o Se nado da
República ain da iria dis cuti-lo. Essa foi a nos sa ho me-
nagem aos tra balhadores bra sileiros, uma vez que, se 
aprovado o pro jeto, se riam re tirados ain da mais di rei-
tos en tre os pou cos que tra balhadores têm. 

Sr. Pre sidente, gos taria que meu pro nuncia-
mento fos se pu blicado na ín tegra.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – 
Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, co memorar o
Dia do Trabalho sig nifica ho menagear to dos aque les
que cons troem, com seu es forço diá rio, a so ciedade e 
a Na ção bra sileiras – e que ra ramente são por isso re -
conhecidos.  Te nho mu ito or gulho de hoje vir ho mena-
gear os tra balhadores do Bra sil, quando, pela pri mei-
ra vez em nos sa his tória, te mos um au têntico re pre-

sentante da clas se tra balhadora como nos so re pre-
sentante má ximo. Qu ando fa lamos no Presidente
Lula, não de vemos pen sar apenas em sua pes soa,
mas em todo um pro cesso his tórico em que os tra ba-
lhadores ob têm consciência de sua im portância, acu-
mulam vi tórias e der rotas, mas per manecem lu tando
por uma or dem econômica e so cial mais jus ta.

Homenageamos aqui a co ragem com que os
trabalhadores lu taram e lu tam pe los seus di reitos,
com to dos os obs táculos que tem de en frentar. Pa ra-
béns, to dos os tra balhadores e tra balhadoras. Pa ra-
béns, Lula, pelo que sua tra jetória nos en sina so bre
nosso po tencial como país e como in divíduos.

Ao lon go da his tória brasileira, o des caso para
com os di reitos tra balhistas, em sua mais am pla
acepção, foi a pra xe. Tam bém o foi o pre cário atendi-
mento dos di reitos so ciais da clas se tra balhadora.
Mas hoje ve mos a pers pectiva de mu dança com um
governo com posto por de zenas de pessoas que tem
sua his toria cal cada na luta por uma vida me lhor, con -
seqüência da jus tiça so cial. Qu ero lembrar que, em
diversos pa íses so cialistas e so cialdemocratas, foi
justamente a participação dos tra balhadores que per-
mitiu o avan ço das po líticas de bem-es tar so cial e da
universalização de di reito – es tivessem os tra balha-
dores no go verno, es tivessem na so ciedade, pressio-
nando e co brando seus re presentantes. Lou vamos a
participação di reta por que en tendemos a po lítica
como meio de re alizar uto pias – e as es tamos cons -
truindo, uma uto pia que re presenta a cons trução de
um país mais jus to e so lidário.

A ba ixa re muneração que se con cede à ma ioria
dos tra balhadores bra sileiros é um des ses as pectos
funestos. A imen sa dis paridade de distribuição da
renda no Bra sil, que se as senta historicamente so bre
a des valorização do tra balho braçal, ini cialmente es -
cravo, não ape nas não foi re duzida, mas cres ceu nas
últimas quatro dé cadas do sé culo XX.

Todos sa bemos que o sa lário mí nimo não é “ca -
paz de aten der às ne cessidades vi tais bá sicas” do
trabalhador “e às de sua fa mília”, como determina a
Constituição Fe deral. Cer ca de um quar to dos tra ba-
lhadores ocupados re cebem até um sa lário mí nimo,
de acor do com a es timativa da Pes quisa Na cional por
Amostra de Do micílios (PNAD), de 2001. Ou tro quar -
to cor responde aos tra balhadores que ganham de um 
até dois sa lários mí nimos. Se so marmos aque les ocu-
pados que não têm ren dimento, que per fazem 11,6%,
teremos mais de 60% da mão-de-obra bra sileira ocu-
pada recebendo até dois sa lários mí nimos por seu
trabalho.
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Na dé cada pas sada, as re formas de ins piração
neoliberal, ob jetivan do a aber tura da eco nomia ao
mercado in ternacional, vi eram trazer no vas di ficulda-
des à clas se tra balhadora. O de semprego, que se
mostrava re sidual até o iní cio dos anos 80, tor nou-se
uma re alidade ame açadora, que não afe ta di retamen-
te ape nas os cerca de 7.785.000 tra balhadores de-
sempregados, tam bém se gundo a PNAD de 2001,
mas suas fa mílias e as re des de so lidariedade.

Esse nú mero de de sempregados cor responde a 
9,4% da Po pulação Eco nomicamente Ati va. De acor -
do com a sé rie his tórica das PNAD, a taxa de de sem-
prego cres ceu de 6,1% em 1995 até 9,6% em 1999.
Os da dos já ob tidos in dicam que o pe queno de crésci-
mo ob tido em 2001, de 2 pon tos percentuais, deve ter
sido su perado com novo cres cimento do de semprego
no ano de 2002. De acor do com a nova me todologia
adotada pelo IBGE, en tretanto, a taxa de de semprego
nas prin cipais re giões me tropolitanas do País já te ria
atingido os 10,5% em de zembro de 2002.

Infelizmente, não se re sumem ao de semprego e 
aos ba ixos sa lários os problemas en frentados pela
população tra balhadora do Brasil. A precariedade das 
relações de tra balho e ou tro problema, em um qua dro
em que um alto ín dice de tra balhadores sem car teira
assinada e sem ga rantia dos di reitos tra balhistas
tem-se man tido praticamente cons tante nos anos
1990, os cilando próximo aos 60% de todo o mer cado
de tra balho. E im portante sa lientar que essa pre carie-
dade não se re solverá cor tando di reitos tra balhistas,
mas bus cando al ternativas in teligentes para in serção
na for malidade. Por isso lou vamos a ini ciativa da men -
sagem pre sidencial que es tará em pa uta, que re tira
do Con gresso o pro jeto de flexibilização da CLT e que
permitirá uma ma ior dis cussão so bre o as sunto.

Com um qua dro tão dra mático de nos sa re alida-
de do tra balho, é evi dente que as ca rências so ciais
aguçam-se e acumulam-se, pre judicando, se não in vi-
abilizando, o pre sente e o fu turo de mi lhões de pes so-
as. Tal si tuação se faz no tar de modo par ticularmente
drástico nas re giões mais po bres do País, mais de-
sassistidas dos in vestimentos pri vados e dos ser viços
públicos – as re giões Nor deste, Cen tro-Oeste e Nor-
te. São es sas ca rências que em purram para a mar gi-
nalidade mi lhares de jo vens que, sem pers pectiva de
futuro, se vêem en volvidos na pros tituição, no nar co-
tráfico – en fim, pas sam de ve tores de cres cimento a
vetores da vi olência.

Sem du vida, a prin cipal ra zão do au mento do
desemprego, Srªs e Srs. Se nadores, tem sido a in sufi-
ciência de cres cimento eco nômico do País. É tam bém
esse cres cimento in suficiente um dos prin cipais fa to-

res a man ter min guados os sa lários e elevada a taxa
de in formalidade.

Os es forços para re solver os nossos imen sos
problemas so ciais de vem conduzir, ne cessariamente,
a um au mento da in clusão so cial por meio de ma ior
ocupação da mão-de-obra, da ele vação dos salários
e da am pliação da ga rantia dos di reitos tra balhistas.

Tudo isso de pende, em pri meiro lu gar, da re to-
mada do cres cimento, pri oridade no pro grama econô-
mico do Go verno Lula. Além dis so, é ne cessária uma
clara de terminação po lítica para pri vilegiar os traba-
lhadores, am pliando seus di reitos re ais e efetivos e,
muito particularmente, sua par te na dis tribuição das
riquezas do País.

Como já afir mei, te mos, pela pri meira vez na
história do Bra sil, um Pre sidente tra balhador, da mais
autêntica ori gem na classe ope rária, um lí der nas cido
das lu tas des sa clas se e de sua ca pacidade de or ga-
nização.

O Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va, a equipe
de Go verno, o Par tido dos Tra balhadores en contra-
mos um qua dro eco nômico ex tremamente vul nerável.
Foi pre ciso mi nimizar os ris cos que ame açavam nos -
sa es tabilidade econômica, o que re sultou em ado ção
de me didas não ape nas amar gas, mas tam bém pou -
co fa voráveis à con secução de ob jetivos fun damenta-
is para o Go verno, tal como o es tímulo ao in vestimen-
to nas ati vidades pro dutivas.

Mas o Par tido dos Tra balhadores sabe que os
meios utilizados para ga rantir a es tabilidade não são
os ob jetivos fi nais de nossa po lítica eco nômica: nos sa
concepção de fende a ne cessidade de au mentar a
produção e di minuir nos sa de pendência do ca pital ex -
terno. A con dução res ponsável e con seqüente da
economia bra sileira irá cri ar con dições fa voráveis
para a di minuição dos ju ros e a re tomada do cres ci-
mento, no mais bre ve es paço de tempo, para que os
brasileiros e as bra sileiras pos sam ter dias me lhores,
com mais jus tiça so cial.

Justamente por isso, é fun damental, no pre sen-
te mo mento, di recionar os re cursos go vernamentais
disponíveis para ati vidades ge radoras de ren da e, es -
pecialmente, de em pregos. A pri oridade aos pe que-
nos, mé dios e particularmente aos mi croprodutores,
grandes cri adores de em pregos tanto na agri cultura
como na in dústria, deve ser tra duzida na des burocra-
tização da con cessão do cré dito e em ta xas de juro
mais fa voráveis.

O novo Pre sidente do Ban co Na cional de De-
senvolvimento Econômico e So cial (BNDES), Car los
Lessa, já dis se que a in clusão so cial pas sará a ser “o

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe ira  1º 09325Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL462    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL462 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL462     



motor de trans formações e am pliações na ca pacida-
de pro dutiva do País”. Em lu gar de con siderar o so cial
como uma es pécie de  sub produto da in dustrializa-
ção, como era de sua pra xe, o BNDES pro põe-se
agora a unir efe tivamente o econômico e o social
como pri oridades no mes mo pa tamar, que se com ple-
tam e com plementam.

Essa pos tura está em ple na sin tonia com as de -
terminações do Mi nistro do De senvolvimento, Indús -
tria e Co mércio Exte rior, Luiz Fer nando Fur lan, que
ressaltou que “a ge ração de em pregos de verá ser o
critério prin cipal” do BNDES para a con cessão de cré -
dito. Essa mes ma exi gência deve ser ob servada pe -
los ou tros gran des ban cos fe derais, o Ban co do Bra sil
e a Ca ixa Eco nômica Fe deral, jun tamente com a
atenção às áre as im prescindíveis e de gran de al can-
ce so cial, como a ha bitação e o sa neamento.

O Mi nistério do Trabalho, sob o co mando do va -
loroso com panheiro Jacques Wag ner, já está ten do
uma ati va par ticipação nos es forços go vernamentais
pela ge ração de em pregos. Des taquemos, nesse
quadro, o pro grama de in centivo ao pri meiro em pre-
go, pelo qual se rão de sonerados os en cargos das
empresas que de rem em prego para os jo vens sem
experiência no mer cado de trabalho.

Essas re levantes ações de pendem de uma vi-
gorosa re tomada do cres cimento econômico para
que ob tenham ma ior ím peto e ma ior am plitude. O au -
mento do sa lário mí nimo é um ob jetivo e um com pro-
misso do Go verno Lula, devendo ser vi abilizado, com
todos os es forços ne cessários, ao lon go dos seus 4
anos de ges tão.

A ne cessidade de cres cimento econômico é
ainda mais im prescindível para as re giões mais po-
bres do País. A re gião Norte e o Pará apre sentam
uma sé rie de con dições particulares, que de vem ser
consideradas para que se ob tenham os ina diáveis be -
nefícios para a sua po pulação tra balhadora.

Um dado é pa radigmático de como a re gião
Norte é re legada. Re feríamo-nos, há pou co, à Pes qui-
sa Na cional por Amos tra de Do micílios, re alizada pelo 
IBGE. Tal pesquisa co bre pra ticamente todo o País,
com a úni ca ex ceção, Srªs e Srs. Se nadores: a área
rural da re gião Nor te. É certo que a imen sidão e as
condições na turais da área di ficultam a re alização da
pesquisa. Mas será que de vemos nos con formar com
a não-in tegração des sa vas ta e rica re gião ao restan-
te do País? Ou com o sim ples fato de que a sua re ali-
dade so cial e eco nômica pra ticamente não cons ta de
nossas es tatísticas?

Os pro blemas en frentados pela clas se tra balha-
dora na re gião Nor te e no Pará têm sua mais drás tica

expressão na per sistência, odi osa e inad missível, do
trabalho es cravo. A fiscalização e o com bate a essa
prática são da res ponsabilidade pri mordial da União,
por meio dos agen tes do Mi nistério do Trabalho e da
Polícia Fe deral, de vendo ser a mes ma ex tirpada de
nosso ter ritório no mais cur to pra zo. Uma boa no tícia
é que o go verno tem-se em penhado em de sar ticular
as re des e, esse ano, mais de mil tra balhadores es -
cravos fo ram li bertados.

Mas a Ama zônia bra sileira ne cessita de mu ito
mais: de pro gramas que explorem, em ar ticulação
com os go vernos es taduais e mu nicipais, suas vo ca-
ções eco nômicas pró prias, ge rando em pregos em ati -
vidades pa utadas pelo de senvolvimento sus tentável.

Sr. Pre sidente, as ações so ciais do Go verno, a
começar pelo pro grama Fome Zero, de vem ter como
objetivo fun damental a ge ração de em prego e de ren-
da para as po pulações po bres, de modo a re solver
verdadeira e de finitivamente o pro blema, des comunal
em nos so Bra sil, da mi séria e da fome.

O se cretário de Po líticas de Emprego e Sa lário
do Mi nistério do Tra balho, Re mígio To deschini, de cla-
rou que “as po líticas so ciais fun cionarão de for ma in -
tegrada. Para ter di reito ao be nefício do Fome Zero,
será pre ciso participar ati vamente de ou tro pro grama
social. O jo vem terá de es tudar, o de sempregado pre-
cisará fa zer um curso de qualificação pro fissional”. Ou 
seja: o Esta do es tará in duzindo a in serção so cial, e
não da ma neira tradicional, como sem pre fez o Esta -
do na Amé rica La tina – via as sistencialismo. Po líticas
sociais in tegradas, combinadas com de senvolvimen-
to, tra rão as me lhorias que o povo tan to an seia.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, mu itas
novas pers pectivas se abrem, no pre sente Go verno,
de re solução para os gra ves e per sistentes pro blemas
sociais do Bra sil, crescendo, na mes ma or dem, as
suas res ponsabilidades.

Não te mos dú vidas de que é o Par tido que nas-
ceu di retamente das lu tas dos tra balhadores aque le
que, me lhor e mais pro fundamente, pode re alizar as
transformações ne cessárias para am pliar di reitos e
conquistas. Assim, jun tamente com ou tros par tidos
políticos, se tores da so ciedade e pes soas com prome-
tidas, va mos criar uma or dem so cioeconômica mais
justa e mais so lidária.

Muito obri gada.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª

será aten dida.
Os Srs. Se nadores Ro mero Jucá, Edison Lo bão,

Arthur Vir gílio, a Srª Se nadora Serys Slhes sarenko, e
os Srs. Se nadores Pa paléo Paes e Pa ulo Paim en via-
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ram dis cursos à Mesa para se rem pu blicados na for -
ma do dis posto no art. 203 do Re gimento Inter no.

S. Exªs se rão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

sidente, Srªs e Srs. Se nadores, pres tes a se con cluí-
rem os edi ficantes man datos do Pre sidente Fer nando
Henrique Cardoso, a Se cretaria de Esta do de Co mu-
nicação de Go verno, da Pre sidência da Re pública,
promoveu a dis tribuição do li vro Real – oito anos
construindo o fu turo, em que se in serem al gumas
das suas prin cipais re alizações.

Merecem-nos es pecial re ferência, des ta fe ita,
aspectos re lacionados aos avanços econômicos,
compreendendo a derrota da in flação pela es tabilida-
de; a ma ior ren da para as fa mílias; e o de senvolvi-
mento so cial.

Em re lação às po líticas so ciais e à qua lidade de
vida, des creve-se a evo lução do Índice de De senvol-
vimento Hu mano – IDH; do Pro jeto Alvorada; do De -
senvolvimento Urba no; da pos sibilidade de o povo po -
der com prar mais; dos in vestimentos em de senvolvi-
mento so cial; das Políticas de Inclu são So cial; da
Rede de Pro teção So cial; e das con dições de in-
fra-estrutura re clamadas pelo pro cesso de de senvol-
vimento sus tentável.

Recorda-se que a in flação re sistia aos su cessi-
vos pla nos eco nômicos, chegando à mar ca dos 14%
ao mês, em 1986, e dos 47% ao mês, quan do do lan -
çamento do Pla no Real. Entre 1995 e 1998, no en tan-
to, os ín dices re duziram-se aos ní veis de pa íses de -
senvolvidos.

Com isso, a ren da fa miliar per ca pita, que era
de 9% aba ixo da mé dia dos cin co anos an teriores, re -
gistrou cres cimento de 25%, no pe ríodo de 1995 a
2000, so bre o da pri meira me tade da dé cada de 1990.

Acrescenta, a pro pósito, a Fun dação Insti tuto de 
Pesquisa Eco nômica Apli cada – IPEA que, des de
1994, com a es tabilização da eco nomia, não hou ve
ano com cres cimento ne gativo do Pro duto Interno
Bruto – PIB. Entre 1981 e 1992, o cres cimento mé dio
da eco nomia foi de ape nas 1,4% ao ano, en quanto,
de 1993 a 2000, re gistrou-se a marca de 30%, com
média anu al de 3,3%.

Vencera-se o pro cesso in flacionário e es tabili-
zara-se a economia. Tam bém, o Plano Real, já no seu 
primeiro biê nio, au mentara forte mente o ren dimento
do tra balho, a par de man ter-se o po der aquisitivo
pela que da da in flação e pela ex pansão do em prego.
Entre 1999 e 2001, o ren dimento men sal dos tra ba-
lhadores che gou a R$ 810, con tra R$ 655, de 1991 a
1995, in dicativo de um cres cimento de 23,8%.

Com o cres cimento da ren da fa miliar, ex pan-
diu-se o con sumo de bens du ráveis. A in dústria na cio-
nal di versificou a pro dução e au mentou a ofer ta de
produtos. A pro dução de te levisores au mentou de 2,4
milhões de uni dades, em 1991, para 5 mi lhões de uni -
dades, em 2002, re presentando um cres cimento de
108%.

Quanto à pro dução agrí cola e pe cuária, re gis-
tra-se que a sa fra de grãos, cor respondente ao biê nio
1994/1995, a pri meira do Plano Real, ul trapassou a
marca de 80 mi lhões de to neladas. Na corresponden-
te a de 2001/2002, a co lheita deve ter al cançado 98,5
milhões de to neladas, in dicativa de um cres cimento
de 43%, em re lação à de 1992/1993.

Por sua vez, a pro dução de car nes bo vina, su í-
na e de aves re gistrou a mar ca de 68%, con siderado
o pe ríodo de 1993 a 2001, à con ta da ex pansão do
consumo in terno e das ex portações, ele vando o País
a uma po sição in vejável no ranking in ternacional.

Adicione-se que, be neficiada com a es tabilida-
de da eco nomia, a in dústria au tomobilística, que no fi -
nal de 1995 al cançara 1,6 mi lhão de uni dades, no fi -
nal de 2001 re gistrou a mar ca de 1,8 mi lhão de ve ícu-
los no vos.

Quanto ao in gresso de ca pitais fo râneos, re gis-
trava-se, no passado, a mar ca de 1 bi lhão de dó lares,
anualmente. Com o Plano Real, a mé dia anu al, no pe -
ríodo de 1994 a 2001, foi 13 ve zes ma ior do que a re -
gistrada em 1990.

Deve-se con signar a res peito que, den tre os pa -
íses emergentes, destinatários di retos de in vestimen-
tos es trangeiros, des de 1996 o País foi su perado ape -
nas pela Chi na, como prin cipal des tino des ses ca pita-
is. De 1,3 bi lhão de dó lares, em 1993, o apor te de re -
cursos che gou a 33 bi lhões de dó lares, em 2000, e a
22,6 bi lhões de dó lares, em 2001.

Cumpre-nos, ain da, uma bre ve re ferência à
Rede de Pro teção So cial, ins tituída pelo Pre sidente
Fernando Henrique Cardoso, que re úne di ferentes
políticas de in clusão e de trans ferência de ren da.

Entre elas es tão a Bol sa-Alimentação; a Bol-
sa-Escola; o Brasil Jo vem; a Erra dicação do Tra balho
Infantil; a Bolsa-Qualificação; o Se guro-Desemprego;
a Ren da Men sal Vi talícia, para ido sos com mais de 70 
anos ou in válidos, sem me ios de subsistência, nem
amparo fa miliar; a Apo sentadoria Ru ral; e o Au xí-
lio-Gás.

Conclusivamente, a pu blicação re flete o con-
vencimento de que o Real, em tão-so mente oito anos, 
transformou-se de pla no me ramente eco nômico em
projeto “de uma na ção mais jus ta e com petitiva”, per -
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mitindo iden tificar os seus pro blemas, mol dar as suas
ações e ga rantir di reitos efe tivos à po pulação.

Unidas, a Admi nistração Pú blica, a ini ciativa pri -
vada e a so ciedade ci vil tra balharam para man ter con -
tida a in flação, para au mentar a ca pacidade de in ves-
timento do Esta do e para pros seguir na ina fastável ta -
refa de cons trução de um País imu ne às de sigualda-
des.

Era o que tí nhamos a di zer.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-

dente, Srªs e Srs. Se nadores, em fins do ano pas sa-
do, o Bra sil abri gou em suas fron teiras cerca de 46
milhões de pne us re formados, por nós im portados
dos pa íses que exigem para suas vi aturas pne us de
fabricação nova e não têm onde co locar os usa dos
velhos. Nada obs tante, es sas na ções, que se van glo-
riam da sua mais alta tec nologia, po diam trans formar
tal su cata em pó de bor racha, des vulcanizado e uti li-
zado na fa bricação de pro dutos, como ta petes de car -
ro e so las de sa pato.

As mal de sejadas im portações para o Bra sil,
contudo, vão con tinuar. Por for ça do re cente De creto
nº 4.592/03, as sinado pelo Pre sidente Lula da Sil va,
foram isen tadas de mul ta as im portações dos pneus
remoldados do Mer cosul.

Os am bientalistas já en trevêem a se guinte pers -
pectiva: os pa íses de senvolvidos – ali pe los la dos dos
Estados Uni dos e da Eu ropa –, afo gados nos ve lhos
pneus de di fícil eli minação, en viariam seus en calhes
para o Uru guai e a Argen tina, por exem plo. Ali, se riam
remoldados e, em se guida, ex portados para o Bra sil,
ampliando os nos sos próprios en calhes.

Se es tamos co existindo com 46 mi lhões desses
velhos pne us, é o caso de se per guntar: onde va mos
jogar esse di fícil lixo pne umático, cujo vo lume au men-
ta a cada mês?

O jor nal O Esta do de São Pa ulo, na sua edi ção
de 17 de mar ço úl timo, des tacou em ma téria:

Com um pas sivo am biental de 100 mi-
lhões de pne us usa dos, o Bra sil cor re um sé -
rio ris co de tor nar-se o lixo pre ferencial dos
países do pri meiro mundo, que já não sa bem
onde co locar as so bras de uma pro dução
anual de 900 mi lhões de pe ças. O ce nário
sombrio da úl tima dé cada – pe ríodo em que
43 mi lhões de pne us usa dos e re formados
entraram no país e so maram-se a uma pro du-
ção que não pára de cres cer (46 mi lhões em
2002) – foi agra vado por con fusões e es perte-
zas no fim do go verno FHC e pi orou em fe ve-
reiro, quando o pre sidente Luiz Iná cio Lula da

Silva, por meio do De creto nº 4.592/03, isen-
tou de mul ta as im portações de pneus re mol-
dados do Mer cosul.

Os im portadores alegam que são as mul tinacio-
nais que lhes fa zem pres são, pois o pneu re cauchuta-
do é ven dido por pre ço mu ito in ferior ao do novo, o
que pos sibilita às ca madas mais po bres da po pula-
ção a pos se de um au tomóvel. Acres centam que des-
troem as pe ças usa das no Bra sil na mes ma pro por-
ção das que re cebem, as sim res peitando o meio am -
biente. A em presa BS Col way, de Pi raquara, na re gião
metropolitana de Cu ritiba, im portando – am parada
por li minares ju diciais – 1 mi lhão e 200 mil de car ca-
ças da Eu ropa por ano, po dia es clarecer me lhor como 
e onde eli mina tal quan tidade de pne us im prestáveis.

Repete-se, nes se se tor, o que já se trans formou
em ne fasto há bito brasileiro, qual seja o de não se
cumprirem as cha madas “leis que não pe gam”.

Ao re cente tempo de José Sar ney Fi lho como
Ministro do Meio Ambi ente, o Con selho Na cional do
Meio Ambi ente – Co nama ba ixou a Re solução no
258, de 26 de agos to de 1999, cujo tex to in tegro a
este dis curso, com so luções in teligentes para o pro-
blema.

Diz o seu art. 1º:

As em presas fa bricantes e as im porta-
doras de pne umáticos fi cam obri gadas a co -
letar e dar des tinação fi nal, am bientalmente
adequada, aos pne us in servíveis existentes
no ter ritório na cional, na pro porção de finida
nesta Re solução re lativamente às quantida-
des fa bricadas e/ou im portadas.

Não é isto, in felizmente, o que se vê em nos so
País.

Sabe-se que a im portação de pne us é um ne gó-
cio de alta lu cratividade, em bora pro ibido des de 1991. 
Importa-se o pro duto, gra ças a li minares, por ape nas
US$ 0,58. Faz-se a ba ixo custo a re moldagem e ven -
de-se o cha mado “se minovo” por até US$ 25. Gru pos
formaram, se gundo se no ticia des de 1990, uma ver -
dadeira “in dústria de li minares” para im portar 28,9 mi -
lhões de pne us usa dos e 14,2 mi lhões de re cauchuta-
dos.

Os que se pre ocupam com o meio am biente em
nosso País es tão jus tamente alar mados com o pro-
blema cri ado por tais im portações. Se o nos so pró prio
consumo dos pne us que já fo ram no vos suscita a di fi-
culdade de se rem de al gum modo apro veitados ou
eliminados como car caças inú teis, pa rece in justificá-
vel que se agra ve a di ficuldade com a im portação de
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pneumáticos re moldados, cuja vida útil é con sidera-
velmente in ferior à dos ori ginais.

Trata-se de um problema que afe ta a sa úde pú -
blica, com da nos que al cançam as fu turas ge rações.
No ater ro, o pneu ocu pa es paço abran gente e não se
autodestrói nem mes mo so terrado. Na su perfície, tor -
na-se um ha bitat ide al para o mos quito da den gue ou
da fe bre ama rela. Nos rios, en tope ca nais, ca usam
enchentes e tra zem mais do enças, como a lep tospiro-
se e a he patite.

O pneu é quen te, úmido e acu mula água da chu -
va, tor nando-se um pe rigoso de pósito do mosquito da 
dengue ou da fe bre ama rela, conforme des creve
Edmilson Mi gowski, mé dico es pecialista em do enças
infecciosas da Uni versidade Fe deral do Rio de Ja nei-
ro. Qu alquer pneu aban donado é um cri adouro em
potencial do mos quito. O ovo des se mos quito no pneu 
pode du rar até 400 dias, ou seja, mais de um ano,
com as fu nestas con seqüências já por nós co nheci-
das.

Os pro blemas do pneu usa do não pa ram por aí.
São evi dentes os pro blemas para a se gurança de
trânsito que tal pro duto gera para a po pulação. Pe ças
com sul cos de profundidade in ferior a 1,6 mi límetro
(um novo tem 7 mm) não ofe recem se gurança e, em
piso mo lhado, per dem o contato com o solo – a cha -
mada aqua planagem –, de ixando o mo torista sem o
controle da  vi atura.

Na ver dade, os tais pne us im portados não pas -
sam, a ri gor, de ver dadeiras su catas com marketing
de se minovos. Espe cialistas di zem que se tra ta de um 
componente se veramente re gulado em ou tros pa íses
e sem a me nor ga rantia de uso aqui no Bra sil. As au -
toridades de trân sito e consumidores já des cobriram,
em For taleza e no Rio de Ja neiro, até mes mo pne us
fabricados para re giões de neve, que não con segui-
ram ro dar por mais de uma se mana em nos sas ro do-
vias e ruas. Na vi zinha Argen tina, onde a im portação
de usa dos qua se que brou a in dústria lo cal an tes de
ser pro ibida na dé cada de 90, até hoje os aci dentes
se mul tiplicam nos dias de chu va pela má con serva-
ção de pne us.

O nos so País, Sr. Pre sidente, po derá se trans -
formar, nes se an dar da carruagem, em um “li xão” de
pneus usa dos im portados de pa íses de senvolvidos.
Não po demos de ixar que tal pers pectiva de de grada-
ção do meio am biente se concretize, sob pena de es -
tarmos com prometendo a qualidade de vida da atu al
e das fu turas ge rações.

Com pro dução cres cente, des carte cons tante e
legislação am biental rí gida, os eu ropeus não sa bem
mais o que fa zer com seus pne us ve lhos. Ou me lhor,

sabem mu ito bem o que fa zer com eles, do ando-os a
nações longe de suas fron teiras.

Agora, ve mos a perspectiva de se abrir uma
nova por ta, via Mer cosul, para a en trada de pne us
usados. Espe cialistas em di reito am biental já de fini-
ram como de sastroso o re ferido de creto pre sidencial
que per mite a im portação de pne us usa dos. Há uma
grita ge neralizada para im pedir que nos trans forme-
mos no “li xão” dos pa íses in dustrializados, am pliando
com o Mer cosul a car ta de al forria para co merciantes
internacionais des se tipo de pro duto.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, vi vemos
novos tempos, e aqui no Con gresso es tamos pron tos
a ofe recer ao atual go verno a base de que ne cessita
para cor responder às es peranças po pulares. Certos
erros, po rém, de vem ser cor rigidos, e es tamos con-
vencidos de que o se rão. Um de les é o cha mado ‘de -
creto dos pne us usa dos’, de gra ves re percussões em
vários se tores da nos sa eco nomia e da pre ser vação
do meio am biente.

Que o emi nente Lí der do Go verno nes ta Casa
atente para o fato, exa minando em pro fundidade a
conveniência de se dar novo rumo a esse in feliz de ta-
lhe da nos sa po lítica de im portações.

Era o que eu ti nha a di zer.
Obrigado.

DOUTOR CASTRO MEIRA

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, tive a ven tura, na
tarde de on tem, de fo lhear um li vro que, além de sin -
gelo, como são os es critos das pes soas de bem, re -
trata a vida do ge nitor do Dr. Cas tro Me ira, Juiz do Tri-
bunal Re gional Fe deral da 5a Re gião, em Per nambu-
co, e que, cer tamente, logo mais, será um dos Mi nis-
tros do Su perior Tri bunal de Justiça. Hoje, ele es teve
na Co missão de Cons tituição, Justiça e Ci dadania,
para a sa batina  em que seu nome foi apro vado.

Corri os olhos pelo tex to de um “con tador de his -
tórias”, como cos tumava ser cha mado o ilus tre pai do
Juiz, e pude sen tir, de imediato, o apreço  dos Me ira
pela ins tituição fa miliar, por eles con siderada uma es-
pécie de “agência so cial, o es paço do méstico por
onde a vida trans corria pre visível e se gura.”

Essas são fra ses que re colhi da apresentação
do li vro, em que o ma gistrado que es teve co nosco fez
questão de des tacar – ao pre parar os ori ginais para
impressão – o zelo, o cu idado e o respeito, para que
se man tivessem in tactas as fra ses do pai, no caso o
escritor – ou o con tador de his tórias.
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Esses fa tos da vida do Dr. Cas tro Me ira dão bem 
a idéia da sua gran deza de es pírito e de sua apu rada
sensibilidade. Essas são qua lidades de fun damental
relevância para quem vai se de dicar ao jul gamento de 
pessoas, di ante da fri eza dos au tos de um tri bunal de
grande di mensão, como é o STJ.

Seu nome é José, ba iano de Barrinha, como to -
dos os ir mãos. Formou-se em Di reito pela Uni versida-
de Fe deral da Ba hia, para ale gria do pai, que  dis se,
no li vro, ja mais ter so nhado que um dia te ria um fi lho
matriculado em fa culdade.

A tra jetória de tra balho do Dr. José é rica, co me-
çando pelo exercício da ad vocacia em São Pa ulo. De -
pois, em Sal vador, onde tam bém foi pro fessor, para,
mais tar de, vir a ser pro motor de jus tiça em Pa ranami-
rim, até che gar a Re cife, para ser Juiz do Tri bunal Re -
gional Fe deral da 5a Re gião, do qual foi tam bém
Vice-Presidente e Pre sidente, além de di retor da
Escola da Ma gistratura Fe deral.

Srªs e Srs. Se nadores, não pre ciso ir além. Per -
mito-me ape nas re fletir: Fe liz a Jus tiça que pode con -
tar com ju ízes da competência, da hon radez e da de -
dicação do Dr. Cas tro Me ira. Seja fe liz no STJ, Dr.
José !

Era o que ti nha a di zer.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –

MT) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, hoje, dia
30 de abril, é um dia his tórico para o Bra sil e para o
Congresso Na cional.

É que da qui a pou co, na tar de des ta quar ta-fei-
ra, o Con gresso Na cional irá re ceber a vi sita do Se -
nhor Pre sidente da Re pública, Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, que virá, acom panhado de uma ca ravana de go-
vernadores, tra zer as pro postas de re formas que fo-
ram de finidas pelo Go verno Fe deral.

Vejam se nhores que o Pre sidente Luiz Iná cio
Lula da Sil va e to dos nós do Par tido dos Tra balhado-
res fo mos ele itos jus tamente para pro mover es sas re -
formas. Só que nos sa ex pectativa é que es sas re for-
mas se jam ob jeto de um cri terioso e apro fundado de -
bate com a so ciedade.

O Par tido dos Tra balhadores sem pre teve mu ita
experiência em dis cutir pro fundamente com a so cie-
dade – e te nho certeza de que não será di ferente nes -
te mo mento tão vi tal.

Questões como a re forma da Previdência e a re -
forma tributária não po dem ser de finidas, Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, sem a mais am pla, ge -
ral e ir restrita au diência à nos sa Ci dadania.

Nada mais jus to, portanto, do que trans formar o
Senado, a Câ mara, o Con gresso, o par lamento bra si-

leiro no gran de es paço dessa dis cussão e des se
aperfeiçoamento de uma pro posta que só será vá lida
e efi caz se for ca paz de atender aos in teresses da
maioria de nos sa po pulação.

Sim, no que de pender de nós, va mos apro fun-
dar e ge neralizar esse de bate, de for ma a su perar os
desencontros que es tamos ob servando atu almente.

Queremos que, aqui no Se nado, além do Go ver-
no Fe deral, pos samos ou vir as or ganizações tra ba-
lhistas, pro dutores, sin dicatos e as sociações dos ser -
vidores nos seus mais di ferentes ní veis.

Queremos ou vir tam bém or ganizações e en tida-
des que con gregam apo sentados, que remos ou vir
muitas ve zes o mi nistro Ber zoini e de mais di rigentes
do Mi nistério da Previdência para que o povo bra silei-
ro re conheça que o go verno do PT, os re presentantes
do PT nes ta Casa e todo o con junto de for ça in tegran-
te des te Par lamento, con juntamente, aprovaram uma
reforma da pre vidência ne cessária que nos fará re al-
mente avançar no rumo a uma so ciedade igua litária,
solidamente es truturada a par tir de um pla nejamento
competente.

Assim tam bém deve ser fe ito, e certamente o
será, aqui no Par lamento, com re lação à re forma tri -
butária.

Este mo mento é por de mais pre cioso para que
nos per camos em pi cuinhas. Lá fora, os bra sileiros
seguem trabalhando, se guem pro duzindo as ri quezas
que sus tentam a vida des te País, e con fiam na nos sa
capacidade de for jar um or denamento ju rídico que es-
tabeleça pa râmetros de igual dade para esta na ção
brasileira.

Temos certeza de que, atra vés do de bate de mo-
crático, ao qual este Se nado e o Con gresso Na cional
jamais ha verão de se ne gar, che garemos à me lhor
proposta de re forma para o Bra sil. Sem ameaças,
sem chi liques, mas com mu ita pa ciência, com mu ito
critério, com mu ito bom sen so.

Uma re forma que não seja ape nas a re forma do
governo ou a re for ma do PT mas uma re forma que
contemple a nos sa Ci dadania em to das as suas nu -
ances, em to das suas idi ossincrasias, pri orizando o
atendimento àqueles se tores da po pulação que sem -
pre fo ram su balternizados na di visão das benesses
sociais.

Sr. Pre sidente, sa udamos por an tecipação a vi -
sita do nos so com panheiro, o pre sidente Luiz Iná cio
Lula da Sil va, com a cer teza de que este mo mento
que vi vemos hoje no Bra sil é mu ito rico, é um mo men-
to de sa udáveis trans formações.
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O blá bláblá dos ve lhos tem pos vai sendo de ixa-
do para trás e par te-se para a im plementação de re -
formas que efe tivamente re estruturem o Esta do Bra -
sileiro. O Brasil que já vi veu tantos en godos en tra ago -
ra, efe tivamente, num novo tem po.

Não va mos mais nos ilu dir com a re tórica va zia,
como a dos tem pos de Fer nando Hen rique Car doso e 
dos tu canos. Nos sa pre ocupação será sem pre com a
pessoa hu mana, com o conjunto de bra sileiros até
aqui em es tado de mi séria, que es colheram o PT e
elegeram o go verno do PT, com a cer teza de que, da -
qui para fren te tudo será di ferente.

E será di ferente jus tamente por que pri orizamos
a de mocracia e va mos ga rantir o de bate de mocrático
com to das aque las for ças que com põem a ci dadania
brasileira.

Nossa es perança é que o go verno Lula, que o
presidente Lula e este par lamento brasileiro dêem
uma de monstração de ma turidade, um exemplo de
exercício de mocrático, que mar que para sempre não
só a his tória do nos so País mas tam bém a história
deste mundo que ain da tem que con viver com tan tos
horrores.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, co memorou-se,
no úl timo sá bado, dia 26, em todo o Bra sil, o “Dia Na -
cional de Prevenção e Com bate à Hi pertensão Arte ri-
al”. Trata-se de um even to que bus ca cons cientizar a
população para a ne cessidade de pre venção e di ag-
nóstico pre coce de uma do ença de alto ris co e que
afeta mi lhões de bra sileiros.

A hi pertensão, Sr. Pre sidente, é uma do ença pe -
rigosa pelo seu ca ráter in sidioso. Um gran de nú mero
de pa cientes só percebe os sin tomas da do ença
quando ela já de sencadeou ou tra mo léstia de ma ior
gravidade, como as car diopatias, der rame, pa ralisa-
ção dos rins, im potência se xual e perda da vi são, en -
tre ou tras.

A So ciedade Bra sileira de Car diologia es tima
que 300 mil pes soas mor rem anualmente em conse-
qüência de do enças cardiovasculares, e des tas qua -
se a me tade em de corrência de pres são alta. O nú-
mero to tal de hi pertensos em nos so País é con trover-
so, por que mu itos pa cientes não sa bem de sua con di-
ção pa tológica, mas se cal cula en tre 15 e 20 mi lhões.
No en tanto, a So ciedade Bra sileira de Car diologia
alerta que mais de 7 mi lhões dos hi pertensos es tejam
em tra tamento.

Outra en tidade, Sr. Pre sidente, que vem fa zen-
do um me ritório trabalho de prevenção da do ença e
de cons cientização para os ris cos da pressão alta é a

Sociedade Brasileira de Hi pertensão, que sur giu na -
turalmente da in teração de mé dicos e ci entistas que
estudavam a mo léstia e que pas saram a se re unir pe -
riodicamente, em jornadas ci entíficas, nos anos 80.
Criada em 1991, a So ciedade Bra sileira de Hi perten-
são or ganiza con gressos ci entíficos para es timular o
intercâmbio de in formações e a pes quisa, in centiva
cientistas e mé dicos a de senvolverem pesquisas nes -
sa área e edu ca mé dicos e pro fissionais de sa úde so -
bre as pectos de hi pertensão e ou tras mo léstias car di-
ovasculares.

A ra zão do em penho des sas e de ou tras en tida-
des na pre venção, no di agnóstico pre coce e no tra ta-
mento da hi pertensão jus tifica-se por vá rios mo tivos.
Em pri meiro lu gar, há que se des tacar o ele va do nú -
mero de hi pertensos – in clusive jo vens – em nos so
País. Embo ra essa do ença afe te com ma ior fre qüên-
cia pes soas adul tas, uma pes quisa re alizada na re-
gião de So rocaba pela Fa culdade de Ciên cias Mé di-
cas da PUC de São Pa ulo con cluiu que 15% dos es tu-
dantes do en sino mé dio ti nham pres são alta. A ma ior
incidência, con forme de tectou a pes quisa, ocor reu
entre jo vens com ex cesso de peso, o que con firma a
obesidade como fa tor li gado à hi pertensão.

Um se gundo mo tivo para a pre ocupação de mé -
dicos e au toridades sa nitárias re side no fato de que,
embora te nha ca usa des conhecida, a pres são alta
pode ser evi tada ou controlada. Sua ocor rência mos -
tra ní tida re lação com fa tores como a já ci tada obesi-
dade, o es tresse, o se dentarismo, o ta bagismo e ou -
tros há bitos de vida pou co sa udáveis, como o al coo-
lismo e o ex cesso de sal na ali mentação. Além dis so,
a hi pertensão pode ter ca usas se cundárias, como
distúrbios en dócrinos, e pode sur gir as sociada a ou -
tros ma les, como a di abetes.

Pode-se ob servar, Srªs e Srs. Se nadores, que
diversos des ses fa tores aqui lis tados po dem ser evi ta-
dos, me diante uma ampla campanha de es clareci-
mento da po pulação. Entre ou tros cu idados que de-
vem ser to mados para evi tar o sur gimento da do ença,
ou para con trolá-la, uma vez ins talada, es tão o con-
trole do peso, a prá tica re gular de atividade fí sica, a
adoção de ali mentação adequada e a su pressão ou
redução do uso de ál cool e ta baco.

Há ain da, Sr. Pre sidente, um ter ceiro fa tor que
leva en tidades e pro fissionais da área de sa úde, além
de ór gãos do po der pú blico, a se pre ocuparem com a
alta in cidência da hi pertensão. Como sa lientei, essa
moléstia surge de for ma in sidiosa. Mu itas ve zes, só é
percebida quando pro voca o sur gimento de do enças
correlatas, po rém mais gra ves, como ce gueira, im po-
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tência se xual, der rames e do enças car diovasculares
que, não raro, le vam à morte.

Há, por tanto, um pre juízo hu mano ines timável,
traduzido na de terioração da qua lidade de vida e até
na mor te pre matura de mi lhares de bra sileiros. A par
desse imen so so frimento, o tra tamento tar dio da hi -
pertensão exige a des tinação de re cursos de gran de
monta, que po deriam ser apli cados em ou tros pro gra-
mas de sa úde pú blica, con figurando, aí, tam bém uma
razão econômica.

Na con dição de mé dico e de Se nador da Re pú-
blica, te nho me pre ocupado com a cres cente in cidên-
cia da hi pertensão ar terial em nos so País. As es tatís-
ticas mos tram que os jo vens e adolescentes, fre qüen-
tadores de res taurantes e lan chonetes es pecializa-
dos em re feições rá pidas, as chamadas fast food,
são po tenciais can didatos à obe sidade e à hi perten-
são. Re centes es tudos, pu blicados na re vista Annals
of Inter nal Me dicine e di vulgados pela So ciedade
Brasileira de Hi pertensão, confirmam, mais uma vez,
que a obe sidade re duz a ex pectativa de vida numa
média de três a sete anos. Para os fu mantes obesos,
essa re dução pode che gar a 13 anos na ex pectativa
de vida, e o ta baco, tanto quanto a obe sidade, como
já vi mos, são fa tores fre qüentemente vin culados ao
desenvolvimento da hi pertensão.

Por to dos es ses mo tivos, como dizia, te nho me
preocupado com a cres cente in cidência da pressão
alta en tre os bra sileiros. Des sa for ma, apre sentei a
esta Casa, para de liberação des te egré gio Ple nário, o 
PLS nº 98, de 2003, o qual dispõe so bre a as sistência
farmacêutica aos por tadores de hi pertensão ar terial,
no âm bito do Sistema Úni co de Sa úde.

O pro jeto, que ora tra mita na Co missão de
Assuntos So ciais, de termina que os por tadores de hi -
pertensão re cebam gra tuitamente, do SUS, toda a
medicação ne cessária ao seu tra tamento.

Tal pro vidência se im põe, Sr. Pre sidente, por-
que, além do di agnóstico pre coce e dos cu idados de
praxe, a me dicação é es sencial para con trolar a do en-
ça no ní vel clí nico. So mente as sim po deremos re duzir
a ele vadíssima mor bi-mortalidade as sociada à hi per-
tensão ar terial. Por ou tro lado, sa bemos que a gran de
maioria do povo bra sileiro não dis põe de re cursos su -
ficientes para ad quirir me dicamentos. No caso da hi -
pertensão, que não tem cura, essa si tuação é agrava-
da, uma vez que o pa ciente terá de usar a me dicação
permanentemente, pelo res to da vida.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a apre-
sentação do PLS nº 98, a ser apre ciado bre vemente
por este Co legiado, é, para mim, uma gra ta for ma de

associar-me às co memorações, re centemente ocorri-
das, pelo trans curso do Dia Na cional da Pre venção e
do Com bate à Hi pertensão Arte rial. Ao fazê-lo, que ro
conclamar os co legas des ta Casa para que se en ga-
jem tam bém nes sa cam panha e nes sa luta, que tra rá
melhores con dições de sa úde e ma ior ex pectativa de
vida para mi lhões de hi pertensos.

Muito obri gado!
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-

dente, Srªs e Srs. Se nadores, em me nos de uma se -
mana, dois fa tos ocor reram nesta Casa que me recem
registro des ta tri buna por que são de gran de im portân-
cia para o meu Esta do, o Rio Gran de do Sul.

Hoje mes mo, a Co missão de Assun tos Econô-
micos aco lheu o pa recer do Se nador Edu ardo Su plicy
favorável ao ple ito do go verno do Rio Gran de do Sul
para o re financiamento de dí vidas do Esta do para pa -
gamento de pre catórios ju diciais.

Na se mana pas sada, na vés pera do fe riadão, o
Senado apro vou o Pro jeto de Lei de Con versão re lati-
vo à Me dida Pro visória nº 82, que dis põe so bre a
transferência da União para os es tados de ro dovias
federais. O Rio Gran de do Sul re ceberá qua se dois
mil qui lômetros em tre chos de 13 ro dovias fe derais.

RENEGOCIAÇÃO

Foi com imen so pra zer que as sistimos hoje pre -
valecer na Co missão de Assun tos Eco nômicos o sen-
so de jus tiça na apro vação da so licitação do go verna-
dor do Rio Gran de do Sul, no sen tido de que o Se na-
do re quisite ao Ban co Cen tral o pro cesso de emissão
de Le tras Fi nanceiras do Esta do.

O ob jetivo do go verno es tadual é ob ter au toriza-
ção do Se nado para que pos sa ro lar as Le tras Fi nan-
ceiras de correntes de duas par celas (a sé tima e a oi -
tava) de precatórios ju diciais, ven cíveis em 15 de
maio e 15 de no vembro de 2001, e, com isso, ven cer a 
resistência do Ban co Cen tral, con trário ao ple ito.

A le gitimidade do ple ito do go vernador do Rio
Grande do Sul foi re conhecida pelo re lator da ma téria
na Co missão, o ilus tre Se nador Eduardo Su plicy, que
recomendou sua apro vação ob servando que “exis te
precedente de au torização de re financiamento re tro-
ativa de LFTs por par te do Se nado Fe deral, ou seja,
autorizações após o ven cimento das LFTs a se rem
substituídas”.

O re financiamento so licitado de corre do Contra-
to de Con fissão, Pro messa de Assunção, Con solida-
ção e Re financiamento de Dí vidas que o Esta do do
Rio Gran de do Sul ce lebrou com a União, em
15-04-98, ao am paro da Lei Fe deral n° 9.496, de 11
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de se tembro de 1997, cuja efi cácia ocor reu em 16 de
novembro de 1988.

Quando da as sinatura do re ferido con trato fo-
ram ex cluídas do re financiamento, por re comendação
do Pre sidente da Co missão Par lamentar de Inqué rito
(CPI) des tinada a apu rar ir regularidades re lacionadas
à au torização, emis são e ne gociação de tí tulos pú bli-
cos as Le tras Fi nanceiras do Te souro do Esta do –
LFTEs, de correntes da 7ª e da 8ª par celas de pre ca-
tórios ju diciais, emi tidas com autorização do Se nado
Federal.

A CPI não cons tatou ne nhuma ir regularidade na 
emissão e ne gociação de Tí tulos Pú blicos do Estado
do Rio Gran de do Sul. 

Portanto, res ta-nos ago ra aguar dar que este
Plenário aco lha tam bém o pa recer apro vado na Co -
missão de Assun tos Eco nômicos e com isso pos sibili-
te ao Rio Gran de do Sul o acer to de suas con tas.

RODOVIAS

Na apro vação do pro jeto de lei de con versão
houve uma vitória dos go vernadores dos es tados,
pois fo ram atendidos em sua prin cipal re ivindicação.
O res sarcimento pela União por obras fe itas em ro do-
vias fe derais não será con siderado re ceita lí quida dos 
estados, e as sim não será in cluído no cál culo dos
13% da re ceita de cada es tado que devem ser di rigi-
dos ao pa gamento de dí vidas com a União. 

Com o tex to que apro vamos, o re passe de
R$258 mi lhões, que se riam in cluídos na re ceita lí qui-
da dos es tados, im plicaria a ta xação em 13%. Con for-
me os con tratos de re financiamento da dí vida dos es -
tados, os re cursos da União se rão con siderados
como re passe em tro ca da ma nutenção das ro dovias
pelos go vernos es taduais.

Com a apro vação des se pro jeto de lei de con -
versão, o go verno ga úcho ob teve uma vi tória, pois po -
derá con tinuar exi gindo compensação pe las obras fe -
itas no pas sado nas ro dovias fe derais, cal culadas
hoje em tor no de R$1 bi lhão.

Além des se res sarcimento previsto no pro jeto
que apro vamos, há um com promisso da União de re -
cuperar a ma lha ro doviária fe deral an tes de sua trans -
ferência para o Esta do. Esse com promisso do go ver-
no, as sumido pelo Mi nistro dos Transportes com este
Senador, cer tamente fa cilitou a apro vação do pro jeto
de lei de con versão que tran cava há me ses a pa uta
do Se nado.

Com re lação ao Rio Gran de do Sul, o Mi nistro
Anderson Adauto as segurou-me que o go verno es ta-
dual vai as sumir a res ponsabilidade por 1.987,8 qui lô-

metros de es tradas fe derais pre viamente re cupera-
das.

No Rio Gran de do Sul, a Se cretaria dos Trans-
portes já está con cluindo um es tudo para de cidir qua-
is as es tradas o Esta do pre tende as sumir este ano. A
proposta pre vê a es tadualização gra dual das ro dovi-
as. E isso ocor rerá sem atro pelos, à me dida que o
Estado for se sen tindo se guro e em con dições de as -
sumir os tre chos que lhe es tão sen do trans feridos
pela União.

O pro jeto de lei de con versão vol tou à Câ mara
dos De putados por que so freu mo dificações em re la-
ção ao tex to que veio da quela Casa. Te nho a ex pecta-
tiva de que o da Câ mara mantenha o que nós apro va-
mos, a fim de não ca usar pre juízos aos es tados.

Também gos taria de re gistrar o en contro que
tive com o mi nistro Ander son Adauto, du rante re união
com re presentantes do Ban co Inte ramericano de De -
senvolvimento (BID). A re união se lou o acor do para o
financiamento de du plicação da BR–101, no tre cho
que liga Flo rianópolis, em Santa Ca tarina, a Osó rio,
no Rio Gran de do Sul. 

A obra vai aque cer a economia dos es tados da
região Sul, in crementando as re lações bi laterais com
os pa íses do Mercosul, além de ga rantir a se gurança
de to dos que tra fegam di ariamente pela ro dovia.

A du plicação, or çada em mais de um bi lhão de
dólares, teve seu pro cesso de li citação adiado por 60
dias, após a re tirada de um dos ban cos in ternacionais
do pool de sus tentação fi nanceira. Além do BID, o go -
verno tam bém está negociando com ou tros or ganis-
mos mul tilaterais.

O Mi nistro nos ga rantiu que a du plicação
BR-101 é um pro jeto es tratégico e pri oritário para o
governo do Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va; além
disso, deu-nos a cer teza de que essa du plicação de -
verá es tar concluída ain da nes te go verno.

Fizemos um ape lo ao Mi nistro Anderson Adauto
para que in clua en tre as obras pri oritárias de sua Pas -
ta a cons trução de uma ró tula no tre cho da BR-116,
que atra vessa o ba irro Rin cão, na ci dade de Novo
Hamburgo.

A re alização dessa obra se jus tifica pelo gran de
fluxo de trân sito de ve ículos e de pe destres nes te
ponto da ro dovia fe deral, ori ginando cada vez mais
sérios aci dentes, mu itos de les fa tais.

Da mes ma for ma, cha mamos a aten ção do Mi -
nistério dos Transportes para a ne cessidade de re ali-
zação de obras de me lhorias nas BRs 293 e 153, nos
trechos que atra vessam os mu nicípios de Bagé, Can -
diota e Hu lha Ne gra. Tais me lhorias se rão con cretiza-
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das até a trans ferência dos tre chos para a jurisdição
estadual.

A má con servação das ro dovias nes ses tre chos
ameaça a so brevivência de al gumas in dústrias exis -
tentes na re gião, responsáveis por uma ra zoável ar re-
cadação de tri butos e ma nutenção de em pregos di re-
tos e in diretos de mu itos tra balhadores.

Estamos con fiantes, tam bém, no aten dimento
pelo Mi nistério dos Trans portes das so licitações da
Prefeitura Mu nicipal e da Câ mara do Co mércio,
Indústria e Ser viços de Três Pas sos no sen tido de que 
sejam alocados mais re cursos fi nanceiros para a con -
tinuidade da obra da BR–468, no tre cho que liga esse
município do Rio Gran de do Sul até a fron teira da
Argentina, no mu nicípio de El So berbo.

Esse tre cho tem uma ex tensão to tal de 29 qui lô-
metros, dos qua is 17 qui lômetros es tão con cluídos.
Para a con clusão da obra são ne cessários R$6.400
milhões, ha vendo na Lei Orça mentária Anu al do tação
orçamentária de R$1.392 mi lhões, para que seja
completado um tre cho de 6 qui lômetros, seg mento
considerado pelo DNTI en tre as obras que pos sam
ser ina uguradas ainda este ano. 

Essa obra é de fun damental im portância para a
região no roeste do Rio Gran de do Sul, pois a in terli-
gação asiá tica com a Re pública Argen tina re presen-
tará uma ala vanca para o de senvolvimento de duas
regiões, além de pro porcionar um cor redor para o co -
mércio en tre os dois pa íses, es pecialmente de pro du-
tos agrí colas, ma deira e tu rismo.

Desejo ain da, Sr. Pre sidente, tra tar de um se-
gundo as sunto.

Segundo pes quisa so bre tra balho in fantil di vul-
gada na se mana pas sada pelo IBGE, em 2001, 5,4
milhões de cri anças e ado lescentes, de 5 a 17 anos
de ida de, trabalhavam no Bra sil. Des se to tal, 2,2 mi -
lhões, o equi valente a 48,6%, não re cebiam qualquer
remuneração.

De acor do com a pes quisa, um ter ço des sas cri -
anças cum pria jor nada in tegral de tra balho e 77% ga -
nhavam um sa lário mí nimo ou me nos.

Entre as cri anças que re cebiam re muneração,
41,5% ga nhavam até meio sa lário mí nimo e 35,5% de 
meio a um sa lário. Isso sig nifica que 77% das cri an-
ças e ado lescentes ga nhavam um sa lário mí nimo ou
menos. So mente 0,4% de las ga nhava mais de três
salários.

Revela a pes quisa que quanto me nor o ren di-
mento da fa mília, ma ior o ní vel de ocu pação das cri -
anças. Em fa mílias que ga nhavam até meio salário
mínimo, o per centual de cri anças ocu padas foi de

18,9%. Nas fa mílias que ga nhavam 10 sa lários mí ni-
mos ou mais, a pro porção foi de 7,5%. 

Segundo o IBGE, as cri anças que não fre qüen-
tavam a es cola tra balhavam mais: das 4,4 mi lhões
que fre qüentavam es cola, 1.131.561 tra balhavam 40
horas ou mais por se mana. Entre as 1,08 mi lhão que
não fre qüentavam es cola, 705.037 fa ziam jor nada in -
tegral.

A pes quisa mos tra ainda que 1.836.598 cri an-
ças e ado lescentes cumpriam jor nada in tegral de tra -
balho: 40 ho ras ou mais por se mana.

O en volvimento de cri anças e ado lescentes com
atividades re muneradas cres ce à me dida que au men-
ta a fa ixa etá ria. Do uni verso pes quisado, 45,2% eram 
empregados do mésticos, sendo que 60,3% de les na
faixa de 15 a 17 anos. No gru po de cri anças de cin co a 
nove anos que tra balhavam, 92% não ti nham re mu-
neração ou tra balhavam para con sumo pró prio.

Quanto mais nu merosa a fa mília, mais cri anças
trabalhando, mos trou o es tudo do IBGE, com base na
Pesquisa Na cional por Amos tra de Do micílios (Pnad). 
Nas fa mílias com sete pes soas ou mais, cer ca de
20% das cri anças de 5 a 17 anos tra balhavam.
Enquanto nas de me nos de sete pes soas, a pro por-
ção era de 11%. 

A taxa de es colarização das cri anças e ado les-
centes de 5 a 17 anos que não tra balhavam era mu ito
superior à das cri anças que tra balhavam, com di fe-
rença de mais de 10 pon tos percentuais, res pectiva-
mente de 91,1% e 80,3%. Das 43,1 mi lhões de cri an-
ças bra sileiras de 5 a 17 anos de ida de, 15,5% es ta-
vam ins critas ou eram be neficiárias de pro gramas so -
ciais vol tados para a edu cação.

O uni verso de crianças e ado lescentes de 5 a 17 
anos tra balhando é mu ito ma ior nas zo nas ru rais que
nas ur banas. A di ferença é ain da mais ex pressiva
quando se com para os ra pazes en tre 15 e 17 anos
das duas re giões: nas áre as ur banas, 32,5% dos jo-
vens des sa fa ixa etá ria es tão trabalhando, en quanto
nas áre as ru rais, são 72,7%.

Essa pes quisa do IBGE re mete o Bra sil aos pri -
mórdios da Re volução Indus trial na Ingla terra, no sé -
culo XVIII. Não é pos sível que em ple no sé culo XXI,
300 anos de pois da queles qua dros dan tescos de ex -
ploração do tra balho in fantil que ater rorizavam a po -
pulação in glesa, nos so país con viva com si tuação se -
melhante.

O tra balho in fantil está in timamente li gado ao
desemprego. Su bempregados e sem sa lários, ex plo-
rados em sua mão-de-obra, es ses jo vens são prato
cheio para en grossar o exér cito de de sempregados,
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já que o tra balhador adul to, re gularmente con tratado,
custa mais ao em pregador. Para cada cri ança ex plo-
rada, te mos mais um tra balhador de sempregado.

O de semprego, já dis semos aqui, se cons titui na 
maior e na mais per versa he rança re cebida pelo Go -
verno Lula. Se ob servarmos a evolução da eli minação
de pos tos de trabalho na úl tima dé cada, não será di fí-
cil cons tatar que o de semprego tri plicou nesse pe río-
do.

E o pior, con tinua cres cendo. De tal for ma que,
em mar ço úl timo, a taxa de de semprego me dida pelo
IBGE foi de 12,1%, con tra 11,6%, em fe vereiro e
11,2% em ja neiro. Isso sig nifica um au mento do nú -
mero de de sempregados de 4,1% – de fe vereiro para
janeiro, ou de 5,4% de mar ço para fe vereiro – nas seis 
regiões me tropolitanas pesquisadas pelo IBGE.

A Pes quisa Men sal de Emprego, re alizada em
março, es timou que 18,2 mi lhões de pes soas es tavam
ocupadas e 2,5 mi lhões de socupadas nas seis ma io-
res re giões me tropolitanas do País. To das as re giões
pesquisadas apre sentaram va riações po sitivas no nú-
mero de pes soas de socupadas, com des taque para
Porto Ale gre (17,7%), se guida de Sal vador (9,9%).

É im portante ob servar que, em fe vereiro, o nú -
mero de pes soas economicamente ativas au mentou
0,3% en quanto o con tingente de pes soas de socupa-
das au mentou 4,1%.

Em ou tras pa lavras, isso sig nifica que o de sem-
prego cres ceu 13 ve zes mais que o cres cimento da
população eco nomicamente ativa.

Se con siderarmos o se tor in dustrial iso ladamente,
em fe vereiro, o in dicador do pes soal ocu pado as salari-
ado re gistra queda de 0,2% quan do com parado com
janeiro, quan do foi ob servado cres cimento de 0,3%. 

Esse dado é pre ocupante, prin cipalmente quan -
do con sideramos que o em prego in dustrial tem im-
pacto di reto so bre a ar recadação da Pre vidência So -
cial. Embora não seja mais o ma ior em pregador, o se -
tor in dustrial ain da é res ponsável pe los me lhores sa -
lários, daí seu im pacto nas con tas previdenciárias.

Essa ver são de um “eixo do mal” tu piniquim con -
tra o tra balhador bra sileiro tem suas ori gens no Go-
verno Collor, que de for ma ir responsável deu iní cio à
mais bru tal aber tura da eco nomia bra sileira, co nheci-
da como a se gunda aber tura dos por tos que, embora
festejada pe los li berais, na ver dade, le vou ao fe cha-
mento de fá bricas e à su pressão de em pregos.

O Go verno Fernando Hen rique apro fundou esse 
processo de glo balização e am pliou ain da mais a
questão do de semprego, com a pri vatização das em-
presas es tatais e a re dução do ta manho do es tado.

Não bas tasse esse de semprego re corde da
economia, o tra balhador bra sileiro en frenta tam bém
sua ma ior con seqüência – a que da de ren dimento,
verificada pela re dução sis temática dos sa lários, que
vem ocor rendo des de 1998. Aliás, a re dução dos ren -
dimentos do che fe, por exem plo, tem le vado os de ma-
is mem bros das fa mílias à busca de em prego, não
raro re sultando no abandono dos estudos.

A que da da ren da está di retamente re lacionada
ao gran de con tingente de de sempregados, o que tem
favorecido a cor reção do sa lário de mu itas ca tegorias
abaixo da in flação e tam bém con tribuído para uma
maior ro tatividade no mer cado de tra balho.

O ren dimento mé dio real ha bitualmente re cebi-
do pe las pessoas ocu padas, em mar ço, caiu 2,0% em 
relação a fe vereiro e o efe tivamente re cebido, em fe-
vereiro, foi 3,6% in ferior ao de ja neiro.

O Go verno Lula tem por de safio en contrar so lu-
ção para esse de semprego re corde, num qua dro de
economia de saquecida com binada com in flação e ju -
ros em alta.

Esperamos que o anun ciado Pro grama Pri meiro
Emprego, que deve atin gir qua tro mi lhões de bra silei-
ros de 15 a 24 anos de ida de, seja pos to logo em prá -
tica para aju dar no en caminhamento de so luções
para esse gra ve pro blema.

O pro grama é des tinado aos jo vens do campo e
das ci dades de tal for ma que se pos sa ata car o pro -
blema do de semprego no meio ur bano e ru ral e for çar
um cres cimento da eco nomia no in terior do país, en -
quanto se aliviam as pressões dos gran des cen tros,
onde a fal ta de opor tunidade de tra balho tem con duzi-
do nos sos jo vens para a cri minalidade.

Mas isso não será su ficiente. O go verno precisa
urgentemente trans ferir para o so cial os ga nhos que
tem ob tido na área eco nômica. É preciso perseguir a
criação e em pregos, e isso só será pos sível com a re -
tomada do cres cimento eco nômico. Um bom co meço
seria uma con siderável re dução da taxa de ju ros, que
em nos so país tem o céu como li mite.

O de senvolvimento eco nômico tem como con di-
cionante os in vestimentos. Só por meio dos in vesti-
mentos as fá bricas am pliam suas uni dades, au men-
tam sua pro dução.Criam mais em pregos. Mas, com a 
taxa de ju ros praticada no Bra sil, isso é im possível.
Nenhum in vestimento pro dutivo pode ter re torno di -
ante dessas ab surdas ta xas de ju ros. Elas ser vem
apenas ao ca pital es peculativo, não à produção que
gera em prego e ren da.

A eco nomia pre cisa ser di namizada pelo au-
mento do con sumo, pelo es tímulo ao cré dito, que pu -

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe ira  1º 09335Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL472    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL472 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL472     



xam a pro dução e o em prego. Mas, para que isso
ocorra, o Co pom – Con selho de Po lítica Mo netária
precisa to mar de cisões com os olhos vol tados para a
retomada do de senvolvimento eco nômico.

A dis tribuição de ren da tam bém tem efe ito mul ti-
plicador so bre o em prego. A cir culação da mo eda di -
namiza a eco nomia, es timula o con sumo, o que re fle-
te na pro dução e acaba ge rando mais em pregos.

Estabelecer um va lor ma ior para o sa lário mí ni-
mo ou an tecipar a data de re ajuste das apo sentadori-
as do INSS de va lor su perior a um sa lário mí nimo são
medidas que certamente contribuirão para a dis tribui-
ção da ren da e tra rá seus efe itos mul tiplicadores na
geração de em pregos.

Paralelamente é preciso avan çar em nossa le -
gislação tra balhista. Uma me dida que mu ito con tribui-
ria para o au mento da ofer ta de em pregos se ria a fi xa-
ção da jor nada de tra balho em 40 ho ras se manais.
Somente essa me dida se ria ca paz de cri ar pelo me -
nos três mi lhões de no vos postos de tra balho.

É pre ciso re agir ime diatamente a essa gra ve si -
tuação na cional. Não po demos con tinuar as sistindo
passivamente ao au mento do de semprego, agra van-
do o qua dro so cial bra sileiro. O tra balhador pre cisa
ser con vocado a par ticipar da cons trução do país. 

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-

dência lem bra ao Ple nário que a pri meira hora da ses -
são da pró xima se gunda-feira, dia 5 de maio, será de -
dicada a co memorar o Dia Mun dial do Trabalho, de
acordo com o Re querimento nº 265, de 2003, do Se -
nador Pa ulo Paim e ou tros Se nhores Se nadores.

Esclarece, ainda, que con tinuam abertas as ins -
crições para a re ferida ho menagem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Este re -
querimento de pende de vo tação em cujo en caminha-
mento po derão fa zer uso da pa lavra os Srs. Se nado-
res que o de sejarem.

Em vo tação.
Com a pa lavra o Se nador Edu ardo Aze redo

para en caminhar a vo tação.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.

Para en caminhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.)
– Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, é com gran de
pesar que tra go ao co nhecimento des te Se nado o fa -
lecimento de Au reliano Cha ves.

Sem dú vida, um dos gran des po líticos bra silei-
ros, um ho mem de qua lidades aci ma da mé dia bra si-
leira, Au reliano Cha ves teve um pa pel ex tremamente
importante na re democratização do Bra sil. Foi De pu-
tado, Go vernador, Vice-Presidente da Re pública e
Presidente da Re pública.

Nós mi neiros, nós bra sileiros es tamos en luta-
dos nes te mo mento. Ao pe dir a sus pensão dos tra ba-
lhos, mes mo em ca ráter ex cepcional, pois sei que
não está pre visto no Re gimento, quero fazê-lo como
homenagem do Se nado a este gran de ho mem pú bli-
co que o Bra sil per de hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador Alo izio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para en caminhar a vo tação. Sem re visão do ora -
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, em
nome do Go verno do Pre sidente Luiz Iná cio Lula da
Silva, ma nifesto os nos sos pê sames à fa mília e re gis-
tro nos Ana is do Con gresso o nos so sen timento de
dor e de per da.

É ine gável que Au reliano Cha ves foi um ho mem
que ser viu ao País nos pos tos mais re levantes da Re -
pública e, mais do que isso, um ho mem que, ao lon go
de toda a sua vida, teve uma mar ca es sencial, a da
defesa da Na ção, o sentimento na cionalista, a de fesa
dos va lores que cons tituem a pá tria bra sileira. Essa
marca na cionalista o co locou, mu itas ve zes, contrário
aos in teresses, às on das e às cir cunstâncias, mas eu
diria que há uma co erência ao lon go de toda a sua tra -
jetória de vida pú blica.

Portanto, ren do ho menagens a esse ho mem pú -
blico que pres tou tan tos serviços ao nos so País e di -
zer que está ab solutamente cor reta a ini ciativa da
Mesa de uma pre sença ofi cial do Se nado Fe deral nos
funerais, bem como a sus pensão das nos sas ati vida-
des como de monstração do res peito que o Po der Le -
gislativo, o Se nado Fe deral tem pelo ex-Pre sidente da 

República e por toda sua car reira, marcada por uma
contribuição re levante ao nos so País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador Anto nio Car los Ma galhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para en caminhar a vo tação. Sem re visão do
orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, é re-
almente de pro fundo pe sar para o País o fa lecimento
do Dr. Au reliano Cha ves de Mendonça.

Fez mu ito bem o Se nador Eduardo Azeredo, re -
presentante au têntico do povo mi neiro, ao tra zer esse
pedido de con dolências e sus pensão da ses são, por -
que um ho mem pú blico como Au reliano Cha ves deve
ser ho menageado nas duas Ca sas do Congresso e
no País in teiro, pela se riedade do seu com portamen-
to em to dos os postos que exer ceu da vida pú blica.

Foi re almente um ho mem de ca ráter na cionalis-
ta, às ve zes até exa cerbado, mas com mu ita sinceri-
dade e correção. A ho nestidade foi uma ca racterística
marcante em sua vida e, por isso, ho mens pú blicos
como Au reliano Cha ves me recem a ho menagem do
povo mi neiro em particular, mas tam bém do povo bra -
sileiro, porque ser viu mu ito bem ao País.

Daí por que não só me con gratulo com a ini ciati-
va do Se nador Edu ardo Aze redo como pen so que o
Congresso tem que se fa zer re presentar nos fu nerais
desse gran de bra sileiro. E não há dú vida de que os re -
presentantes mi neiros se riam os mais au tênticos
para fazê-lo, em bora sa iba que essa de cisão é de V.
Exª.

V. Exª tam bém está a me recer o apla uso pela
iniciativa, por que tam bém li dou com Au reliano Cha-
ves, com suas vir tudes e com seu tem peramento,
mas sem pre sou be tra tá-lo de ma neira de cente e cor -
reta du rante toda a vida pú blica em que con vivemos.

A ho menagem do Se nado Fe deral é mais do
que jus ta, e a ho menagem do Bra sil será jus tíssima,
se o Go verno do País as sim o fi zer.

Muito obri gado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

lavra o Se nador Mar co Ma ciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para en ca-

minhar a vo tação.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores, as socio-me à ma nifestação da Mesa e de ilus -
tres in tegrantes des ta Casa ao sen timento de pe sar
do País pelo fa lecimento de Au reliano Cha ves.

Mais do que des tacar os da dos significativos da
biografia  do po lítico Au reliano Cha ves, que foi De pu-
tado Fe deral, Go vernador de Mi nas Ge rais, Mi nistro
de Esta do,  Vice-Presidente e Pre sidente da Re públi-
ca, e Pre sidente de hon ra do PFL, eu gos taria de lem -

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe ira  1º 09337Mês de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL474    Dia 27 MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL474 ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL474     



brar uma fra se que ele pro feriu, ci tando Chur chill:
“Prefiro que du videm da mi nha in teligência a que du -
videm da mi nha co erência”. Foi, efe tivamente, um ho -
mem co erente. Não é fá cil, na po lítica, o exer cício da
coerência, por que, mu itas ve zes, nós cons tatamos
que os fa tos al teram as con dutas. Au reliano bus cou
sempre ser um ho mem co erente em sua vida pú blica,
deixando, as sim, exem plo não so mente para o seu
Estado, mas tam bém para o País. 

Em mu itos ins tantes da vida na cional., ele teve
papel im portante. Sem me re ferir a mu itos de les, Sr.
Presidente, eu ci taria um que foi de cisivo para o pro -
cesso de re democratização do País: a Ali ança De mo-
crática, que re sultou, no ofe recimento de uma cha pa
ao Co légio Ele itoral, ten do Tan credo Ne ves como
candidato a Pre sidente e V. Exª, Se nador José Sar -
ney, a Vice-Pre sidente. Foi um mo mento de cisivo
para que o País se re encontrasse com o Esta do de
Direito e se re inserisse no pro cesso de mocrático.  Au -
reliano Cha ves atu ou com gran de êxi to nes se pro ces-
so, que con tou con tribuição de  ou tras pes soas, en tre
elas, V. Exª,  Pre sidente José Sar ney; o Se nador Jor -
ge Bor nhausen, pos teriormente ele ito Pre sidente do
PFL. O Se nador Anto nio Car los Ma galhães par ticipou
desses en tendimentos, como tam bém mu itos ou tros
parlamentares do PMDB à épo ca, mu itos dos qua is
hoje mi litam no PSDB. Não pos so de ixar de mencio-
nar ha ver o Pre sidente Fernando Hen rique Car doso
participado igual mente da quela jornada.

O Vice-Pre sidente Au reliano Cha ves pôde ofe -
recer ao País um tes temunho mu ito cla ro de con duta
pessoal e cí vica, que se ex pressava, in clusive, em um 
grande apre ço aos seus co-es taduanos. A ima gem de 
Minas Ge rais es tava sem pre presente em seus pro -
nunciamentos. Enge nheiro por for mação e pro fessor
universitário na área de Ciên cias Exa tas, Au reliano
Cha ves formou vá rias ge rações. Ca sado com Dona
Vivi, um ca sal exem plar; de ixou uma fa mília mu ito
bem-constituída. Para o seu pre maturo fa lecimento,
deve ter con corrido o fato de ter per dido Dona Vivi há
poucos me ses. Vi sitei-o em de zembro pas sado no
Hospital Sara Ku bitschek e sen ti-o mu ito abatido. Na
conversa que en tretive com ele, de apro ximadamente
três ho ras, uma das ques tões que ele sus citou era
que es tava mu ito tris te com o fa lecimento da Dona
Vivi e que isso al terara subs tancialmente o seu ho ri-
zonte de vida.

Os gre gos di ziam que não é im portante o quan-
to se vive, mas como se vive. Enfim, a vida não é um
mero co lecionar anos de exis tência. É mu ito mais do
que isso: é a pos sibilidade, so bretudo para o ho mem
público,  tra zer uma con tribuição para me lhorar o País

e as suas ins tituições. Isso cer tamente Au reliano
Chaves ofe receu ao País, com hon radez, co ragem e
competência. Me rece, pois, o re conhecimento que o
Senado hoje lhe tri buta e, cer tamente, o de toda a Na -
ção. Sua con tribuição ao País ha verá de ser re conhe-
cida tan to quan to se pas sam os anos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Concedo
a pa lavra ao Se nador Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para en ca-
minhar a vo tação.Sem revisão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, a Casa está cons terna-
da. Vejo re fletido no sem blante de to dos os nossos
colegas aqui um sen timento de dor, o sen timento de
dor de toda a Na ção bra sileira, que lamenta esta per -
da ir reparável: o pas samento de um ho mem pú blico
da en vergadura de Au reliano Cha ves. Au reliano Cha -
ves se ca racterizava pela sua fran queza, pela sua ho -
nestidade, pela sua sin ceridade e, so bretudo, pelo
seu acen drado amor à Pá tria. Ele foi um ver dadeiro
nacionalista. Não posso di zer, como V. Exª, Pre siden-
te José Sar ney, como o Se nador Mar co Ma ciel, como
o Se nador Eduardo Azeredo, como o Se nador José
Agripino, que con vivi com Aureliano Cha ves, mas não 
precisamos con viver com as pes soas para admi-
rá-las. As pes soas, os ho mens pú blicos va lem pelo
seu con ceito e são me didos pe los ser viços que pres -
tam à sua pá tria, à co letividade. E po demos di zer que
Aureliano Cha ves parte des te mun do, par te do con ví-
vio dos bra sileiros, mas de ixa sa udades por esta sua
marca, por ter sido um ci dadão pres tante, um ci dadão
que fa lava aquilo que sen tia.

Olhando agora para o Se nador Re nan Ca lhei-
ros, Lí der do meu Par tido, vejo que o sen timento de
consternação é tam bém do PMDB. Por tanto, o PMDB 
se as socia a es sas ma nifestações de pe sar de todo o
Senado da Re pública e de toda a na ção bra sileira.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador José Agri pino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca-
minhar a vo tação.Sem revisão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, que ro, como Lí der, le-
var a pa lavra oficial do PFL à me mória do seu fun da-
dor, o ex-De putado Fe deral, ex-Go vernador,
ex-Vice-Presidente Antô nio Au reliano Cha ves de
Mendonça.

Sr. Pre sidente, fui Go vernador quando ele era
Vice-Presidente da Re pública e, nes te meu de poi-
mento, que vai ser rá pido, quero de ixar cla ro o sen ti-
mento que guar dava dele. Era um ho mem de co ra-
gem cí vica e de ele vado es pírito pú blico, que ele de -
monstrou ao, no exer cício da Vice-Pre sidência da Re -
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pública, ter dado uma con tribuição co rajosa para a
transição de mocrática do País. Ele era Vice-Pre siden-
te da Re pública do re gime que foi subs tituído pela ele -
ição de Tancredo e de V. Exª, Se nador José Sar ney.
Participava do mo vimento quem ti vesse co ragem cí vi-
ca, e ele teve co ragem para, mes mo sen do Vice-Pre -
sidente, as sociar-se a um pu nhado de bravos que ter -
minaram fun dando o PFL e vi abilizaram a ele ição, no
Colégio Ele itoral, de Tan credo Ne ves.

Como Go vernador, tive a opor tunidade de mu i-
tos en contros com Au reliano, que de pois foi Mi nistro
de Esta do. E, na con vivência es treita que tive com ele
– que foi um gran de ami go de meu pai, Tar císio Maia,
que tam bém já se foi  – , tive a opor tunidade de cons -
tatar o es pírito pú blico e a pro bidade que re vestiam o
seu ca ráter e a sua for ma de ser. 

Por essa ra zão, en tendo que o País tem ra zões
para es tar en lutado. Mi nas Ge rais fica di minuída com
a per da de Au reliano. E a história ha verá de, para fa -
zer jus tiça, re gistrar, com letras sa lientes, a passa-
gem des se gran de bra sileiro que nos de ixa, que vai
para o con vívio de D. Vivi, e que re cebe do PFL, Par ti-
do que ele aju dou a fun dar, as ma nifestações de
apreço, de so lidariedade, de ami zade e de sa udade,
votos que es tendemos aos seus fi lhos e a sua fa mília.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Jor ge Bor nhausen e, em se gui-
da, ao Se nado Arthur Vir gílio.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Para
encaminhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, já se ma nifesta-
ram, de for ma mu ito apro priada, pelo meu Par tido, o
Senador Mar co Ma ciel e o nos so Lí der José Agri pino.
Destacaram as qua lidades do res peitável ho mem pú -
blico, agora de saparecido, Au reliano Cha ves. Sua tra -
jetória tam bém foi lem brada, e sua co ragem cí vica,
exaltada. Ele par ticipou de uma das mais be las pá gi-
nas da his tória bra sileira, em que es tivemos jun tos,
Sr. Pre sidente, o Se nador Mar co Ma ciel, o Se nador
José Agri pino e o Se nador José Jor ge, na for mação
de um mo vimento que re dundou, como lem brou Mar -
co Ma ciel, na Ali ança De mocrática e na ele ição de
Tancredo Ne ves e José Sar ney.

Destacou-se, aqui, a co ragem cí vica de quem
era Vice-Pre sidente da Re pública e teve a co ragem
de rom per com o Pre sidente, e rom per de for ma cla ra
e po sitiva, e pro curar cons truir um ca minho para o
País, ven cendo as di ficuldades das di vergências po lí-
ticas de seu Esta do, Mi nas Ge rais, que eram pro fun-
das na oca sião ain da, re dundantes da di visão dos an -
tigos partidos, a União De mocrática Na cional e o Par-
tido So cial De mocrático. Mas ele sou be jun tar suas

mãos às de Tan credo Ne ves e pos sibilitar a fa çanha
de che garmos a uma tran sição de mocrática sem se -
qüelas. Tran sição que também deve mu ito ao Pre si-
dente José Sar ney, pelo seu es pírito de mocrático,
pela sua pa ciência, pela sua con dição de es tadista.

Quero, nes te mo mento, como Pre sidente do
Partido da Fren te Li beral, do qual Au reliano Cha ves
foi fun dador e seu can didato à Pre sidência da Re pú-
blica, de ixar mar cada a nos sa po sição de so lidarieda-
de a esse ho mem pú blico. Perdeu Mi nas, per deu o
Brasil, per demos to dos nós.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador Arthur Vir gílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a vo tação. Sem re visão do orador.) – Sr.
Presidente, re tomo as pa lavras do Se nador Mar co
Maciel e volto a Chur chill, que di zia também que, se a
qualidade ou a ca racterística da co ragem fa lece num
homem pú blico, não adi anta a esse mes mo ho mem
público ter to das as de mais pos síveis qua lidades,
porque ele es taria im possibilitado de pra ticá-las nas
horas mais du ras, nas ho ras mais exi gentes, em que
sua cons ciência es tivesse à prova.

Esta oca sião é oportuna para nos lem brarmos
de tem pos he róicos: a for mação da Frente Li beral na
junção com o PMDB, que teve que ven cer de ma neira
racional e firme sec tarismos que só ser viriam – se
mantidos – para es ticar o tem po de vida de uma di ta-
dura que ago nizava; e, ao mes mo tem po, a ar ticula-
ção fina, pa triótica, con duzida por V. Exª, Sr. Pre si-
dente, pelo Se nador Mar co Ma ciel, pelo Se nador Jor -
ge Bor nhausen, pelo Go vernador José Agri pino Maia, 
que re dundou na Frente Li beral e pro piciou a vi tória
no Co légio Ele itoral – para so terrar o Co légio Ele itoral
– de Tan credo Ne ves e José Sar ney. Após o in fausto
acontecimento com Tan credo, a posse de Sar ney ser-
viu – e V. Exª pre cisa ou vir isto des te seu mo desto co -
lega – para co locar o seu nome de ma neira mu ito cla -
ra na his tória des te País, como al guém que foi fun da-
mental para que o Bra sil pu desse marchar numa tran -
sição de mocrática, que co meçou pela le galização
dos par tidos clan destinos – que era um tabu ab solu-
tamente in transponível na apa rência àque la épo ca –,
para nos le var à Cons tituinte, que re dundou na Car ta
de 1988. E Au reliano Cha ves foi brilhante em toda
essa tra jetória.

Quero aqui ho menagear a sua fa mília, meu que -
rido co lega de Câ mara De putado Antô nio Au reliano, e 
pontuar que Au reliano ti nha to das as co ragens, a co -
ragem da cla rividência, a co ragem da hon radez, a co -
ragem fí sica, que não lhe fal tava, a co ragem po lítica
para to mar de cisões. A morte de Au reliano abre, de
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fato  –  e não se tem como fu gir des te apa rente lu-
gar-comum  – , uma gran de la cuna nes te País. 

Se eu ti vesse que de finir Au reliano, di ria que se
tratava de um ho mem de bem, um ho mem bra vo, um
patriota. E tal vez eu con siga re sumir to das es sas qua -
lidades em uma só: tra tava-se pura e sim plesmente
de um gran de bra sileiro. Mais en xuto ain da, o ter mo fi -
nal: tra tava-se de um brasileiro. Au reliano Cha ves, um 
brasileiro. Aque le em quem de vemos nos es pelhar na
hora em que es tiverem pos tas à pro va tam bém em
nós a ne cessidade da hon radez, a ne cessidade da fir -
meza e a ne cessidade da co erência.

É uma gran de per da para Mi nas, para o Bra sil,
para o Par tido da Frente Li beral, para os de mocratas
e para to dos aque les que cul tuam, com efe tivo amor
pela co isa pú blica, a arte de se fa zer po lítica neste
País cha mado Bra sil.

Muito obrigado, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Ael ton Freitas.
O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Para

encaminhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, como mi neiro, sen tindo a perda que a fa -
mília do Dr. Au reliano sen te, tam bém fico emo cionado
ao ver tan tos Se nadores pe direm a pa lavra para lem -
brar quem foi o nos so gran de con terrâneo, o nos so
grande mi neiro, De putado Fe deral, Mi nistro, Go ver-
nador, Vice-Presidente da Re pública, Au reliano Cha -
ves.

Como a sua fa mília, to dos os mi neiros es tamos
com um sen timento mu ito gran de de tris teza. Qu ero
levar o meu abra ço a to dos os seus en tes que ridos, a
todos os seus fa miliares e di zer que, jun tamente com
esta Casa e com os meus dois co legas Se nadores de
Minas e, te nho cer teza, a po pulação de Mi nas Ge rais,
estamos de luto. Per demos uma das gran des re ser-
vas mo rais do nos so Esta do e tam bém do nos so País: 
Aureliano Chaves.

Fica aqui o nos so sen timento, o nosso pe sar e
um abra ço a to dos os mi neiros. De vemos con tinuar
olhando para fren te, mas es pelhando-nos sem pre no
bom exem plo e no gran de tra balho que o mi neiro
Antonio Au reliano Cha ves de Mendonça de ixou e fez
pelo nos so Esta do de Mi nas Ge rais e pelo nos so
País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Srªs e Srs. 
Senadores, em ne nhum mo mento da mi nha vida, no
exercício das minhas fun ções de Pre sidente des ta
Casa, de sejei ter de par ticipar da vo tação de um re -
querimento de pe sar des se. É com pro funda co mo-
ção que re cebo a no tícia do fa lecimento de Au reliano
Chaves, por que não se tra tava so mente de um gran -
de ami go, mas de um dos ma iores brasileiros, de um
homem das mais al tas vir tudes cí vicas, um exem plo
de ho nestidade, de ca ráter, de dignidade e de gran de
espírito pú blico.

Foi ele, sem dú vida, com sua co ragem cí vica
tantas ve zes já res saltada nesta ses são, o elo que
permitiu a tran sição de mocrática em tor no de Tan cre-
do Ne ves. Suas vir tudes o le varam a ab dicar de to das
as re servas de na tureza pro vinciana para en gajar-se
na luta ma ior da quele mo mento.

Devo res saltar, tam bém, o seu ide al na cionalista
de co ragem, de de fesa da so berania do País, dos
seus re cursos mi nerais, na mes ma li nha dos grandes
estadistas mi neiros. Qu ero re cordar ape nas aquele
que, no fim da sua vida, ti nha como sa cerdócio exer -
cer essa vi gilante de fesa, que foi Artur Ber nardes.

Creio que to dos, nes te ple nário, te mos o mes mo
sentimento, mas cito três em es pecial. Mar co Ma ciel,
Jorge Bornhausen e eu es tamos também em con di-
ções de re ceber con dolências, pela ir mandade ha via
entre nós e Au reliano, união em tor no da qual so mos
amigos e ir mãos nas gran des ca usas que en frenta-
mos jun tos.

Devo, por tanto, à sua memória, a ho menagem
do meu ca rinho, da mi nha co moção e tam bém das lá -
grimas que não po deria verter neste ple nário, mas
que te imam em aflorar.

Designo co missão cons tituída por esta Pre si-
dência e pe los Se nadores Eduardo Aze redo, Ael ton
Freitas e Hé lio Cos ta para re presentar o Se nado nas
exéquias.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De acor do
com a de liberação do Ple nário, a Pre sidência le vanta
a ses são.

(Levanta-se a ses são às 13 ho ras e 43 
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JEFFERSON PÉRES, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
29-04-2003, QUE SE REPUBLICA APÓS A 
REVISÃO DO ORADOR.

O SR. PRESIDENTE (Pa paléo Paes) – Con ce-
do a pa lavra ao Se nador Jef ferson Pé res, como Lí der,
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por cin co mi nutos, para co municação ur gente, de in -
teresse partidário, nos termos do art. 14, in ciso II, alí-
nea a, do Re gimento Inter no.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Líder.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a co -
municação não é ur gente, mas é re almente de ín dole
partidária. No dia 24 des te mês, no Rio de Ja neiro, re -
uniu-se o Di retório Na cional do Par tido De mocrático
Trabalhista, que de cidiu, por una nimidade, fe char
questão con tra a aprovação da ta xação dos ser vido-
res ina tivos, um dos pon tos da re forma pre videnciá-
ria.

Sr. Pre sidente, não se tra ta de uma po sição cor -
porativista, em de fesa de uma ca tegoria pro fissional e 
em de trimento da ma ioria. Não se tra ta de um ato
oportunista, na bus ca de vo tos dos ser vidores pú bli-
cos. Se eu não en tendesse as sim, di vergiria do meu
Partido. Vo taria por dis ciplina par tidária, mas ma nifes-
taria a mi nha po sição con trária. Entretanto, neste
caso, há con cordância en tre mim e meu Par tido.

Não vou ana lisar toda a re forma pre videnciária – 
fá-lo-ei no de vido tem po –, mas, quan to ao pon to co -
brança dos ina tivos, sou contra, o PDT é con tra, por
vários e bons mo tivos.

Em pri meiro lu gar, fi lio-me à cor rente da queles
que en tendem in constitucional a co brança so bre os
atuais inativos, mesmo pela via cons titucional, por que
se tra ta do prin cípio do di reito ad quirido. Qu ando o art. 
5o da Car ta Mag na re laciona en tre as ga rantias cons -
titucionais dos ci dadãos que “a lei não afe tará o ato ju -
rídico perfeito, a co isa jul gada e o di reito ad quirido”,
esse é um prin cípio cons titucional que não pode ser
modificado nem pela pró pria Cons tituição. Apenas o
constituinte ori ginário po deria fazê-lo. O prin cípio do
direito ad quirido é tão sa grado que, quan do o cons ti-
tuinte en tendeu que po deria abrir ex ceção, o fez no
art. 17, do Ato das Dis posições Constitucionais Tran-
sitórias, es tabelecendo que, quan do os ven cimentos
e as van tagens de qual quer fun cionário ul trapassas-
sem o teto cons titucional, nesse caso, diz ex pressa-
mente, não se pode in vocar o di reito ad quirido; ou
seja, em to dos os de mais ca sos esse di reito há de ser
respeitado. Não fora as sim, Sr. Pre sidente, se po de-
ria, via emen da cons titucional, por exem plo, atin gir
servidores que ti vessem al cançado um di reito por via
judicial, na úl tima ins tância, ou seja, a co isa jul gada.
Nenhuma emen da à Cons tituição po deria atin gir es -
ses ser vidores ga rantidos por uma de cisão tran sitada
em jul gado. Da mes ma for ma, uma emenda à Cons ti-
tuição não pode atin gir o di reito ad quirido de servido-
res.

Sr. Pre sidente, a pri meira ra zão, portanto, é de
ordem ju rídica e a se gunda é de or dem ética. Não im -
porta que os ser vidores que per cebem pro ventos de
até mil e pou cos re ais es tejam isen tos. Mu itos que
percebem além dis so – dois a três mil re ais – são ser-
vidores que vi vem com enor mes di ficuldades: servi-
dores em ida de avan çada, que ne cessitam de tra ta-
mento mé dico, de comprar re médios, al guns são atin -
gidos por AVCs, o que exi ge acom panhamento e pa -
gamento de acom panhantes, portanto, pes soas que
têm des pesas mu ito grandes. Alguns de les são ar ri-
mos de fa mília, sus tentam, man têm, aju dam uma pa -
rentela gran de de de sempregados. Mu itos desses
servidores, não to dos, não tiveram re ajuste nos úl ti-
mos oito anos, Sr. Pre sidente. Por tanto, um corte de
11% em seus pro ventos vai afe tar se riamente, du ra-
mente o or çamento fa miliar. Re cebo ape lo de ser vido-
res an gustiados, Sr. Pre sidente. É uma cru eldade fa -
zer isso com es sas pes soas ido sas. É uma cru eldade,
uma de sumanidade, Sr. Pre sidente. Esta é a se gunda
razão.

A ter ceira ra zão é de or dem po lítica, Sr. Pre si-
dente, a re lação cus to/benefício. Por que o Go verno
iria en frentar um enorme desgaste, in clusive com a
sua base par lamentar, para um be nefício que é mu ito
pequeno? A re ceita pro veniente da ta xação dos ina ti-
vos é mu ito pe quena, é uma par cela ín fima do rom bo
previdenciário.

Então, por to dos es ses mo tivos, Sr. Pre sidente,
não para agra dar ser vidores e ga nhar seus vo tos,
mas por con vicção, desde já co munico que o PDT
não po derá acom panhá-lo nes se pon to da re forma da 
Previdência.

Era o que ti nha a co municar, Sr. Pre sidente.

DISCURSO PRONUNCIADO PELA
SRA. SENADORA ROSEANA SARNEY,
NA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 23-04-2003, QUE SE REPUBLICA
PARA QUE DELE CONSTEM, APÓS A
RESPECTIVA REVISÃO, OS APARTES
DOS SRS. SENADORES MARCO MACIEL
E EDISON LOBÃO.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Concedo
a pa lavra à Se nadora Ro seana Sarney, pela Li deran-
ça do PFL.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA. Como
Líder. Sem revisão da ora dora.) – Sr. Pre sidente, nes -
tas pri meiras pa lavras da tri buna do Se nado, quero
saudar meus co legas Se nadoras e Se nadores, certa
de que, jun tos, es tamos ini ciando uma eta pa im por-
tante da vida par lamentar, com a res ponsabilidade de 
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realizar re formas pro fundas, que irão mar car a re ali-
dade bra sileira.

Aqui che gamos, cada um de nós, com uma his -
tória de vida, com uma par cela de li derança po lítica,
com a mar ca de nos sos Partidos, de nos sos Esta dos
e nos sa vi são de como me lhor aju dar o País e o povo
brasileiro.

O Se nado, Casa rica de per sonalidades e de Lí -
deres com gran de his tória do Brasil, re presenta para
mim, para nós, um novo de safio.

Minha fé e mi nha von tade aju daram-me a che-
gar até aqui. Mi nha sa úde e mi nha carreira po lítica
ensinaram-me a vencer obs táculos e me lhor com pre-
ender a vida. Sem pre, e hoje mais ain da, aprendi a
amar o pró ximo e agra decer a Deus a gra ça de vi ver.

Senadoras e Se nadores, todo o Bra sil tes temu-
nhou o bru tal pro cesso que foi usa do con tra mim,
uma ino minável utilização do aparelho es tatal para
afastar-me da dis puta pre sidencial. Se ria uma au to-
flagelação re passar amar guras, so frimentos e in justi-
ças de que fui alvo. Esque cê-las se ria im possível; não 
mencioná-las se ria de monstração de in sensibilidade.

No Se nado, re inicio o bom com bate da vida par -
lamentar, pron ta para tra balhar pe los ide ais que me fi -
zeram po lítica. Estou mais cons ciente do que nun ca
de que de vemos ser severos e in transigentes com o
crime, com a cor rupção, com a fal ta de éti ca, com a
tortura, com a in dignidade na po lítica. E certa de que
devemos ser im pla cáveis contra toda for ma de in justi-
ça. Re pito: im placáveis contra toda for ma de in justiça.

O mal que a in justiça ca usa nas pessoas não
comporta re paração, não tem vol ta, não tem alí vio,
não tem per dão. É in digna, é imo ral, é ter rorista, é
mais gra ve do que a tor tura, porque esta, a tor tura,
atinge o corpo e a in justiça atin ge a alma. O dano fí si-
co pode de saparecer, mas a in justiça não de saparece
nunca.

A in justiça rou ba a dig nidade, a hon ra, a paz e a
tranqüilidade das pes soas. Não de sejo a nin guém
que a co nheça. Eu a vi na po lítica, ca muflada na fe lo-
nia, es condida na po lícia po lítica, nos agen tes de fun -
ções pú blicas cor rompidas, pre varicando por ca usa
do ba ixo par tidarismo. Mas meus olhos es tão volta-
dos ago ra para o fu turo.

Senhoras e se nhores, na Câ mara, quan do exer -
ci o man dato de De putada, apren di o quan to a de mo-
cracia se en grandece na ta refa da ar ticulação po líti-
ca, no apri moramento da vi são dos pro blemas na cio-
nais, no co nhecimento das pes soas, no respeito pelo
direito de di vergir. O Par lamento é a gran de es cola da
vida po lítica e o Se nado é a Casa onde vi vemos o ver -

dadeiro es pírito da Fe deração na re presentação igua -
litária dos Esta dos.

É meu de ver, nes te pri meiro pro nunciamento,
lembrar a mi nha fé, mi nha formação cris tã, mi nha
submissão e agra decimento a Deus, que me deu
vida, amor e o des tino.

Desejo, de uma ma neira mu ito es pecial, co locar
meu co ração agra decido nas mãos do povo do Ma ra-
nhão, pela so lidariedade, pelo apo io e pelo ca rinho
que nun ca me fal taram. Sem pre es tive ao lado do
povo, sa bendo que go vernar é es tar sintonizado com
suas as pirações, sensível e aten ta às suas di ficulda-
des.

Meu agra decimento ao povo bra sileiro, que es -
teve ao meu lado em mu itos e di fíceis mo mentos e
pensou fa zer-me sua can didata à Presidência da Re -
pública, che gando a hon rar-me com 27% de suas in -
tenções de voto, per centual que era uma ex tensão, no 
plano na cional, da apro vação que sem pre re cebi do
povo ma ranhense, que por duas ve zes me es colheu
sua Go vernadora.

Cito es pecialmente as mu lheres bra sileiras, as
mulheres da mi nha ter ra, que me in centivaram, apo ia-
ram-me, fo ram a li nha de frente da mi nha luta e me fi -
zeram a pri meira Go vernadora ele ita no Bra sil e, ago -
ra, a pri meira Se nadora pelo Esta do do Ma ranhão.

Nós, mu lheres, qual quer que seja a nos sa trin -
cheira partidária, te mos um es paço co mum a nos unir 
nas di ficuldades adi cionais que to das ti vemos de ven -
cer. Ocu pamos nos so lu gar e, te nho cer teza, va mos
ampliar nossas áreas de in fluência e de de cisão.

Seria in justo que não fa lasse do or gulho que te -
nho de meu pai, mas sem pre ca minhei por meus pró -
prios pés, com mi nhas pró prias idéi as e dele só re cebi
incentivo para que eu fos se, como sou, eu mes ma,
com meus de feitos e qua lidades.

Senadoras e Se nadores, na su cessão presiden-
cial, di vergindo de meu Par tido, e com sua com preen-
são para com a mi nha ati tude, apoiei o Presidente
Luiz Iná cio Lula da Sil va.Ao lon go da mi nha vida po lí-
tica, tive em mu itas Li deranças do PT in terlocutores
amigos e pes soas le ais.

Com o Pre sidente, mi nha re lação foi mu ito boa e 
cordial. Na cam panha, com en tusiasmo, acre ditei na
sua ca pacidade de co mandar o País e ago ra, no Go -
verno, não te nho mo tivos se não para jul gar a mi nha
atitude acer tada.

Quero, par ticularmente, des tacar al guns pon tos
que acho im portantes para uma in flexão na ten dência
que fez da dé cada pas sada não a dé cada per dida,
mas a dé cada frus trada. A eco nomia do Bra sil teve
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baixos ín dices de cres cimento e foi man tida a tendên-
cia his tórica de concentração de ren da e ba ixo po der
de com pra dos tra balhadores e as salariados.

Portanto, o ma ior de safio do Bra sil é vol tar a
crescer. E crescer é o me lhor ca minho para ata car-
mos os pro blemas so ciais. Pro curei, no Ma ranhão,
enfrentá-los. Saí do Go verno com nú meros do Ipea e
do IBGE mos trando que o Ma ranhão, no pe ríodo em
que go vernei, foi o Esta do bra sileiro que mais com ba-
teu a po breza, em bora os nos sos ín dices so ciais se -
jam ba ixos, e ja mais nos con formamos com eles.

Mas a ten dência mun dial, de pois da queda do
muro de Ber lim, foi a de aca bar com o es tado de
bem-estar so cial. To dos só pen sam na lei da com peti-
ção, no au mento da produtividade, na au tomação, o
que faz au mentar a dis pensa de mão-de-obra e, por -
tanto, o de semprego.

É ne cessário go vernar com aus teridade fis cal,
com as con tas pú blicas or ganizadas e com o ob jetivo
de me lhor em pregar os pou cos re cursos dis poníveis
para in vestimento.

Só não po demos es quecer os mar ginalizados e
excluídos. Eles não têm pro teção se não a ação do
Estado. Eles não re sidem nos es treitos pa râmetros da 
macroeconomia. Mo ram na po breza, na in segurança
dos ba irros en tregues ao cri me or ganizado e ao nar -
cotráfico, em bar racos e ca sas sem água e sem es go-
to, sem as sistência mé dica e sem ade quado sis tema
de edu cação. Eles não mo ram na Fe deração, nem
nos ín dices das bol sas de va lores, nem nos com plica-
dos cál culos de ris cos-Brasil. Eles vi vem no Bra sil
profundo de ca rências e tam bém de es peranças em
dias me lhores.

Daí a ne cessidade de priorizar o so cial. É uma
decisão de so lidariedade hu mana.

Com essa vi são, destaco um problema que
constitui a ma ior pre ocupação do povo bra sileiro. É o
que cons tata, por exemplo, re cente pes quisa fe ita
pelo DataFolha. Na pes quisa, o de semprego é con si-
derado por 31% de nos sa po pulação como o ma ior e
o mais gra ve pro blema do Bra sil. Em se gundo lu gar,
com 22%, es tão a fome e a mi séria. Em ter ceiro lu gar,
aparece a se gurança pú blica, men cionada por 18%.

Com es ses nú meros, che gamos a con cluir que,
em um País com tan tas ca rências na área da edu ca-
ção, sa úde, es tradas, pre vidência, sa lários e em tan -
tas ou tras, 71% das ma iores pre ocupações do povo
estão concentradas em de semprego, fome, mi séria e
segurança pú blica.

Especificamente, que ro re ferir-me ao de sem-
prego. Nada pior para atin gir a dig nidade hu mana do

que a fal ta de tra balho. O de semprego leva à per da da 
auto-estima, con duz à de gradação das pes soas, des -
trói a es perança e é uma das lar gas es tradas para a
violência. Tão grave quan to o de semprego é o que
está ocor rendo tam bém com mu itas pes soas em pre-
gadas: o medo de per der o em prego, o sa lário e a
tranqüilidade da fa mília.

Agora, o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va
anuncia que lan çará, em âm bito fe deral, um gran de
programa de pri meiro em prego. Li que o Mi nistro Jac-
ques Wag ner, meu ex-co lega na Câ mara dos De puta-
dos, está en carregado de sua ela boração, com lan ça-
mento pre visto para o dia 1º de maio, Dia do Tra balha-
dor.

Sr. Pre sidente, agre go mi nha ex periência ao li -
dar com esse pro blema. Em 1994, can didata ao Go-
verno do Ma ranhão, pro meti que, ele ita, fa ria o Pro-
grama Pri meiro Empre go, para aten der os jo vens.
Pesquisas acusando fal ta de pos tos de trabalho para
os jo vens e um le vantamento fe ito pelo Sis tema Na ci-
onal de Empregos, o Sine, le varam-me a cri ar um pro -
grama de es tágio de três me ses de ex periência pro -
fissional, para pes soas en tre 16 e 30 anos. O Go verno
do Esta do do Ma ranhão pa gava meio sa lário mí nimo
para a fa ixa de 16 a 18 anos e um sa lário mí nimo para
os de 18 a 30 anos. Num caso e no ou tro, o Esta do
também ar cava com os cus tos so ciais, como
vale-transporte e vale-ali mentação.

Eleita Go vernadora, im plantei o Programa Pri-
meiro Empre go, pi oneiro no Bra sil. Con videi, para atu -
arem em par ceria, en tidades como Asso ciação Co-
mercial, Clu be de Di retores Lo jistas, Fe derações, Se -
brae, Asso ciação de Mi croempresários e a De legacia
Regional do Tra balho. As em presas abri am as va gas,
e nós tre inávamos os can didatos se lecionados.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – Per mi-
te-me V. Exª um aparte?

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Pois
não, Se nador. Ouço V. Exª e, em se guida, o Se nador
Roberto Sa turnino.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – Se nadora
Roseana Sar ney, se eu dis sesse que con cordo com
todas as le tras do seu dis curso, tal vez não es tivesse
sendo sincero. E mi nha prá tica na vida e na re lação
pessoal com V. Exª é de usar de ab soluta sin ceridade.
Se eu dis sesse, por ou tro lado, que exis te al guma dis -
cordância que me faça en trar pelo rumo do de sapreço
em re lação a uma fi gura pú blica que res peito, um ser
humano que ad miro e al guém que vem ao Se nado
para cum prir um gran de pa pel – e o seu dis curso de
hoje já mos tra que V. Exª, de fato, vem para cum prir
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um gran de pa pel –, se eu dis sesse o contrário dis so,
também es taria sen do in sincero. Na ver dade, o apar-
te é para di zer que te remos mo mentos fra ternos de
debate, de con cordância, de con vergências, de di ver-
gências, mas, nes te mo mento, que ro res saltar ape-
nas que a Casa se en grandece com a sua pre sença,
e pes soalmente me re jubilo com o que é, na ver dade,
a pro va de re sistência, de va lentia, de ca ráter e de co -
ragem que V. Exª ja mais de ixará de dar para o País.
Muito obrigado a V. Exª.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada pelo apar te, Se nador Arthur Vir gílio. Tive
oportunidade de apren der com V. Exª na Câ mara e ao 
longo da nos sa car reira po lítica.

Ouço o Se nador Ro berto Sa turnino.
O Sr. Ro berto Sa turnino (Bloco/PT – RJ) – Go -

vernadora Ro seana, cus ta-me mu ito in terromper o
discurso de V. Exª, que está ex celente. Vai por uma li -
nha que é, en fim, a da ver dade de tudo o que tem
acontecido nes te País e da ex pressão dos seus pro -
blemas e an seios ma iores. Entretanto, eu não po deria
deixar de ex pressar aqui tam bém, do fun do do ser, a
minha so lidariedade em re lação a tudo o que V. Exª
disse na pri meira parte do seu dis curso, quan do se
referiu a todo esse sen timento de in justiça que, como
V. Exª dis se mu ito bem, não atin ge o cor po, mas atin -
ge a alma, o co ração, o es pírito, o ser da gen te. Eu
queria ex pressar a mi nha so lidariedade e di zer a V.
Exª que eu pas sei por isso. V.Exª sabe que pas sei por 
um mo mento, em ou tras cir cunstâncias, em que tive
esse mes mo sen timento da in justiça atin gindo-me du -
ramente, mas du ramente mesmo. Não me que ixei das 
distorções do no ticiário, que di ariamente pontificavam
todos os jor nais. Não me que ixei e de ixei que o tem po
fizesse vir à tona a ver dade. A verdade veio e, afi nal
de con tas, sou Se nador com o voto da po pulação do
Estado, que re conheceu todo o meu es forço à frente
da Pre feitura do Rio de Ja neiro. Entre tanto, na quele
momento cru cial, que, sem dú vida ne nhuma, foi o
mais di fícil da mi nha vida po lítica, mu ito pou cas pes -
soas, mu ito poucos ami gos tentaram me de fender e
me aju dar. Uma des sas pou cas pessoas foi V. Exª.
Digo isso de pú blico e lhe agra deço. Eu não pedi nada 
a V. Exª, que não ti nha in teresse ne nhum, mas re al-
mente V. Exª re conheceu a si tuação de in justiça que
pesava so bre mim e ten tou, re petidas ve zes, aju-
dar-me. Expres so este agra decimento, além da so li-
dariedade e das ex pressões de ad miração por V. Exª
que eu já cul tivava e que, com toda cer teza, continua-
rei cul tivando. No mais, o seu dis curso está mu ito
bom.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador Sa turnino, pelo seu apar te.

A SRA. Iris de Ara újo (PMDB – GO) – V. Exª
concede-me um aparte?

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Peço a V. Exª
que me ins creva tam bém, em se guida.

A SRA. Iris de Ara újo (PMDB – GO) – Se nado-
ra Ro seana, eu gos taria de pres tar um de poimento de 
mulher para mu lher. Qu ando, nos primórdios de sua
candidatura, o Brasil to mou co nhecimento de que V.
Exª ha veria de ser, pela pri meira vez, can didata ao
cargo de Pre sidente do País, eu sen ti, não só no meu
querido Esta do de Go iás, percebi, por meio de con-
versas com mu lheres, prin cipalmente, Se nadora,
aquelas que não têm vez, não têm voz, que um mo -
mento his tórico es taria se avizinhando para o nos so
País. Se nadora, fiz par te da gran de tor cida que se le -
vantou por este País afo ra, uma torcida fe minina, e
torceu e lu tou para que V. Exª con seguisse le var a
bom ter mo a sua can didatura. O res to, co nhecemos.
Mas que o mo mento vi vido por V. Exª, por nós, pelo
País in teiro, sir va de li ção e nos dê, a nós mu lheres, a
lembrança forte de que po deremos ter ain da, nes te
País, uma mu lher Presidente da Re pública.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Se -
nadora, mu ito obrigada pe las suas pa lavras.

Ouço o no bre Se nador Edison Lo bão.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se nadora

Roseana Sar ney, peço a V. Exª que con trole o seu
tempo. Com pe sar o faço.

O SR. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se nadora,
V. Exª me per mite um aparte?

O Sr. José Agri pino (PFL – RN) – Se nadora, V.
Exª me per mite um apar te?

O Sr. Anto nio Car los Ma galhães (PFL – BA) –
Senadora, o lado de cá pede um apar te tam bém?

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Meu apar te a
V.Exª tem mu ito mais sen tido de tes temunho do que
de apo io. Um apoio que V.Exª sem pre teve em to dos
os mo mentos e em to dos os ins tantes da nossa ca mi-
nhada. So mos cor religionários, ami gos in separáveis
e so mos do mes mo Esta do. Os triunfos de V.Exª têm
sido tam bém os meus. O seu so frimento a mim me
afeta do mesmo modo. Acom panhei o cal vário de
V.Exª no ins tante mais dra mático da vida pú blica, que
parecia florescer, desta ilustre po lítica ma ranhense.
Foi no mo mento em que, por ini ciativa do nos so Par ti-
do, V.Exª se tor nou candidata à Pre sidência da Re pú-
blica. E o que di ziam as pes quisas e o povo nas ruas?
As pes quisas ele vavam o nome da ilus tre re presen-
tante do Ma ranhão, e o povo pro clamava o seu nome
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nas pra ças do País por onde an dava. Tive a ale gria de 
acompanhá-la ao Rio Gran de do Sul, a San ta Ca tari-
na, a São Pa ulo, a di versos Esta dos, e per cebi, pe las
ruas por onde pas sávamos, que Ro seana era um fa -
cho de es perança para as mu lheres do Bra sil e tam -
bém para os ho mens. Veio en tão a su prema in justiça
de que nos fala Afon so Ari nos, e V.Exª de ixou de ser
candidata em ra zão da per seguição, da pe çonha po lí-
tica que ten taram lan çar con tra V.Exª. Mas no tei que,
conhecendo-a como eu a co nhecia, se ele vou na sua
personalidade e no seu ca ráter uma co ragem nova. O
destemor acompanhou V. Exª do co meço ao fim, até o 
instante em que o Po der Ju diciário de clarou que cul -
pa ne nhuma lhe ca bia. V. Exª saiu dali, por tanto, com
o véu da ino cência ab soluta que nós dois sem pre pro -
clamamos. Andei com V. Exª pe las dis tâncias do Ma -
ranhão na nossa cam panha ele itoral do ano pas sado.
Em ne nhum ins tante, vi a can di data Ro seana Sar ney
abatida com aqui lo que se di zia a seu res peito. Eu fa -
laria lon gamente so bre a sua ini ciativa quan to ao Pro -
grama Pri meiro Emprego e tam bém em re lação ao
salário mí nimo. Qu ando o nosso Par tido de cidiu que o 
salário de veria ser de US$100, V. Exª, como Go verna-
dora, foi a pri meira a ado tar esse va lor como piso sa -
larial. Cum primentos, portanto, à mi nha ilus tre co lega
e ami ga que rida, Ro seana Sar ney, por tudo quan to
foi, por tudo quan to é e pelo que se guramente ain da
virá a ser.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obrigada, Se nador Edison Lo bão.

O Sr. Alo izio Mer cadante (Blo co/PT – SP) – Sr.
Presidente, peço a pa lavra pela or dem.

O Sr. Ga ribaldi Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
nadora Ro seana Sarney, lem bre-se da queles Se na-
dores que es tão sen tados aqui atrás.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Quem pe -
diu a pa lavra pela or dem?

O Sr. Alo izio Mer cadante (Blo co/PT – SP) – Sr.
Presidente, fui eu.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Alo izio Mer cadante.

O Sr. Alo izio Mer cadante (Blo co/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, so li-
cito a V. Exª que te nha a mes ma ge nerosidade com a
Senadora Ro seana Sar ney já ocor rida em ou tras
oportunidades, quan do al guns Se nadores de peso
político e com a his tória de S. Exª su biram à tri buna.
Sei que é di fícil na con dição pes soal, mas essa ati tu-
de sim plesmente man tém a iso nomia e a jus tiça. A
participação do Ple nário mostra o in teresse desta
Casa e do País em ou vir a Se nadora Ro seana Sar -

ney. Sr. Pre sidente, faço esse ape lo a V. Exª para que
seja ge neroso como o seu co ração gos taria de ser,
embora o mandato não lhe per mita.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mais di fí-
cil ain da a mi nha mis são.

Continua com a pa lavra a Se nadora Ro seana
Sarney.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Com
a pa lavra o Se nador José Agri pino.

O Sr. José Agri pino (PFL – RN) – Se nadora
Roseana Sar ney, V. Exª faz sua fala ina ugural no ple -
nário do Se nado Fe deral, e o faz com a au toridade de
ex-Governadora, mais do que isso, de pré-can didata
à Pre sidência da Re pública por nos so Par tido, o PFL.
Candidatura que se pre nunciava exi tosa, pois, quan -
do V. Exª a de ixou, se en contrava no topo das pes qui-
sas. Era o sím bolo da es perança, pro duto de uma
vida lim pa, operosa, no Po der Exe cutivo. Go vernado-
ra la ureada, campeã de avaliação em se guidas en-
quetes, era a fi gura doce que o Bra sil pa recia querer
como Pre sidente da Re pública, e, no en tanto, foi gol -
peada. Não lhe fal tou, po rém, a so lidariedade de seu
Partido. Tive opor tunidade, e o fiz com des temor e
convicção, de to mar sua defesa em to das as opor tuni-
dades em que fui so licitado. So bre sua pro bidade, não 
precisa fa lar nin guém, por que já fa lou a Justiça. Qu e-
ria ape nas sa udar este seu pro nunciamento ini cial,
que sei será o iní cio de uma con tribuição pro fícua
neste Se nado, por sua ex periência como Go vernado-
ra, pe las mãos lim pas que car rega, mas prin cipal-
mente pelo es pírito pú blico e pelo sen timento de povo 
de V. Ex.ª. O pro jeto do primeiro em prego, os progra-
mas de so lidariedade e de com bate à po breza de V.
Ex.ª  em seu Esta do, Esta do po bre onde mo rei, são
exemplos que fa lam por si sós e que or gulham o nos -
so Par tido. Se nadora, esta Casa, que es perou bas-
tante tempo pelo seu pro nunciamento ina ugural, tam-
bém es pera mu ito de sua con tribuição. O PFL es pera
de sua in teligência aqui lo que o Se nado es pera. Tam-
bém que ro di zer que o PFL, seu e meu Par tido, se or -
gulha mu ito de sua pre sença.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador.

Concedo o apar te ao Se nador Tas so Je reissati.
O Sr. Tas so Je reissati (PSDB – CE) – Se nado-

ra Ro seana Sarney, gostaria de fa lar por mu ito tempo,
pois são mu itos os anos de ami zade, de com panhei-
rismo e de so lidariedade que te mos, ape sar de per-
tencermos a Par tidos di ferentes, mas, de vido à vi sível
má von tade da Mesa em re lação ao seu pro nuncia-
mento, ten tarei ser o mais bre ve pos sível, e di zer da
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minha alegria em ver V. Ex.ª fa zer o seu pri meiro dis -
curso, trazendo todo o seu es pírito pú blico, a sua
energia de mu lher que acom panhei de perto no fi nal
do ano pas sado e vi toda uma fa mília de ho mens aba -
tida ao seu re dor, e a sua co ragem, a sua ener gia, fa -
zendo com que fos se em fren te, ul trapassasse e ven -
cesse to dos os obstáculos que apa reciam. Ouvi o seu 
desabafo, e V. Exª sabe que sou so lidário com ele!
Mas gos taria de di zer que o seu fu turo, aqui nes ta
Casa, hoje com seu dis curso, fica mu ito bem de finido.
E de finido den tro da quilo que to dos nós que ti vemos o 
privilégio de sua ami zade es perávamos. Pa rabéns!
Que seja bem-vin da com as suas pa lavras!

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obrigada, Se nador Tasso Je reissati.

Senador Anto nio Car los.
O Sr. Anto nio Car los Ma galhães (PFL – BA) –

Senadora Ro seana Sar ney, não me jul go sus peito
para fa lar so bre V. Exª. A ami zade que nos liga há tan -
to tem po e que veio do Pre sidente Sar ney não im pe-
de que diga que V. Exª de há mu ito tem uma vida po lí-
tica pró pria, brilhando como Par lamentar e, de pois,
como uma das me lhores ad ministradoras des te País.
O povo ma ranhense a re verencia e tem por V. Exª o
maior apre ço e o ma ior res peito, daí por que qual quer
injustiça praticada con tra V. Exª é con tra o povo do
Maranhão e gran de par te do povo bra sileiro. Para V.
Exª o que é re almente im portante é ter uma vida ex -
tremamente pro veitosa para o seu Ma ranhão. V. Exª
se or gulha do seu Ma ranhão e se gue uma tradição
paterna que a hon ra e, so bretudo, a seu pai. Te nho
certeza de que o or gulho que sin to por Luís Edu ardo o 
Presidente José Sar ney sen te por V. Exª. E é jus to
que as sim seja, pois V. Exª pos sui uma vida mar cada
pelo êxi to e pela co ragem pes soal. E aqui nes te Par la-
mento de monstrará, como já de monstra, a gran de ca -
pacidade de ser vir ao Ma ranhão e ao Bra sil.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador Anto nio Car los Ma galhães.

Senador Ga ribaldi Alves Fi lho.
O Sr. Ga ribaldi Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -

nadora Ro seana Sar ney, te nho to dos os mo tivos para 
saudá-la neste ins tante. Primeiro, pela ami zade que
une nos sas fa mílias. Se gundo, porque, a despeito de
V. Exª di zer que caminha pe los próprios pés, o que re -
conheço, não de ixa de re fletir em suas qua lidades a
influência pa terna. A se guir, pelo com panheirismo es -
tabelecido en tre a Go vernadora do Ma ranhão e o Go -
vernador do Rio Gran de do Nor te, pois fo mos Go ver-
nadores por dois pe ríodos igua is. E digo tam bém da
admiração que te nho pela co ragem com que V. Exª

implantou a re forma ad ministrativa no Ma ranhão, já
que, na quele ins tante, a in fluência pa terna não se fez
exercer, cre io eu. V. Exª ca minhou pe los pró prios pés.
Não sei se o Pre sidente Sarney se queixará des te co -
mentário. Mas o que se sabe é que V.Exª, com a sua
trajetória po lítica, abriu perspectivas. Se não fos se o
que se re latou, es taria sa udando hoje não a Se nado-
ra, mas a Pre sidente da Re pública. Te nho a opor tuni-
dade de di zer ain da, sem que rer ser lon go nes te apar-
te, que falo em nome da Ban cada do PMDB. De-
ram-me a sa tisfação e a honra de sa udá-la, como
Vice-Líder do PMDB, para di zer-lhe que há de con tri-
buir para que o Se nado, numa hora de re formas, te -
nha um pa pel re almente de cisivo na vida bra sileira.
Parabéns, Se nadora.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obrigada, Se nador Ga ribaldi Alves Fi lho.

Senador Fer nando Be zerra.
O Sr. Fer nando Be zerra (Bloco/PTB – RN) –

Senadora Ro seana Sar ney, te nho o gran de pra zer de
saudá-la em meu nome pes soal e tam bém em nome
do meu par tido, PTB. Gu ardei das palavras de V. Exª
que, na sua atu ação nes ta Casa, será im placável
contra to das as for mas de in justiça, tan to das so ciais,
que nos en vergonham a to dos nes te País, quan to das 
regionais, so bre as qua is tive a opor tunidade tantas
vezes de tratar com V. Exª, como Go vernadora bri-
lhante, com petente e hon rada que foi do Esta do do
Maranhão. Tra tei tam bém, re centemente, das nos sas
preocupações, os Se nadores da re gião Nor deste, de
pensar ra pidamente numa con tribuição ao de senvol-
vimento re gional. Não te nho dú vida de que a par tici-
pação de V. Exª será fun damental nis so. V. Exª tam -
bém se re feriu à in justiça de que foi ví tima, de que a
injustiça rouba a paz. Den tre os Se nadores que aqui
estão, sou al guém que pode com preender o quan to
dói a in justiça. V. Exª tem a sor te de po der, por uma
decisão da pró pria Jus tiça, aparecer nesta Casa com
todos os pro blemas es clarecidos. Tra go a mi nha so li-
dariedade, a mi nha pa lavra de que nun ca du videi, em
instante al gum, pela for mação e ori gem de V. Exª, de
ser V. Exª uma pes soa honrada, dig na, ca paz, lim pa,
uma pes soa que cer tamente nes ta Casa dará uma
grande con tribuição, como foi tam bém gran de a con -
tribuição que deu ao go vernar o Esta do do Ma ranhão.
Parabéns por suas pa lavras, Se nadora Ro seana.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador Fernando Be zerra.

Senador Pe dro Si mon.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se nadora

Roseana, lem bro-me lá do iní cio, V. Exª, que ain da é
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uma me nina, era ain da mais me nina e acom panhava
os es forços da Ali ança De mocrática, a tor cida de V.
Exª para que des se cer to a ali ança de Sarney e Tan-
credo Ne ves, o es forço de V. Exª em todo aque le mo -
mento, o seu ca ri nho, a sua de dicação e a sua gar ra.
Realmente foi um gran de iní cio. No Go verno do seu
pai, V. Exª sem pre foi aque la voz – e pude acom pa-
nhar como Mi nistro e como Go vernador – que de ba-
teu e dis cutiu os problemas so ciais. Na Câ mara dos
Deputados, V. Exª era par ceira de diá logos dos depu-
tados do PT, da queles que, in clusive da tri buna, ba ti-
am no Go vernador, no Presidente da Re pública. Mas
V. Exª sem pre ti nha uma li nha vol tada para o so cial,
preocupada com as ques tões so ciais. A ad ministra-
ção de V. Exª, que tive a opor tunidade de acompa-
nhar, in discutivelmente, foi uma ad ministração re volu-
cionária. Não creio que a re forma ad ministrativa que
V. Exª fez, no Ma ranhão, te nha sido re petida em ou tro
Estado. E sei tam bém – aí o Se nador Ga ribaldi tem
razão – que foi à re velia do pai, que via a re forma com
tremendas restrições e que, se de pendesse dele, não 
sairia. Mas, V. Exª dis se: “vou ma goar meu pai, mas
vou fa zer aqui lo que está cer to”. E es tava certo. A can -
didatura de V. Exª nas ceu na turalmente. O PFL é um
grande partido, um partido de gen te im portante, ilus -
tre, de mu itos Go vernadores. Na verdade, ele não en -
contrava, ao lon go do tem po, um can didato pró prio à
Presidência da Re pública. E foi exa tamente bus car,
na fi gura de V. Exª, as qua lidades da com petência, da
disposição de luta, da fir meza, aqui lo que a Na ção
aceitou. A ver dade é que, quan do V. Exª apa recia na
televisão, não era uma pro paganda fe ita e paga pelo
coordenador, por aque le ex cepcional ho mem. Por
que ele não con seguiu fa zer de pois? Por que a pro pa-
ganda que ele fez de V. Exª, com tan ta com petência,
ele não re petiu em ou tras cam panhas? É porque,
além da ca pacidade dele, o con teúdo – que era V.Exª
– era da ma ior im portância, do ma ior sig nificado. E,
na ver dade, a cam panha de V. Exª es tava cres cendo
e se ria uma cam panha mu ito bo nita, ex cepcional-
mente bo nita, V. Exª e o Lula, uma cam panha de alto
gabarito, uma cam panha re almente emocionante. O
que fi zeram com V. Exª, na ver dade, não tem ex plica-
ção. Não há ex plicação que ho mens de res peito, num
País como o nos so, de re pente, usassem de ex pedi-
entes os mais vis, os mais in compreensíveis con tra V.
Exª, sua bi ografia, sua dig nidade, para atin gir a so cie-
dade bra sileira. V. Exª era a chan ce que uma gran de
parcela da so ciedade bra sileira ti nha de eleger uma
candidata a Pre sidente. Não foi V. Exª que foi atin gida,
mas uma imen sidão de ho mens e mu lheres bra silei-
ros que viam a vo tação de V. Exª com ma ior sig nifica-

do. O que é tris te nes te País é que fi zeram, ten taram,
brincaram com a hon ra e, ter minado o caso, não se
fala mais dele. Se não fos se V. Exª lu tar na Justiça
para con seguir re vertê-lo, também dis so não se fa lava
mais. V. Exª é uma mu lher de gran de êxi to, de grande
vitória, na sa úde pes soal, na luta per manente e emo-
cionante, na luta fa miliar, na ca pacidade de ação, na
defesa de suas idéi as, na ami zade que V. Exª teve
com os gran des ho mens – Dr. Ulysses, Te otônio – que
a ad miravam e eram ad mirados por V.Exª. V. Exª tem
uma li nha que me rece res peito. Tam bém con cordo
que V. Exª tem as di retrizes, o per fil, a per sonalidade e 
a for mação do pai, mas o in dividualismo, a in depen-
dência, as ca racterísticas emo tivas de pri meiríssima
grandeza de V. Exª, atre vo-me a di zer, vão além do
pai.

A SR.ª ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador Pe dro Si mon.

Concedo um apar te ao Se nador Edu ardo Su-
plicy.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dora Ro seana Sar ney, que ro cum primentá-la por tra -
zer sua con tribuição, sua experiência para o de bate
de ques tões so ciais. So bretudo quan do re lata sua ex -
periência com o Pro jeto Pri meiro Empre go, a for ma
como ele se ca racterizou du rante seu Go verno no
Maranhão. V. Exª ex plica que o es tímulo ao em prego
dos jo vens deu-se por meio de meio sa lário mí nimo,
até cer ta ida de. Aos mais ve lhos, foi ofe recido um sa -
lário mí nimo. Assim, es sas pes soas pu deram re alizar
um tra balho em al guma or ganização, em al guma em -
presa. Gos taria de ressaltar que o Mi nistro do Tra ba-
lho, Jac ques Wag ner, está, de fato, exa minando di ver-
sos pro gramas de es tímulo ao em prego. Há uma ex -
periência no Rio Gran de do Sul, ou tras no Ma ranhão
e em Per nambuco. Há também di versas ex periências
em ou tros pa íses que sig nificam trans ferência de ren -
da, al gumas na forma de cré dito fis cal re passado di -
retamente às em presas e ou tras por meio de trans fe-
rência di reta aos tra balhadores. Con sidero im portan-
te a ex periência do Ma ranhão. Espero que o Go verno
esteja efe tivamente exa minando qua is os seus efe i-
tos. Te nho cha mado a aten ção para o cré dito fis cal,
que, se for des tinado di retamente às em presas, como 
alguns de fendem e tem sido co gitado, em ver dade,
pode aca bar por ser um pro cedimento um tan to ina -
dequado, na me dida em que pode sig nificar um pro -
cesso de con centração de ren da; o ou tro pro cedimen-
to, o de trans ferência de ren da di retamente às mãos
dos tra balhadores, se ria di ferente e po deria se tornar
uma fór mula mais efi caz. É cla ro que mu ito im portan-
te será re fletir so bre qual o me lhor de senho do be nefí-
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cio. Cer tamente a ex periência do Ma ranhão, bem es -
tudada, pode con tribuir mu ito para tra zer luz ao me -
lhor pro jeto que o Mi nistro Ja ques Wag ner e o Pre si-
dente es tão por anun ciar. Meus cum primentos à sua
colaboração.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obrigada. Se nador, que ria di zer que na nos sa ex pe-
riência no Ma ranhão não se co gitou, e fe lizmente não
foi ne cessária, a ado ção da re núncia fis cal.

Gostaria de lem brar um dado so bre o Pri meiro
Emprego no Ma ranhão: de to dos os par ticipantes, é
importante que se diga, 25% per maneceram nas em -
presas onde ha viam es tagiado. Tam bém cri amos o
Viva Ma ranhão, que é uma mo dalidade do Primeiro
Emprego, para pro fissionais de ní vel su perior, re-
cém-formados, até três anos após a for mação, com
estágio de um ano no in terior do Ma ranhão e sa lário
de R$1.000,00. Fo ram os dois pro gramas que fi ze-
mos para am pliar os ní veis de oportunidade de in ser-
ção de mão-de-obra no mer cado de trabalho.

Senador Mar co Ma ciel.
O Sr. Mar co Ma ciel (PFL – PE) – Se nadora Ro -

seana Sarney, ouço com mu ita  sa tisfação o dis curso
de V. Exª. V. Exª é  po lítica por he reditariedade e,
como foi sa lientado, agre ga à sua tra dição pa terna
uma enor me car ga de in tuição. Já hou ve quem dis-
sesse que po lítica é, so bretudo, in tuição e que as mu -
lheres são es pecialmente do tadas des se atri buto. V.
Exª tem, ao lon go da sua vida pú blica já mu ito densa,
exercido, com talento e bri lhantismo, di ferentes fun-
ções a que foi cha mada a ocu par, quer no Exe cutivo
Federal, quer nas fun ções le gislativas, na Câ mara
dos De putados e ago ra no Se nado da Re pública,
quer, du rante um oc toênio, go vernando o Ma ranhão,
importante Esta do da Fe deração bra sileira.  Não po -
demos de ixar de re conhecer que o Ma ranhão, en tre
os Esta dos da Fe deração Bra sileira, se dis tingue por
grande di namismo eco nômico ex presso, en tre ou tros
indicadores, pelo cres cimento de suas ex portações.
V. Exª traz a de bate uma ques tão ex tremamente opor-
tuna, o em prego. Aproximamo-nos do 1º de maio, e
sempre essa data nos faz re portar à ques tão do em -
prego, que é algo es sencial para a re alização hu ma-
na. O Papa João Pa ulo II, fa lando em Sa int-Denis, ba -
irro ope rário de Pa ris, men cionou que o em prego não
traz ape nas uma re tribuição fi nanceira, mas en seja
uma re alização pes soal. Sua San tidade dis se, na que-
la oca sião, uma frase que não es queci: quan do o tra -
balhador re gressa à sua casa leva  con forto à fa mília
e dá uma con tribuição para a me lhoria do mun do.
Lembrar o Dia do Trabalho é lem brar as ques tões so -
ciais bra sileiras e, de for ma mais par ticular, a si tuação

dos me nos as sistidos. Por isso, cum primento V. Exª
pela opor tunidade do discurso e pela ex periência pi o-
neira do seu go verno ha ver ofe recido no País um pro -
grama de primeiro em prego. Ain da on tem, numa re u-
nião de gru po te mático do PFL, a ques tão foi sus cita-
da. Ao ana lisar as di ferentes ex periências dos Esta-
dos da Fe deração, foi ci tado, com mu ita pro cedência,
o pro grama exe cutado no Ma ranhão. Sem prejuízo do 
reconhecimento de mu itas ou tras con quistas do Go-
verno de V.Exª, que ro di zer que esta tem mar ca mu ito
importante na busca de um de senvolvimento que seja
sinônimo de so lidariedade.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obrigada, Se nador Mar co Ma ciel.

Ouço o Se nador Ra mez Te bet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se nadora

Roseana Sar ney, eu es tava an sioso por vê-la nes ta
tribuna. E que ro di zer que não falo ape nas em meu
nome pes soal, sabe por quê? Por que quando V. Exª
foi pré-can didata à Pre sidência da Re pública as pes -
quisas de monstravam que, em meu Esta do, V. Exª se -
ria con sagrada. Tam bém que ro pa rabenizar V. Exª
pelo pro nunciamento. Está ele re pleto, te nho certeza,
da gran de con tribuição que V. Exª dará à Fe deração
brasileira. V. Exª já fez isso no seu Esta do, go vernan-
do-o com dig nidade e lu tando pe los mais hu mildes.
Aqui, V. Exª terá opor tunidade de lu tar contra as de si-
gualdades re gionais a que se re fere e tam bém contra
as de sigualdades so ciais, as qua is cons tituem a
substância do discurso que a trou xe hoje a essa tri bu-
na. Os meus cum primentos a V. Exª, em meu nome e
em nome do Mato Gros so do Sul.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA)  Mu ito
obrigado, Se nador Ra mez Te bet.

Tem a pa lavra o  Se nador Alo izio Mercadante.
O Sr. Alo izio Mer cadante (Blo co/PT – SP) –

Senadora Ro seana Sar ney, tam bém sou da queles
que aguar davam com gran de ex pectativa este mo-
mento. Qu ando V. Exª co meçou a dis cursar, lem-
brei-me de quan do nos co nhecemos, há mu ito tempo,
no ple nário da Câ mara dos De putados. Éra mos dois
Parlamentares mu ito jo vens – V. Exª, evi dentemente,
muito mais jo vem do que eu – e com mu itas di feren-
ças. Ví nhamos de dois pro jetos po líticos di ferentes,
de uma dis puta mu ito acir rada já no pas sado, com di -
vergências pro fundas de vi são de mun do e de ati tude
nos vo tos e nas de cisões. Mas já na quela opor tunida-
de, nos gran des mo mentos do País, es távamos jun -
tos. Na CPI de PC Fa rias e Col lor de Mel lo, cada um
em seu lu gar e de sempenhando seu pa pel contribuiu
para a trans parência, para a éti ca, na quele mo mento.
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A com petência de V. Exª na ar ticulação e o trân sito
que ti nha no plenário fo ram mu ito im portantes na que-
le epi sódio. Houve ou tros ca sos di fíceis na quela Le -
gislatura atri bulada, e V. Exª, com a ex periência de
quem ti nha lon ga vi vência pú blica, aliada aos co nhe-
cimentos ad quiridos num ber ço pri vilegiado que lhe
proporcionou o apren dizado, a ob servação e a par tici-
pação na mi litância po lítica, deu uma con tribuição
muito gran de ao País. Eu di ria que, ao lon go do tem -
po, as di ferenças con tinuaram, mas as con vergências
foram nos apro ximando. E exatamente porque ex pu-
semos sem pre de for ma fran ca, transparente e leal as 
nossas di ferenças hoje po demos, jun tos, pensar o
Brasil e cons truir um projeto di ferente. Se eu pu desse,
desta tribuna, de sejar algo, eu de sejaria que esse de -
sabafo ocor resse so mente hoje. Não va mos vol tar a
essa pa uta. Eu, re almente, não gos taria de tam bém
voltar a vi sitá-la no hos pital. O ma ior in dício de que
essas co isas não mais acon tecerão é a pre sença da
Senadora Ro seana nes sa tri buna e na Co missão,
com gar ra, ex pondo suas idéi as, brigando, ar ticulan-
do como nin guém. Agora, mais do que nun ca, preci-
samos tan to da Se nadora Ro seana, por que es tamos
juntos nesse pro jeto de construção. Te nho cer teza de
que, nes te mo mento, por toda a sua his tória, vi vência
e ex periência, o Presidente Sar ney, que já ocu pou to -
dos os car gos da Re pública, to das as fun ções no Par -
lamento e no Exe cutivo, as mais im portantes e as
mais no bres, sabe que não há uma fun ção mais im -
portante do que a de pai. Qu ero fa zer essa ho mena-
gem a V. Exª e ao Pre sidente José Sar ney, que vi tam -
bém pas sar por mo mentos mu ito di fíceis nes se pro -
cesso. Foi na po lí tica que S. Exª se re encontrou, com
saúde e vi talidade. A sa ída é a po lítica. É mu ito bom
ver V. Exª nes sa tri buna, lu tando, bri gando e trazendo
essa lon ga e rica ex periência para cons truir um Bra sil
mais so lidário e mais ge neroso. Pa rabéns pela car re-
ia, pela his tória e pelo man dato que se ini cia. Espero
que te nhamos mu itas opor tunidades de continuar
com esta con tribuição ati va ao pro cesso po lítico do
Brasil.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Estou aqui para aju dar o meu País, tra balhando prin -
cipalmente nas re formas que fo rem ne cessárias, a
exemplo da re forma tri butária, da previdenciária, po lí-
tica e tra balhista. Va mos tra balhar nas re formas para
ajudar o povo bra sileiro.

Senador Efra im Mo rais, concedo o aparte a V.
Exª.

O Sr. Efra im Mo rais (PFL – PB) – Se nadora Ro -
seana Sarney, é com mu ita ale gria que to dos ve mos
V. Exª de vol ta à tri buna. Na Câ mara dos De putados,

muitas ve zes, se guimos a sua ori entação e, com V.
Exª, o des tino do nosso Par tido. E que ro di zer que V.
Exª con tinua sen do uma das ma iores li deranças do
PFL. Nós, que tí nhamos es perança na sua pes soa,
pela ex periência seja no Le gislativo, seja no Exe cuti-
vo, pois co nhecemos a sua co ragem e o seu ta lento,
estamos aqui, re começando uma luta em que o nos -
so Par tido acre ditou e acre dita em V. Exª. V. Exª de ve-
ria es tar, hoje, na Pre sidência da Re pública, prin cipal-
mente, porque era a can didata das mu lheres e dos
brasileiros. Mas V. Exª, po rém, tem ou tra missão.
Como dis se há pou co, sua mis são no Se nado é a de
contribuir para as re formas, dis cutindo com todos nós
o que é me lhor para o Bra sil. E te nho cer teza de que o 
nosso Par tido, con tando com a sua for ça, sua ex pe-
riência, seu ta lento, terá con dições de aju dar o Brasil
a se guir no rumo cer to. V. Exª hoje pre tendia fa lar so -
bre o pri meiro em prego, mas fe lizmente não lhe per -
mitimos fazê-lo – e digo fe lizmente porque te mos a fe -
licidade de apar teá-la. V. Exª, an tes do dia 1º de maio,
deverá vol tar à tri buna para fa lar so bre a ques tão do
primeiro em prego, pois foi V. Exª quem pri meiro im-
plantou esse pro jeto no Brasil. Portanto, tem ex pe-
riência de so bra até para di zer ao PT como pro piciar o 
primeiro em prego, para en sinar ao PT como li dar com
esse pro blema. É pre ciso apren der a se va ler de ex -
periências que de ram cer to, e o primeiro em prego
deu cer to no Ma ranhão. Te nho certeza de que V. Exª
poderá aju dar o atual Go verno, in formando tudo que
aconteceu no Ma ranhão ao Go verno Lula, que está
precisando da ex periência de V. Exª.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador.

Ouço ago ra o apar te de V. Exª, Se nadora Lú cia
Vânia.

A SRA. Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Se nadora
Roseana Sar ney, quero ex ternar-lhe a mi nha sa tisfa-
ção de vê-la nes ta tri buna. Co nheço-a des de a
Assembléia Na cional Cons tituinte, quan do já mos tra-
va a to dos nós sua com petência e que sua tra jetória
seria bri lhante. O discurso de V. Exª re vela, sem dú vi-
da ne nhuma, com petência, sensibilidade e, aci ma de
tudo, apre senta um dis curso den so, quando V. Exª
descreve a sua tra jetória po lítica so frida, guer reira, pi -
oneira de van guarda; mos tra a sua com petência ad -
ministrativa que to dos nós tes temunhamos, in dicando
ações ino vadoras que hoje ser vem de exem plo para
todo este País, como o pri meiro em prego, que cer ta-
mente será tema do de bate da sub comissão na qual
vamos atuar jun tas aqui nes ta Casa. O dis curso de V.
Exª dá para to dos nós um nor te, porque V. Exª lan ça o
olhar para o fu turo, mostrando que está apta, co rajo-
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sa, pre parada para as sumir um novo de safio nesta
Casa. E con fiamos nisso. Precisamos da sua ex pe-
riência, pre cisamos da sua com petência e, acima de
tudo, mos trar ao Bra sil o quan to V. Exª foi in justiçada.
Parabéns.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, mi nha Mi nistra.

Concedo o apar te a V. Exª, Se nador He ráclito
Fortes.

O Sr. He ráclito For tes (PFL – PI) – Se nadora
Roseana Sar ney, ga ranto que o meu apar te será te le-
gráfico. Como pi auiense e como vi zinho, ad mirador
do tra balho ao lon go do tem po de senvolvido por V.
Exª, pri meiro, como De putada e, de pois, como Go ver-
nadora pelo Esta do do Ma ranhão, que ro aqui dar este 
testemunho. Mu ito se fa lou até ago ra so bre a atu ação
política de V. Exª não só no Ma ranhão como em todo o 
Brasil. Foi o que dis se o Se nador Pe dro Si mon: é no
que dá ser mu ito jo vem em tan ta co isa, como V. Exª
foi. O Bra sil es pera o seu tra balho, a sua luta, a sua
garra da qui para fren te. Foi exa tamente por isso que o 
povo do Ma ranhão a trou xe, com votação con sagra-
dora, para re presentar o seu Esta do no Se nado Fe de-
ral. Aliás, a vida de V.Exª tem se pa recido mu ito com a 
de um con terrâneo ilustre, João do Vale. A sua vida
tem sido a de per correr aque la vi agem ima ginária fe i-
ta por ele, sa indo da mi nha que rida Te resina para a
sua que rida São Luís: sol tando le nha, que imando
brasa, em bora atra se, che ga. O Bra sil es pera isso de
V. Exª.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada.

Tem o apar te o Se nador Sér gio Ca bral.

O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB – RJ) – Tam bém
serei te legráfico, pois ape nas quero re gistrar a sa tis-
fação em vê-la na tri buna. Creio que a sua pre sença
aqui, pela ma neira como o povo do Ma ranhão res pon-
deu à cam panha vil de que V. Exª foi ví tima no ano
passado, é a me lhor res posta. O povo do Ma ranhão
deu a res posta, tra zendo V. Exª a esta Casa e ele gen-
do o Go vernador que V. Exª apo iava para sua su ces-
são. Emo cionou-me mu ito ver o Vice-Pre sidente Mar -
co Ma ciel e o Se nador Pe dro Si mon re gistrarem a sua 
atuação já na Ali ança De mocrática e ver que V. Exª e
também o Go vernador Aé cio Ne ves, tão jo vens, parti-
ciparam de uma ela boração tão so fisticada para des -
montar um re gime mi litar au tocrático, com o pa pel do
pai de V.Exª e com o pa pel de Tan credo Ne ves. Aé cio
Neves e V. Exª par ticipam ati vamente: um, hoje, é Go -
vernador de Mi nas Ge rais; V. Exª teve dois man datos
consecutivos à fren te do Esta do do Ma ranhão, e, ago -
ra, é Se nadora da Re pública, com a pos sibilidade de
amanhã, quem sabe, dis putar a Presidência da Re pú-
blica, pelo seu ta lento, pe los seus mé ritos. Isso é uma

vitória da de mocracia. Por tanto, seja bem-vin da, em
nome do povo do Esta do do Rio de Ja neiro. Te nho
certeza de que V. Exª con tribuirá, e mu ito, nos gran -
des de bates que se avi zinham no Con gresso Na cio-
nal.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obrigada.

Senador Alme ida Lima, ouço V. Exª.
O Sr. Alme ida Lima (PDT – SE) – Se nadora

Roseana Sar ney, para este apar te a V. Exª não in voco
razões de or dem pes soal, nem fa miliares nem po líti-
cas. Não te nho o co nhecimento nem a vi vência po líti-
ca com V. Exª, a exem plo dos meus Pa res. Não in voco
sequer tra dição po lítica; não a te nho nem mes mo no
meu Esta do. Sou um jo vem Se nador, mas in voco,
neste ins tante, a con dição de in tegrante da clas se po -
lítica para lhe ren der ho menagens e fe licitá-la por
este mo mento de sua vida. Fez V. Exª como nos en si-
na a can ção po pular: le vantou-se, sa cudiu a po eira e
deu a vol ta por cima. E isso, Se nadora, é mu ito gra tifi-
cante, con for ta mu ito a nossa alma. Que este fato sir -
va de re flexão para toda a so ciedade, pois nem sem -
pre o que se di vulga com tan to es tardalhaço tem sen -
tido de ver dade. É pre ciso que a so ciedade ana lise e
veja que mu itas ve zes é pre ciso, pri meiro, pro curar
identificar o que se gue por trás e por ba ixo dessas no -
tícias de teor idên tico às que pu blicaram em re lação a
V. Exª. Agra deço pela opor tunidade deste apar te. Qu -
ero me so mar aos de mais Se nadores e Se nadoras
que apar tearam V. Exª, ren dendo-lhe ho menagens.
Parabéns por este ins tante.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Inter rom-
po V. Exª para pror rogar a ses são por mais 20 mi nu-
tos, a fim de que V. Exª con clua o seu dis curso.

Esse tem po será im prorrogável, uma vez que já
vamos pror rogar o tempo nor mal da ses são.

E pe diria aos ilustres Se nadores que co laboras-
sem tam bém com a Mesa, em bora fos se de gran de
agrado à Mesa que cada um se pro longasse bastan-
te.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se rei bre -
ve. Se nadora Ro seana Sar ney, ini cio o meu apar te
com uma ci tação que mi nha mãe sem pre fa zia quan -
do eu che gava tris te em casa e re clamava que es tava
sendo perseguido, que ha viam fe ito di versas ma lan-
dragens e sa fadezas com meu nome e mons truosida-
des con tra a mi nha pessoa. Ela me di zia: meu fi lho,
eles ata cam so mente ár vores que dão fru tos. Qu ero
dizer que, se V. Exª não ti vesse a co ragem de can di-
datar-se à Pre sidência da Re pública nem ti vesse des -
pontado na fren te nas pes quisas, ja mais te riam fe ito
essa mons truosidade contra V. Exª. Po rém, nada me -
lhor do que um dia após o ou tro. Te nho certeza de que 
V. Exª está na tri buna hoje, vi toriosa. V. Exª é Se nado-
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ra da Re pública e seu pai é Pre sidente do Se nado Fe -
deral. Lem bro-me da pro paganda do Pre sidente Lula, 
e até co mentei uma vez com o seu pai que fi quei emo -
cionado. V. Exª es tava no hospital, aca mada, dando
apoio ao Pre sidente Lula, e cer tamente foi uma das
pessoas que lhe trou xe a vi tória. Te nho certeza ab so-
luta – e acre dito bas tante em Deus – de que um dia
ainda ve rei V. Exª na Pre sidência do nos so Bra sil, pois 
o País me rece ser pre sidido por V. Exª.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obrigada.

Tem a pa lavra a Se nadora Pa trícia Sa boya Go -
mes.

A SRA. Pa trícia Sa boya Go mes (PPS – CE) –
Senadora Ro seana Sar ney, ini cialmente, pa rabenizo
V. Exª pela aná lise bas tante pro funda que faz dos pro -
blemas do nos so País, não ape nas dos pro blemas
passados, mas cer tamente das di ficuldades que ain -
da en frentamos e da ne cessidade de que pos samos
nos apro fundar prin cipalmente nas re formas. V. Exª
traz para esta Casa gar ra, co ragem, de terminação e
uma ex periência mu ito im portante no Exe cutivo,
abrindo-nos por tas, apesar de sermos uma Ban cada
de ape nas nove mu lheres, porque V. Exª foi a pri meira
Governadora em nos so País que deu exem plos de
seriedade, de ho nestidade, de dig nidade e for ça não
só para nós, mu lheres, mas cer tamente para to dos os 
homens e mu lheres de boa-fé que acre ditam num
país com mais jus tiça e que seja ca paz de en frentar
as di ficuldades, prin cipalmente as re gi onais que vi ve-
mos hoje. E V. Exª deu essa con tribuição, que cer ta-
mente será mu ito im portante para o fu turo. Vin do para 
esta Casa ao seu lado, po dendo acom panhar o seu
trabalho, eu gostaria de fa lar do imen so or gulho de
poder também es tar contribuindo, dis cutindo e cer ta-
mente co laborando para o de senvolvimento de nos so
País. Por tanto, con gratulo-me com V. Exª e pa rabeni-
zo-a por toda sua tra jetória po lítica.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nadora Pa trícia Go mes, pelo seu
aparte.

Com a pa lavra o Se nador Edu ardo Aze redo.
O Sr. Edu ardo Aze redo (PSDB – MG) – Se na-

dora Ro seana Sar ney, uma das qua lidades mais im -
portantes que V. Exª tem é, sem dú vida, a bra vura
pessoal de en frentar si tuações ad versas. Na ver dade,
os pro blemas de sa úde de V. Exª já vêm de lon gos e
longos anos. E V. Exª sou be en frentá-los, sem pre bus -
cando otimismo, no vos ca minhos. O seu de sempe-
nho como Go vernadora foi re conhecido pelo povo
maranhense. Como seu co lega na quele primeiro
mandato, na quele primeiro pe ríodo de 1994 a 1998,

pude ter a sua com panhia em tan tas re uniões, em
tantos pro gramas conjuntos e como um Mem bro do
PSDB – aliás, seu fun dador –, de fendi mu ito que o
PSDB ti vesse uma ali ança mais am pla que incluísse
o PFL, para que pu déssemos ter ou tro quadro na dis -
puta ele itoral. Aqui pu demos as sistir a sua jus ta in dig-
nação com uma in justiça que dói e tam bém com a
precipitação de tan tos, como bem lem brou o Se nador
Almeida Lima, de pes soas que vão, des de o pri meiro
momento, ti rando con clusões. Nós, de Mi nas Ge rais,
costumamos ou vir mu ito, pensar bastante para de po-
is emi tir opiniões. Pen so que essa era uma ques tão
que Mi nas po deria ex portar para o País todo: o cu ida-
do an tes das opi niões se rem emitidas. Portanto, que -
ro tra zer também os meus cum primentos, os cum pri-
mentos dos mi neiros, e a cer teza do seu su cesso
como Se nadora e sua con tribuição nes ta Casa que,
sem dú vida ne nhuma, será gran de para o Bra sil.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada pelo seu apar te, Se nador Aze redo.

Concedo o apar te ao Se nador Hé lio Cos ta.
O Sr. José Ma ranhão (PMDB – PB) – Se nadora

Roseana Sar ney, também gos taria de par ticipar.
O Sr. Hé lio Costa (PMDB – MG) – Se nadora

Roseana, se guindo as pa lavras do Se nador Edu ardo
Azeredo e em nome tam bém do Se nador Ael ton Fre i-
tas, de Mi nas Ge rais, que não pôde es tar co nosco,
mas pe diu-me para re presentá-lo com mi nhas pa la-
vras, que ro cum primentá-la pelo seu pro nunciamen-
to. Mas, so bretudo, em nome do povo mi neiro e, de
uma for ma mu ito es pecial, em nome da mu lher mi nei-
ra, cum primentar V. Exª pela sua gar ra, pelo seu tra -
balho, pela sua dig nidade, pela sua se riedade, pela
maneira fir me como en frentou as ad versidades, as
calúnias e por tudo aqui lo que foi ob jeto, sim, da sua
subida me teórica nas pes quisas como can didata à
Presidência da Re pública. E, por mais que en tenda
que V. Exª tem vida pró pria, que ca minha po liticamen-
te com seus pró prios pés, não pos so de ixar de emi tir
a opi nião do ob servador pri vilegiado, do re pórter que
sempre fui e que lá den tro con tinuo sendo. Eu pergun-
tava in sistentemente ao povo mi neiro “por que a Ro -
seana ti nha 12% nas pes quisas de in tenção de voto
no nos so Esta do”? E to dos me respondiam da mes -
ma for ma: “Nós não es quecemos do ma ior pro grama
social já re alizado neste País, que foi o Pro grama do
Leite. E se a Ro seana for eleita, nós vamos ter o Pro -
grama do Le ite de novo”. Veja que ob servação cu rio-
sa, Pre sidente Sar ney! Porque essa foi a mar ca pro -
funda que o nome Sar ney trou xe para den tro de um
trabalho so cial que atin giu o Bra sil in teiro, prin cipal-
mente, e so bretudo, as pes soas mais ca rentes, aque -
las que mais pre cisam e que não têm pri vilégios. Elas
é que se lem bravam da can didatura de Ro seana Sar -
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ney e que a que riam Presidente; e os seus ad versári-
os, im pedindo a sua can didatura, na re alidade, pro vo-
caram o que cha mamos co mumente pelo in terior de
um tiro que sai pela cu latra, por que, ao fazê-lo, per mi-
tiram a ele ição do Pre sidente Lula, que veio der rotar,
principalmente, aque les mesmos candidatos que es -
tavam tra balhando con tra a po sição pri vilegiada de V.
Exª nas pes quisas. E com o seu apo io, com o apo io
do Pre sidente Sar ney, com o apo io de com panheiros
do PMDB e de vá rios ou tros Par tidos, numa ver dadei-
ra ali ança na cional, ele gemos o Pre sidente Lula. Por
essa ra zão, de sejo me con gratular com V. Exª, so bre-
tudo por suas pa lavras e por sua po sição no Se nado
Federal.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador Hé lio Cos ta, pelo seu apar te.

Tem a pa lavra o meu caro Go vernador José Ma -
ranhão.

O Sr. José Ma ranhão (PMDB – PB) – Se nadora
Roseana Sar ney, na re alidade, V. Exª não sur preende
a nin guém aqui, haja vis ta os apar tes re cebidos pelo
belo dis curso que pro nuncia, e, so bretudo, pela pro-
messa de seu tra balho le gislativo. Acos tumei-me a
admirá-la des de a épo ca em que fo mos De putados
Federais. Em se guida, no Co légio de Go vernadores –
e fo mos Go vernadores por dois pe ríodos –, pela sen -
satez, pelo equi líbrio e, prin cipalmente, pela per sis-
tência com que de fendia seus pontos de vis ta, os qua -
is ser viram mu itas ve zes para ori entar as de cisões
que to mávamos co letivamente no Co légio de Go ver-
nadores. O tra balho que V. Exª re alizou como Go ver-
nadora do Ma ranhão re percutiu não ape nas em seu
Estado, não apenas no meu Esta do da Pa raíba, mas
no Bra sil in teiro. Sem dú vida, o seu su cesso, abor tado
posteriormente por uma tra ma que o País todo re pu-
diou, não foi obra do aca so, mas o efe ito, a re percus-
são da bela ad ministração que V. Exª re alizou em seu
Estado. O Se nador Pe dro Si mon foi mu ito ra dical
quando quis se parar in teiramente as duas per sonali-
dades: a sua e a de seu ilus tre pai, Se nador José Sar -
ney. Mas eu di ria que a his tória sempre faz jus tiça. Qu -
ando o Pre sidente Sar ney de ixou a Presidência da
República, mu itos lhe ne garam os mé ritos. Hoje, os
políticos, como dis se o re presentante de Mi nas Ge ra-
is, es tão can sados de ou vir re ferências aos pro gra-
mas do Pre sidente Sar ney. O Pro grama do Le ite é um
deles, um pro jeto de grande al cance so cial. Mas a his -
tória faz jus tiça ao Pre sidente Sar ney pela for ma sá -
bia, equi librada e sensata com que S. Exª con duziu o
processo da tran sição de mocrática e, so bretudo, pela 
forma como S. Exª con duziu a elaboração da nos sa
Constituição, com su tileza, que é uma das suas vir tu-
des, com sa bedoria, com equi líbrio e, prin cipalmente,
com a vi são de mocrática que não per mitiu, em hora
nenhuma, que se de ixasse en cantar por qual quer

tentativa de in terferência nos tra balhos de ela boração
da Cons tituição que te mos hoje no País. E é cla ro,
meu caro Se nador Pe dro Si mon, que exem plos edi fi-
cantes como esse de ixam mar cas na fa mília, so bretu-
do num mem bro da fa mília que tem li gações tão pro -
fundas com o seu pai, se guido-lhe os pas sos. E sa -
bíamos que muitas ve zes, apesar da vas ta ex periên-
cia, da cul tura e da ex periência ad ministrativa, o Pre -
sidente Sar ney tam bém ou via a jo vem De putada Ro -
seana Sar ney, so bretudo nas suas in clinações pelo
social, na sua com preensão de mocrática e na vi são
política, que sem pre foi uma mar ca de sua per sonali-
dade. Não há dú vida ne nhuma de que o su cesso da
sua can didatura a Pre sidente da Re pública, em bora
abortada pos teriormente pela tra ma a que já me re fe-
ri, tem em gran de par te as mar cas do exemplo que
seu ama do pai sem pre lhe deu em to dos os mo men-
tos da sua tra jetória po lítica.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço a
colaboração do Ple nário para que os apar tes se jam
breves, por que dispondo apenas de dez mi nutos an -
tes do en cerramento da sessão e fa larão ain da o Se -
nador Mão San ta, o Se nador Du ciomar Cos ta, o Se -
nador José Jor ge.

O Sr. Anto nio Carlos Va ladares (Blo co/PSB –
SE) – Peço à Se nadora pri oridade, por que ha verá
uma re união do Blo co.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Pois
não, Se nador Anto nio Car los Va ladares.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço a V.
Exª que seja bre ve, Se nador Anto nio Carlos Va lada-
res.

O Sr. Anto nio Carlos Va ladares (Blo co/PSB –
SE) – Se rei bre ve, Sr. Pre sidente. Qu ero apenas ma -
nifestar mi nha ad miração pela per sonalidade ím par
de V. Exª, pela for ma cor reta com que se con duz ao
apresentar-se na tri buna, nesta tarde, no Se nado Fe -
deral, com um dis curso límpido, cla ro e equi librado, o
que diz bem da tra dição e da in teligência do povo do
Maranhão. E te nho certeza ab soluta de que a sua vi -
tória para o Se nado é a vi tória da mu lher bra sileira, da 
mulher in conformada, da mu lher que per siste, que
luta e que al cança re sultados po sitivos ao lon go da
vida. Cos tumava di zer Jean Jacques Rousseau que a
liberdade, às ve zes, opri me, mas, o que dá li berdade
mesmo é a lei. V. Exª com sua in teligência e com sua
competência, sa berá, com os pro jetos que se rão aqui
apresentados, fa zer da li berdade fun damental para
que a jus tiça seja conseguida, por meio de leis per ti-
nentes, de leis que nas çam de um es pírito vi torioso
como é o de V. Exª.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador.
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Concedo a pa lavra ao Se nador Du ciomar Cos ta.
O Sr. Du ciomar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Se -

nadora Ro seana, te nho certeza de que o povo bra si-
leiro fes teja este mo mento. O Se nado Fe deral é onde
pulsa o co ração do Bra sil. Sem dú vida al guma, o Par -
lamento é a ca ixa de res sonância da so ciedade e, pe -
los apar tes de Se nadores, aqui, nes te mo mento, pro -
nunciados, te nho cer teza de que V. Exª faz uma ava li-
ação do ta manho do ca ri nho que o povo bra sileiro tem 
por V. Exª. Sou se nador do Pará, vi zinho de V. Exª, e
sempre te nho dito que V. Exª é um exem plo a ser se -
guido. V. Exª fa lou aqui so bre o pri meiro em prego. Fui
candidato a pre feito na mi nha ca pital, Be lém do Pará,
e in cluí no meu pla no de go verno o pro jeto Meu Pri -
meiro Empre go, de pois que conheci o pro jeto de V.
Exª no Ma ranhão. Te nho certeza de que o Pai do Céu
restabeleceu a sua sa úde e fez com que a Jus tiça es -
tabelecesse a ver dade por que tem um pla no para V.
Exª. Se esse pla no foi adi ado – e te nho cer teza de
que Deus sabe o que faz – foi por que pre cisávamos
de V. Exª aqui no Par lamento. Qu ero di zer que é um
orgulho para nós tê-la aqui no Se nado da Re pública.
Com cer teza ab soluta, V. Exª tem ain da mu ito a fa zer
por este País. Meus pa rabéns e que V. Exª continue
aqui o su cesso que tem tido em sua vida pú blica,
como De putada e tam bém como Go vernadora do Ma -
ranhão.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada.

Com a pa lavra o Se nador Re nan Ca lheiros.
O Sr. Re nan Ca lheiros (PMDB – AL) – Se nado-

ra Ro seana Sar ney, está pro vado, so bejamente com -
provado, mais do que pelo seu dis curso, so bretudo
por sua prá tica, que V. Exª, tam bém com re lação aos
programas so ciais, foi uma pi oneira nes te País. O seu
Governo no Ma ranhão foi democraticamente re voluci-
onário pe los re sultados, pela cri atividade, pelo fô lego.
Daí a ava liação que V.Exª sem pre ob teve em to das as 
pesquisas de opinião pú blica re alizadas. Eu que ria,
neste rá pido aparte, cum primentá-la pela ele ição,
pelo dis curso, pela es tréia, pela co ragem. Ouso fa lar
em nome dos meus com panheiros do PMDB e em
nome do nos so que rido Esta do de Ala goas. Meus pa -
rabéns.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada. Con cedo um apar te ao Se nador José
Jorge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se nadora Ro se-
ana Sarney, vou aten der ao ape lo do nos so Pre siden-
te. No en tanto, não pos so de ixar de sa udá-la no mo -
mento em que faz seu pri meiro pro nunciamento. Tive
oportunidade de con viver com V. Exª quan do era De -
putada. Pude ava liar seu bri lhante tra balho. Par ticipei
de sua cam panha. Estivemos lado a lado fa zendo co -
mícios e pude ob servar sua po pularidade. Como Mi -

nistro, quan do V. Exª era Go vernadora, ve rifiquei a
garra com que V. Exª de fende seu Estado, o Ma ra-
nhão. Ago ra no Se nado, te nho certeza de que dará
um pas so a mais. Qu ando era De putada, V. Exª sa bia
o que fa zer. No en tanto, com a ex periência do Go ver-
no pro dutivo e criativo que fez no Ma ranhão, V. Exª no
Senado sa berá o que fa zer e como fa zer. E pa re-
ce-me que será essa uma das de ficiências do Go ver-
no atu al. Por isso, va mos pre cisar mu ito de sua co la-
boração para que pos samos di zer, mesmo como
Oposição, como fa zer al gumas co isas. Meus pa ra-
béns.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada. Con cedo um aparte ao Se nador Ro meu
Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se nadora Ro -
seana, es tava ao lado di reito de seu pai à mesa. Sen -
ti, ain da que eu es tivesse um pou co dis tante, o pul sar
um pou co mais for te do co ração do nos so Pre sidente
ao vê-la na tri buna. Não que ria de lá sair, para fi car
atento ao seu dis curso. E es tava sem co ragem de pe -
dir-lhe um apar te, por te mer que a emo ção não me
permitisse pros seguir.  Re cebi um te lefonema de uma 
pessoa que amo mu ito, mi nha es posa Zil da. Ela me
disse: você tem que dar um abra ço na Ro seana. Eu e
Dª Marly nos ajo elhamos pe rante as mes mas san tas,
perante os mes mos san tos, para pedir por sua sa úde
e pela sa úde dela. Pe los cor redores do hos pital pro va-
velmente re cebemos a vi sita do Espí rito San to que
nos trou xe de vol ta a vida. É com ca rinho imen so que
aqui es tou para di zer da sua for ça, da sua co ragem, e
lembrar os mo mentos di fíceis que a his tória re servou
para o seu pai na Pre sidência da Re pública. Sob suas 
ordens tra balhei por cin co anos e vi os so frimentos,
as agres sões, os de safetos que ele sou be ven cer
com a se renidade que man tém permanente. E foi um
vencedor, não por ele, pelo País. Se hoje vi vemos em
liberdade de mocrática, nin guém pode apa gar da his -
tória o pa pel im portante de José Sar ney. Qu ando vi si-
tei o Ma ranhão, V. Exª passava por mo mentos di fíceis
da sua ad ministração. Ha viam ma tado um po licial na
praia, como que fos se um jus tiçamento. A sua co ra-
gem, a sua de cisão re verteu o pro cesso; V. Exª trou xe
um novo qua dro de de legados de po lícia e de au tori-
dades, re compondo o sis tema de se gurança do seu
Estado. De pois, so fri com V. Exª e com seu pai, tal vez
à dis tância, a in justiça que lhe foi pra ticada e re jeitei
por com pleto o axi oma de que em po lítica vale tudo,
só não se pode per der a ele ição. Isso agri de a dig ni-
dade das pessoas. Quem age as sim não me rece, ab -
solutamente, ocu par cargo al gum, por que a trans pa-
rência e a dig nidade no com portamento dos que re i-
vindicam a pos tura do Po der Executivo ou do Le gisla-
tivo têm que ser sa dias. Não se pode pre gar a de son-
ra das pes soas apenas para ser um de grau que pos -
sa fa cilitar a sua su bida, re legando ao se gundo pla no
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aqueles que, com dig nidade, pro curam dis putar um
cargo. V. Exª foi in justiçada, mas Deus foi jus to e
deu-lhe o aval da jus tiça e de toda a so ciedade bra si-
leira para que con tinue sua jor nada na luta pela po pu-
lação do nos so Bra sil.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador Ro meu Tuma. Agra deço a V. Exª 
e emo ciono-me com suas pa lavras.

Senador Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nadora Ro -

seana Sarney, aprendi que a di versidade é uma ben -
ção dis farçada e, no Li vro de Deus, que Ele es creve
certo por li nhas tortas. Aprendi, como seu pai, o ma ior
poema do Ma ranhão, do Bra sil e da lín gua portugue-
sa, que é des crever a sua vida e a sua luta. “A vida é
luta re nhida: vi ver é lu tar. A vida é um com bate, que os 
fracos aba te, que os for tes, os bra vos só pode exal -
tar”. V. Exª re vive isso e en sina ao Ma ranhão e ao País
pela sua luta e a sua bra vura. Pen so que Deus es cre-
ve cer to por li nhas tor tas. A presença de V.Exª aqui foi 
o ma ior pre sente ao Pre sidente José Sar ney, que
amanhã com pleta ani versário. Cristo dis se:
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de jus ti-
ça”. Essa foi a sua reza. E eu que ria, como jus tiça, di -
zer que o Pre sidente José Sar ney é o nosso Lí der, é o
Presidente. Ouvi di zer que por trás de um gran de ho -
mem exis te uma gran de mu lher, e S. Exª é gran dioso
assim porque tem duas gran des mu lheres: V. Exª, Se -
nadora Ro seana Sar ney, e a gran diosa D. Marly, res -
peitada nes te País por to dos nós.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador Mão San ta.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Só para en cer-
rar, Se nadora Ro seana Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se nador
Luiz Otá vio, so licitaria que V. Exª fos se mu ito bre ve,
porque a Se nadora tem que en cerrar e en viar seu dis -
curso à Mesa para pu blicação, na for ma do Re gimento.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se rei bre víssi-
mo, Sr. Pre sidente.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Pois
não.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se nadora Ro -
seana Sar ney, eu não po deria de ixar de ma nifes-
tar-me nes ta tar de, início de no ite, quan do te mos a
oportunidade de as sistir ao seu pro nunciamento, à
sua von tade, à sua co ragem, à sua de terminação e,
principalmente, à oportunidade de de monstrar ao
povo bra sileiro a união de sua fa mília, re presentada
agora por V. Exª, pelo Pre sidente do Con gresso Na ci-
onal, Se nador José Sar ney, por D. Marly e prin cipal-
mente pelo povo ma ranhense, um povo or deiro, al ta-
neiro, mas que sabe tam bém de cidir na hora cer ta:
trouxe V. Exª para cá, como po deria tê-la le vado para
o Pa lácio do Planalto. Mas V. Exª é mu ito jo vem e ain -

da não po deria su perar seu pai, que foi Pre sidente da
República e é Pre sidente do Con gresso Na cional. Te -
mos a hon ra e a sa tisfação de con viver com S. Exª e
agora com V. Exª. Te nho certeza de que a mu lher bra -
sileira se or gulha por tê-la como re presentante do Ma -
ranhão no Congresso Na cional.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri gada, Se nador Luiz Otá vio.

Finalmente, Srªs e Srs. Se nadores, re itero a
honra e a fe licidade de es tar ao lado de V. Exªs.

Uma vez mais, mi nha ho menagem e a cer teza
de es tarmos jun tos, nes te Par lamento, lu tando pe las
causas so ciais, pelo de senvolvimento do País e pelo
bem-estar do povo bra sileiro.

Sr. Pre sidente, con cluo o meu pro nunciamento.
Nessa nos sa ex periência não se co gitou  –  e fe -

lizmente não foi ne cessário  –   da ado ção de re núncia
fiscal.

Nos meus dois man dados, 85.446 can didatos fo -
ram ins critos, e desses, 18.396 in gressaram no pri mei-
ro em prego. Do to tal de par ticipantes, 25 por cen to
permaneceram nas em presas onde ha viam es tagiado.

Muitos go vernos es taduais e mu nicipais adota-
ram o Pro grama do Ma ranhão. De pois, criamos tam -
bém o Viva Ma ranhão, uma mo dalidade do Primeiro
Emprego para pro fissionais de ní vel su perior re-
cém-formados, com estágio de um ano no in terior do
Estado e sa lário de R$ 1 mil re ais.

Ambos os pro gramas têm o mé rito de am pliar os 
níveis de oportunidade de in serção de mão-de-obra
no mer cado de tra balho.

A pro pósito, há duas se manas o jor nalista Elio
Gaspari, em ar tigo so bre a pro posta do PT, nos fez
grave ad vertência: há 3,6 mi lhões de jo vens na fa ixa
dos 15 aos 24 anos pro curando em prego e ba tendo
com a cara na por ta. Equi valem a cer ca da me tade
dos de sempregados na cionais “. Acentuo: METADE
DOS DESEMPREGADOS NACIONAIS.

No Ma ranhão, todo meu go verno teve essa di re-
triz. Pen sar nas pes soas, pensar na fa mília, pensar
nos mais ne cessitados.

Se Deus me ilu minou para que eu fos se pi oneira
no lan çamento do Pri meiro Empre go para jo vens, por
dever de justiça, agra deço ao PFL pela ins piração
que ti rei do bi nômio “Educação e Empre go”,  mar ca
do dis curso e das ações do par tido des de o iní cio dos
anos 90.

Estou aqui para aju dar o meu país, tra balhando
nas re formas que fo rem ne cessárias, a exemplo das re-
formas tri butária,  pre videnciária, tra balhista e po lítica.

Gostaria de con tribuir, ain da nes ta le gislatura,
com o es tabelecimento de re gras cla ras para o fi nanci-
amento das cam panhas ele itorais na re forma po lítica.

09354 Qu inta-feira  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003Dia 27    491DIÁRIO DO SENADO FEDERALMês de 2003     491ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003     491ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Considero que o Bra sil pre cisa cres cer para
atingir seus ob jetivos de me lhoria so cial. E não avan -
çaremos no so cial sem avan çar na mo dernização do
país, no de senvolvimento da ciên cia e da tec nologia.

O mun do do fu turo será o mun do do co nheci-
mento. Co nhecimento que deve ser co locado em be -
neficio de to dos. O mun do dos sa beres destinados a
construir a paz, di minuir a fome, apri morar o sis tema
educacional. O mun do da tec nologia e do co nheci-
mento para o bem-es tar so cial.

Finalmente, Se nadoras e Se nadores, re itero a
honra e a fe licidade de es tar ao lado de V. Exªs.

Cada um de nós aqui che gou pela sua vida, pela
sua li derança, pelo seu amor à ca usa pú blica.

Uma vez mais, mi nha ho menagem e a cer teza
de es tarmos jun tos nes te par lamento, lu tando pe las
causas so ciais, pelo de senvolvimento do país e do
bem es tar do povo bra sileiro.

Muito obri gada.
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 

(52ª LEGISLATURA) 
 BAHIA 
PFL - Rodolpho Tourinho 
PFL - Antonio Carlos Magalhães 
PFL - César Borges 
 RIO DE JANEIRO 
PT - Roberto Saturnino  
PL - Marcelo Crivella 
PMDB - Sérgio Cabral 
 MARANHÃO 
PMDB - João Alberto Souza 
PFL - Edison Lobão 
PFL - Roseana Sarney 
 PARÁ 
PMDB - Luiz Otávio 
PT - Ana Júlia Carepa 
PTB - Duciomar Costa 
 PERNAMBUCO 
PFL - José Jorge 
PFL - Marco Maciel 
PSDB - Sérgio Guerra 
 SÃO PAULO 
PT - Eduardo Suplicy  
PT - Aloizio Mercadante 
PFL - Romeu Tuma 
 MINAS GERAIS 
PL - Aelton Freitas 
PSDB - Eduardo Azeredo 
PMDB - Hélio Costa 
 GOIÁS 
PMDB - Íris de Araújo 
PFL - Demóstenes Torres 
PSDB - Lúcia Vânia 
 MATO GROSSO 
PSDB - Antero Paes de Barros 
PFL - Jonas Pinheiro 
PT - Serys Slhessarenko 
 RIO GRANDE DO SUL 
PMDB - Pedro Simon 
PT - Paulo Paim 
PTB - Sérgio Zambiasi 
 CEARÁ 
PSDB - Reginaldo Duarte  
PPS - Patrícia Saboya Gomes 
PSDB - Tasso Jereissati 
 PARAÍBA 
PMDB - Ney Suassuna 
PFL - Efraim Morais 
PMDB - José Maranhão 
 ESPÍRITO SANTO 
PPS - João Batista Motta  
PMDB - Gerson Camata 
PL - Magno Malta 
 PIAUÍ 
PMDB - Alberto Silva 
 

PFL - Heráclito Fortes 
PMDB - Mão Santa 
RIO GRANDE DO NORTE 
PTB - Fernando Bezerra 
PMDB - Garibaldi Alves Filho 
PFL - José Agripino 
 SANTA CATARINA 
PFL - Jorge Bornhausen 
PT - Ideli Salvatti 
PSDB - Leonel Pavan 
 ALAGOAS 
PT -  Heloísa Helena  
PMDB -  Renan Calheiros 
PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
 SERGIPE 
PFL - Renildo Santana 
PDT - Almeida Lima 
PSB - Antonio Carlos Valadares  
 AMAZONAS 
PMDB - Gilberto Mestrinho 
PSDB - Arthur Virgílio  
PDT - Jefferson Peres 
 PARANÁ 
PSDB - Alvaro Dias 
PT - Flávio Arns 
PDT - Osmar Dias 
 ACRE 
PT - Tião Viana  
PSB - Geraldo Mesquita Júnior 
PT - Sibá Machado 
 MATO GROSSO DO SUL 
PMDB - Juvêncio da Fonseca 
PT - Delcídio Amaral 
PMDB - Ramez Tebet 
 DISTRITO FEDERAL 
PMDB - Valmir Amaral 
PT - Eurípedes Camargo 
PFL - Paulo Octávio 
 TOCANTINS 
PSDB - Eduardo Siqueira Campos  
PFL - João Ribeiro 
PFL - Leomar Quintanilha 
 AMAPÁ 
PMDB - José Sarney 
PSB - João Capiberibe  
PTB - Papaléo Paes 
 RONDÔNIA 
PMDB - Amir Lando 
PT - Fátima Cleide 
PMDB - Valdir Raupp 
 RORAIMA 
PPS - Mozarildo Cavalcanti 
PDT - Augusto Botelho 
PSDB - Romero Jucá 
 

 



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 

COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 

 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 

Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2 Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES 
TORRES 2 

 
PMDB 

Titulares Ramal Suplentes Ramal 

Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 

PFL 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 

PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
Flávio Arns PR 2402 3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho RR 2041 

PTB 1 
Geraldo Mesquita Júnior (PSB) AC 1078 1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 

PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 19.03.2003) 

Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  
Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 
Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 
Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 

 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 

 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Gilberto Mestrinho 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

 

 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
Papaléo Paes 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. (vago) 
Renan Calheiros 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. Leonel Pavan 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Atualizado em 28/.04./2003 
 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Ramez Tebet 
Garibaldi Alves Filho 2. João Alberto Souza 
José Maranhão 3. Íris de Araújo 
Juvêncio da Fonseca 4. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna  

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@senado.gov.br 

 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR) 
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Fátima Cleide 1. Tião Viana 
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 4. Papaléo Paes 
Duciomar Costa 5. Sibá Machado 
Aelton Freitas 6. Marcelo Crivella 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca 
Gerson Camata 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral 
José Maranhão 6. Amir Lando 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

7. (vago) 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel 
Renildo Santana 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho 
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Peres 
Almeida Lima 2. Álvaro Dias  

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos de 19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498  Fax: 3113121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 Atualizada em 10/04/2003 



 
  
 

5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
(17 titulares e 9 suplentes) 

 
Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 

Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ideli Salvatti 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Romero Jucá 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 28/04/2003 
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES) 

Vice-Presidente: (aguardando eleição) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
Marcelo Crivella 5. (vago) 

PMDB 
Renan Calheiros 1. Gerson Camata 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

 
PFL 

Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 

Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro 
Leomar Quintanilha 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. Lúcia Vânia 
(vago)1 2. Romero Jucá 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 
Telefone 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: mariadul@senado.br . 
Atualizada em 26/03/2003 
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB)  

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca 
Hélio Costa 5. (vago) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Renildo Santana 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias  

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. (vago) 
José Maranhão 6. (vago) 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. (vago) 1 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

1O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

 
 
 

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 
1998, aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 

 
COMPOSIÇÃO 

 
1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 

Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL   

Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT   

Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB   

Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   

Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB   

Senador Papaléo Paes 1 AP 3253 
PSB   

Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL   

Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   

Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 
Atualizada em 12.3.2003 

Notas: 
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AELTON FREITAS 
 

Convida a todos para que presenciem a ExpoZebu 2003, na cidade de 
Uberaba, Minas Gerais. 423 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos termos 

dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves , ex-presidente da República,  a votação. 477 

 
 

ALBERTO SILVA 
 

Parecer nº 253, de 2003 da Mesa do Senado federal, favorável ao 
Requerimento nº 718, de 11 de dezembro de 2002, de autoria do Senador 
Antero Paes de Barros, que requer que seja solicitado ao Ministro de Estado da 
Fazenda informações junto à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco do 
Brasil sobre o impacto da operação e sua juridicidade frente à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, incluindo posicionamento da secretaria do tesoura 
nacional, referente ao contrato/convênio firmado entre o banco do Brasil e o 
estado do Mato Grosso do Sul e operações similares com outros entes da 
Federação.   181 

 
ALMEIDA LIMA 
 

Parecer nº 247, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
desfavorável ao Projeto de Resolução nº 53, de 2000, de autoria do Senador 
Osmar Dias, que “Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 
fundações, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de 
autorização, e dá outras providências.    060 

 
Aborda a questão da calamidade pública dos Municípios de Sergipe, 

devido não apenas às condições climáticas, mas também à falta de assistência 
e de oferta de alternativas capazes de minorar o sofrimento daquele povo.  272 

 
Faz considerações ao Senador Marcelo Crivella pelo discurso proferido 

onde o mesmo demonstra o quanto a elite do País é injusta. Aparte ao Senador 
Marcelo Crivella. 307 

 
Critica o modelo de cobrança do ICMS, como está previsto, que vem 

sacrificar mais ainda os Estados subdesenvolvidos e as suas regiões. 362 
 
Publica artigo de autoria do Governador de Sergipe, o Sr. João Alves 

Filho, sobre a reforma tributária intitulado de “A reforma e o Nordeste”. 362 
 
Chama atenção para a importância do estudo mais aprofundado das 

reformas do Estado e Política. 362 



 
 Rende homenagens à Senadora Roseana Sarney e a felicita pelo 

momento de sua vida. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 487 
 

 
ALOIZIO MERCADANTE  
 

Critica a situação de extrema violência herdada do Governo anterior. 029 
 
Apóia a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Aborda a 

importância da agenda de iniciativas na área de segurança pública. 029 
 
Aborda a importância da reforma do Poder Judiciário. 029 
 
Considerações sobre o aumento do salário mínimo. 029 

 
Requerimento nº 269, de 2003, que requer, nos termos regimentais, 

que o Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2001, que dispõe sobre a construção 
do muro contínuo nas pontes, viadutos e curvas perigosas em rodovias 
federais, aprovado na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura – CI, seja 
analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos quanto aos seus aspectos 
econômico e financeiro.  268 

 
Encaminha o Parecer nº 252, de 2003, que submete à deliberação do 

Senado o nome do Senhor Washington Lima de Carvalho para exercer o cargo 
de Diretor de Infra-Estrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT, a votação. 330 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que acrescenta os 

§§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições. 446 

 
Requerimento nº 293, de 2003, que requer, nos termos do art. 315, 

combinado com o inciso III, do art. 279, do Regimento Interno do Senado 
Federal, adiamento da votação da Mensagem nº 76, de 2003, pela a qual o 
Presidente da República solicita a retirada do Projeto de Lei da Câmara nº 4, 
de 2003, que autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social a doar imóvel que 
especifica à União Brasileira de Escritores, a fim de ser feita na sessão de 13 
de maio do corrente ano. 449 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos termos 

dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves , ex-presidente da República,  a votação. 474 

 
Solicita ao Sr. Presidente do Senado para que seja generoso com a 

Senadora Roseana Sarney, com relação ao tempo excedido do discurso. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. 482 

 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney pela contribuição ativa ao 

processo político do Brasil. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 485 



 
 

 
ALVARO DIAS  
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 28, de 2003, que altera a 
redação do § 3º do art. 58 da Constituição Federal que cuida das Comissões 
Parlamentares de Inquérito. 289 

 
AMIR LANDO  
 

Pede que seja recuperada a BR-364, em Rondônia, como também 
suas demais estradas. 380 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que acrescenta os 

§§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições.  447 

 
ANA JÚLIA CAREPA 
 

Solicita a publicação de seu pronunciamento sobre extração mineral e 
verticalização dos produtos minerais no Estado do Pará, da Deputada Estadual 
Sandra Batista, em seminário no mesmo Estado, cuja análise leva a considerar 
o quanto o Pará, a maior província mineral do mundo, tem perdido. 359 

 
Requerimento nº 283, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 de Regimento Interno do 
Senado Federal, requer que sejam prestadas, pela Excelentíssima Senhora 
Ministra de Estado das Minas e Energias, informações. 437 

 
Requerimento nº 285, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 de Regimento Interno do 
Senado Federal, requer que sejam prestadas, pelo Exmº Sr. Ministro da 
Reforma e do Desenvolvimento Agrário, informações. 437 

 
Pede que seja adiada a votação da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 16, de 2002 que altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal (destina 
percentual do IR e IPI para aplicação em Instituições Federais de Ensino 
Superior localizadas na Amazônia Legal). 439 

 
Faz homenagem a todas trabalhadoras e trabalhadores brasileiros pelo 

seu dia, 1º de maio. 461 
 

ANTERO PAES DE BARROS 
 

Parecer nº 281, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 39, de 1999 (nº 1.153/99, na origem), do Tribunal de Contas 
da União que encaminha cópia da Decisão nº 828, de 1999, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a auditoria 
realizada no Banco Central do Brasil, sobre a implantação do PROAT – 



Programa de Aperfeiçoamento das Atividades de Supervisão do Sistema 
Financeiro Nacional (TC – 000.525/98-7).  200 

 
Parecer nº 286, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle 

sobre o Aviso nº 4C, de 2000 (nº 1.381-1999 e 1.617/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, referente à Decisão nº 307, de 1999, relativa à 
auditoria realizada na Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, FUNASA – 
AL, Escritório de Negócios da CEF – AL, Instância Colegiada Estadual de 
Saneamento, Comissão Intergestora Bipartite, Gerência Estadual do Ministério 
da saúde, Conselho Estadual de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde de 
Maceió e Delmiro Gouveia, dentro do Programa de Ação na área de Saúde (TC 
– 014.695/2001-7).    205 

 
Parecer nº 287, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 85, de 2000 (nº 2.637/2000, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia da Decisão nº 135, de 2000, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada no 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER e Departamentos 
Estaduais de Estradas de Rodagem dos Estados de São Paulo e Minas Gerais 
– DER/SP, e DER/MG, com o objetivo de acompanhar o Programa de 
Modernização e Ampliação da Capacidade da BR-381 – Rodovia Fernão Dias 
(TC – 929.102/98-3).    206 

 
Parecer nº 289, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 214, de 2000 (nº 7.277/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 851, de 2000, bem como 
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada 
nas obras de infra-estrutura de irrigação do perímetro de Irrigação denominado 
Jenipapo, situado no Município de São João do Piauí, Estado do Piauí.    207 

 
Parecer nº 290, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre Aviso nº 229, de 2000 (nº 7.683/2000, na origem), do Tribunal de 
Conatas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 357, de 2000, bom 
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a 
Levantamento de Auditoria na obra de construção do Sistema de Trens 
Urbanos em Fortaleza – Linha 1- trecho Caucaia – Vila das Flores, sob a 
responsabilidade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU (TC – 
08.462/2000-1).    208 

 
Parecer nº 294, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle 

sobre Aviso nº 33, de 2001 (nº9.441/2000, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia da Decisão nº 1.089/2000, referente à Auditoria 
realizada no 11º Distrito Rodoviário Federal, do DNER no Mato Grosso, na área 
de desapropriação de imóveis promovida pela entidade.    211 

 
Parecer nº 295, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 57, de 2001 (nº 919/2001, na origem). Do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia da Decisão nº 48/2001 – TCU (primeira 
Câmara), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, 
referente a levantamento de autoria realizada nas obras de Infra-estrutura de 



Irrigação de Mato Grosso, contempladas com recursos do Orçamento-Geral da 
União, para o exercício de 2000, tendo como unidade orçamentária o Ministério 
da Integração Nacional.    213 

 
Parecer nº 297, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre Aviso nº 86, de 2001 (nº 2.182/2001, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia da Decisão nº 301, de 2001 – TCU (Plenário), 
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
levantamento de auditoria realizada nas obras de implantação da Usina 
Hidrelétrica de Corumbá 1 – Goiás (TC – 010.417/2000-3).    215 

 
Parecer nº 302, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 53, de 2002 (nº 2.159/2002, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 271, de 2002 – TCU (Plenário), 
bem como dos respectivos Relatório e vOto que a fundamentam, referente a 
Representação encaminhada pelo Senado Federal no sentido de que aquela 
Corte constituísse processo específico para a apuração dos fatos levantados 
pela CPI do Judiciário, no tocante ao pagamento irregular de ajuda de custo, a 
título de mudança de residência, aos juízes que permaneceram no mesmo 
domicílio (TC – 001.664/2001-3).    220 

 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 

Aborda a questão do aumento do salário mínimo. 025 
 
Demonstra o seu receio de que o Nordeste seja prejudicado na 

distribuição de recursos, podendo existir uma migração dos criminosos para a 
área nordestina.  028 

 
Pede que seja modificado o papel das Forças Armadas , pois cada vez 

há um crescimento  no número de oficiais e praças, sem que a população 
tenha qualquer vantagem nisso. 028 

 
Saúda a Senadora Roseana Sarney por sua administração no Estado 

do Maranhão, pela sua vida marcada por êxito e coragem pessoal e pela sua 
grande capacidade de servir ao Maranhão e ao Brasil. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney.  483 

 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de 2003, que altera a 
redação do art. 37 da Constituição Federal, nele inserido novo § 1º, definindo 
parâmetros para as leis estabelecidas de requisitos a serem observados pelos 
candidatos a cargos e empregos públicos. 250 

 
Registra homenagem ao Município Chistinápolis, situado em Sergipe. 283 
 
Considerações sobre o discurso do Senador Marcelo Crivella. Aparte 

ao Senador Marcelo Crivella. 386 



 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos termos 

dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves , ex-presidente da República,  a votação. 474 

 
 Manifesta sua admiração pela personalidade ímpar da Senadora 

Roseana Sarney, pela forma correta com que se conduz ao apresentar-se na 
tribuna, com um discurso límpido, claro e equilibrado. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. 489 

 
ARTHUR VIRGÍLIO 

 
Questionamento ao Ministro Márcio Thomaz Bastos. 031 

 
Requerimento nº 266, de 2003, que requer informações sobre ações 

e/ou programas de abastecimento de água e de rede de saneamento. 260 
 
Faz considerações sobre os Ministros do Governo do Presidente Lula 

da Silva. 248 
 
Aborda questão da violência no trânsito. 284 
 
Apela para que seja prorrogado o prazo para a apresentação de 

emendas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 311 
 
Fala da honra para o PSDB em poder integrar o bloco da Oposição. 312 
 
Aplaude o programa criado pelo Senado com a denominação de 

Interlegis que visa à modernização e integração do Poder Legislativo, nos 
níveis federal, estadual e municipal. 376 

 
Requerimento nº 296, de 2003, que requer informações ao Ministro 

Chefe da Casa Civil da Presidência da República acerca de denúncias contra o 
subchefe José Antônio Dias Toffoli. 452 

 
Requerimento nº 297, de 2003, que requer informações ao Ministro da 

Saúde, acerca da suspeita de morte por contaminação de antraz de um 
tripulante egípcio de navio mercante estrangeiro no Porto de Tombetas (PA). 453 

 
Requerimento nº 298, que requer informações ao Ministro da Justiça, 

acerca da suspeita de morte por contaminação de antraz de um tripulante 
egípcio de navio mercante estrangeiro no Porto de Tombetas (PA). 453 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que acrescenta os 

§§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições. 447 

 
Faz considerações ao Senador Efraim Morais pelo cargo de Líder da 

Minoria no Senado. Aparte ao Senador Efraim Morais.  456 
 



Explicita a importância das reformas diante do quadro econômico do 
País. Aparte ao Senador Efraim Morais. 456 

 
Pede que seja registrada nos Anais da Casa uma nota à imprensa, aos 

Congressistas e à opinião pública, assinada pelo Ministro Eduardo Jorge 
Caldas Pereira, intitulada: “O previsível fim do caso EJ”, tratando, 
resumidamente, que em virtude do disposto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, a 
partir desta data exauriu-se a possibilidade de qualquer processo contra ele por 
improbidade administrativa. 459 

 
Comentários ao Dr. Castro Meira, Juiz do Tribunal Regional Federal da 

5ª Região, Pernambuco. 466 
 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos termos 

dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves , ex-presidente da República,  a votação. 476 

 
Presta pesar ao falecimento de Aureliano Chaves, ex-Vice Presidente. 476 
 
Saúda a Senadora Roseana Sarney pela sua presença na Casa e pela 

pessoa valente, resistente, de caráter e de coragem que é. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. 480 

 
  

AUGUSTO BOTELHO 
 

Sugere ao Ministro Márcio Thomaz Bastos que analise a possibilidade 
de se realizarem conferências municipal, estadual e nacional de segurança 
pública. 031 

 
Trata a questão da falta de segurança como sendo fruto da 

desigualdade social existente no País.  031 
 

CÉSAR BORGES 
 

Questiona se não seria a hora de colocar as Forças Armadas para 
fazer o trabalho de combate ao tráfico de drogas e de armas que entram no 
País livremente. 023 

 
Critica o grau de insegurança em relação à Polícia Militar, quanto ao 

cumprimento de seu dever constitucional. 023 
 
Questiona se há alguma pretensão de o Ministério ou de o próprio 

Governo Federal tomar a iniciativa na questão da Reforma do Judiciário. 023 
 
Questiona qual a posição do Ministério da Justiça em relação ao 

controle de armas. 023 
 



Questiona se não seria necessário que o Governo Federal destinasse 
mais recursos ao combate à violência, considerando a grave situação da 
segurança pública no País. 023 

 
DELCIDIO AMARAL 
 

Pede a ajuda do Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos para elaborar um 
projeto no sentido de combater o contrabando nas fronteiras do País. 035 

Pede ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos opinião quanto à questão 
tecnológica e de efetivo referente à segurança de fronteira. 035 

 
Requerimento nº 264, de 2003, que requer, nos termos do art. 258 do 

Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos PLS nº 455, 
de 1999; nº 027, de 2002; nº 140, de 2002 e nº 213, de 2002 que alteram 
dispositivos da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e Físicas respectivamente. 081 

 
Projeto de Lei do Senado nº 157, de 2003, que altera a Lei nº 4.829, de 

5 de novembro de 1965 e a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, como 
objetivo de incluir como beneficiários de crédito rural especial e diferenciado os 
agricultores provenientes de assentamentos criados em virtude da 
implementação de empreendimentos de utilidade pública e interesse social. 425 

 
DEMOSTENES TORRES 
 

Chama atenção para que se realizem mudanças profundas na área de 
segurança pública. 007 

 
Apóia a adoção da escola em tempo integral como forma de prevenção 

da criminalidade. 007 
 
Considera importante que se tenha um sistema nacional de segurança 

pública, em que se trabalhe a polícia científica, a informatização, o sistema de 
inteligência, devido à desorganização do trabalho policial. 007 

 
Pede que se trabalhe em cima da exclusão dos delegados da carreira 

jurídica no Brasil, devido ao seu trabalho ser o de investigar para que não haja 
violação a direitos humanos. 007 

 
Chama atenção para a necessidade de se ter um Juizado Especial nas 

delegacias de polícia, para julgar crimes de pequeno potencial ofensivo. 007 
 
Fala da necessidade de uma reforma no Poder Judiciário que 

possibilite agilizá-lo. Defende o controle externo do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, bem como o fato de as polícias terem o Ministério Público 
como Corregedor, a fim de se ter um controle social efetivo e benéfico. 007 

 
Dá sugestão de criação de penitenciárias industriais, dentro de uma 

reforma no sistema penitenciário, para que o preso, ao sair da cadeia, tenha 
condições efetivas de continuar trabalhando. 007 



 
Contradiz o Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos, ao imaginar que a 

grande motivação, de dar-se fim ao exame criminológico nas penitenciárias, 
seja econômica. 018 

 
Manifesta-se contra o Estado brasileiro deixar de criminalizar o tráfico 

de drogas e passar a tomar conta da distribuição de drogas. 018 
 
Apóia a idéia de as Forças Armadas servirem como auxílio na 

segurança pública. 018 
 
Parecer nº 312, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre a Proposta da Emenda à Constituição nº 13, de 2002, tendo 
como primeiro signatário o Senador Gerson Camata, que “dá nova redação ao 
inciso LVII do artigo 5º, da Constituição, para que seja executado da presunção 
de inocência o agente preso em flagrante delito”. 345 

 
Registra o artigo “Caixa bem trancada”, da articulista Cleide Alves, 

publicado na edição do dia 28/04/03, no jornal O Popular, que critica o 
posicionamento do Governo diante do sistema de fiscalização de todas as 
instituições do poder. 376  

 
DUCIOMAR COSTA 
   

Requerimento nº 261, de 2003, que requer, nos termos do art 50, § 2º 
da Constituição Federal e nos art. 216 do Regimento Interno desta Casa, 
informações do Exmoº Sr. Ministro da Defesa, Dr. José Viegas Filho, a respeito 
das promoções funcionais devidas aos integrantes do Quadro de Taifeiros do 
Ministério da Aeronáutica. 080 

 
Parabeniza a Senadora Serys Slhessarenko pela profundidade do seu 

pronunciamento, por sua preocupação com a Amazônia. Aparte à Senadora 
Serys Slhessarenko. 302 

 
Projeto de Lei do Senado nº 158, de 2003, que altera a Lei nº 6.194, de 

19 de dezembro de 1974, e a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre o Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). 427 

 
Parabeniza a Senadora Roseana Sarney pelo sucesso que tem tido na 

sua vida pública, como Deputada e também como Governadora do Maranhão. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. 490 

 
EDISON LOBÃO  
 

Cumprimenta o Senador Marcelo Crivella pela exibição de imagens e 
pelas palavras fartas de seu discurso. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 306 

 



Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney por toda sua garra e luta 
independentemente de todo mau comentário feito a seu respeito, na época. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. 481 

 
EDUARDO AZEREDO 
 

Trata da apresentação de seu requerimento ao Ministério do Meio 
Ambiente sobre o Programa de Revitalização do rio São Francisco que até o 
momento não foi apresentada nenhuma resposta. 271 

 
Aborda questão de melhorias nas estradas brasileiras. Aparte ao 

Senador Leonel Pavan. 281 
 
Felicita a instituição do Sistema Único de Saúde – SUS – que 

comemora quinze anos de funcionamento. 296 
 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos termos 

dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves , ex-presidente da República,  a votação. 474 

 
Cumprimenta, em seu nome e em nome do povo mineiro, a Senadora 

Roseana Sarney com a certeza de seu sucesso como Senadora e sua grande 
contribuição nesta Casa para o Brasil. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 488 

 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Parecer nº 254, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 
Requerimento nº 81, de 2003.   181 

 
Parecer nº 255, de 2003, da Mesa do senado federal, favorável ao 

requerimento nº 82, de 2003.   182 
 
Parecer nº 256, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 84, de 2003.   183 
 
Parecer nº 257, de 2003, da Mesa, favorável ao Requerimento nº 114, 

de 2003, de autoria do Senador Jefferson Peres, que solicita, nos termos dos 
arts. 50, § 2º, da Constituição, e 216, do Regimento Interno, informações sobre 
a decisão do banco do Brasil de participar, por via de sua subsidiária BB 
Investimentos, na constituição de empresa privada destinada a explorar o 
mercado de vales alimentação/refeição, denominada Visa Vale.   184 

 
Parecer nº 264, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 155, de 2003.   188 
 

Parecer nº 267, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 
Requerimento (SF) nº 180, de 2003.    189 

 
Parecer nº 306, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação final do 

Projeto de Lei do Senado nº 135, de 1997.    338 



 
Parecer nº 307, de 2003, da Comissão Diretora, que dá redação final 

do Projeto de Lei do Senado nº 136, 1997.    339 
 
Parecer nº 308, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação final ao 

Projeto de Lei do Senado nº 137, de 1997.   340 
 
Parecer nº 309, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação final do 

Projeto de Lei do Senado nº 138, de 1997.    341 
 
Parecer nº 310, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação final do 

Projeto de Lei do Senado nº 139, de 1997.    342 
 

 
EDUARDO SUPLICY 
 

Pergunta ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos o que pode ser feito 
para expandir o uso de penas alternativas a fim de que se diminua a pressão 
ou o número de pessoas efetivamente presas. 024 

 
Pergunta ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos quais as medidas que 

pretende tomar em relação à atuação do Coaf, no sentido de que este 
comunique ao Ministério Público toda e qualquer notícia de ocorrência de 
crime. 024 

 
Pede a opinião do Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos no que diz 

respeito ao PLC nº 12, de 2003, que trata da modificação da Lei de Execução 
Penal e do Código de Processo Penal, e quanto ao regime disciplinar, que 
autoriza o isolamento do condenado por até um ano. 024 

 
Pergunta ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos se quando V. Exª se 

pronunciou a favor da descriminalização das drogas, o sentido é semelhante 
àquele que foi proposta pelo ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal e 
Ministro de Estado Evandro Lins e Silva ou considera que há outro caminho. 024 

 
Questiona em que medida o Ministério da Justiça tem avançado 

estudos no sentido de apresentar um projeto de lei em regime de urgência, 
referente aos delitos e penas da Lei 10.409, de 2002.  024 

 
Cumprimenta a Senadora Serys Slhessarenko pela iniciativa de ir a 

São Gabriel da Cachoeira, AM. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 303 
 
Registra que o Presidente Lula virá pessoalmente ao Congresso 

Nacional, acompanhado de vinte e sete Governadores de todas as Unidades 
da Federação, para aqui trazer as suas propostas de reforma tributária e 
previdenciária. 409 

 
Manifesta o seu apoio ao Programa Fome Zero do Governo Lula. 409 
 



Dispõe-se a assinar um ofício aos Ministros da Saúde e da Educação 
para que se seja investido R$60 mil reais no término da construção do Hospital 
Universitário de Teresina, que é federal.  409 

 
Considera fantástico o fato de S. Exª ter conseguido fazer com que 

empresários e trabalhadores acordassem sobre os princípios que hoje chegam 
à Casa, sobre as diretrizes que estão contidas nas propostas de reforma 
tributária e previdenciária, e unir também os 27 Governadores. Aparte ao 
Senador Pedro Simon. 421 

 
Torna público o conteúdo de uma carta dirigida ao Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva sobre o ex-Presidente Itamar Franco, que recomenda que 
o Presidente da República transmita ao ex-Presidente Itamar Franco um 
incentivo para que vá cumprir a sua missão na Itália como Embaixador do 
Brasil. Aparte ao Senador Pedro Simon.  421 

 
Requerimento nº 292, de 2003, que requer, nos termos do inciso III do 

artigo 279 do Regimento Interno do senado Federal, o adiamento, por 29 dias, 
da discussão da Mensagem nº 76, de 2003, pela qual o Presidente da 
República solicita a retirada do projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2003, que 
autoriza o Instituto Nacional de Seguro Social a doar imóvel que especifica à 
União Brasileira de Escritores. 449 

 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney por trazer sua contribuição, 

sua experiência para o debate de questões sociais. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. 484 

 
EFRAIM MORAIS 
 

Agradece a confiança dos Líderes do PFL e do PSDB e de todos os 
demais pelo cargo de Líder da Minoria no Senado. 454 

 
Aborda a importância da proposta da reforma da previdência.  454 
 
Expressa sua alegria em ver a Senadora Roseana Sarney de volta à 

tribuna. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 486 
 
EURÍPEDES CAMARGO 
 

Felicita a Senadora Ideli Salvatti pelo tema levantado. Aparte à 
Senadora Ideli Salvatti. 277 

 
Trata da importância de se recuperar as estradas brasileiras. Aparte ao 

Senador Leonel Pavan. 282 
 

 
FÁTIMA CLEIDE 
 

Parecer nº 311, de 2003, da Comissão de Educação, favorável ao 
Projeto de Lei do Câmara nº 8, de 2003 (nº 5.063/2001, na Casa de origem), 



que denomina “Rodovia Jorge Amado” o trecho da Rodovia BR-415, que 
interliga as cidades de Itabuna e Ilhéus, no Estado da Bahia. 343 

 
FERNANDO BEZERRA 
 

Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que acrescenta os 
§§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições.  448 

 
Saúda a Senadora Roseana Sarney – em seu nome e em nome de seu 

partido, PTB – , dando a sua palavra que, em momento algum, não duvidou de 
ser V. Exª uma pessoa honrada, digna, capaz, limpa e que dará a esta Casa 
uma grande contribuição. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 483 

 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Informa que há estudos, os quais o próprio Senador participa, sobre 
medidas que aprofundem o combate ao crime organizado, ao crime 
desorganizado e à violência. 022 

 
Pede esclarecimento sobre a informação de que estariam reservados 

R$800 milhões das dotações disponíveis para que o Ministério da Justiça 
possa fazer face aos encargos e, sobretudo, ao Plano Nacional de Combate à 
Violência. 022 

 
Requerimento nº 260, de 2003, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 

da Constituição Federal, e dos arts. 215 e 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, e em face de informações divulgadas por intermédio da mídia, 
prestação de informações pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado do Trabalho e do 
Emprego.  079 

 
Aborda questão da duplicação da BR-101, segmento sul catarinense e 

norte gaúcho. Aparte ao Senador Leonel Pavan.  281 
 
Trata de questão ligada à saúde no País. Aparte ao Senador Eduardo 

Azeredo. 299 
 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney pela amizade, pelo despeito 

de dizer que caminha pelos próprios pés, pelo companheirismo, coragem, que 
hão de contribuir para que o Senado, numa hora de reformas, tenha um papel 
decisivo na vida brasileira. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 483 

 
HÉLIO COSTA 
 

Faz apelo para se criar uma política da União para o setor cafeeiro. 371 
 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney pelo seu pronunciamento  e 

por sua posição no Senado Federal. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 488 
 



HERÁCLITO FORTES 
 

Pede que seja registrado o número de parlamentares do PT presentes 
no plenário, são eles: o Líder Tião Viana, o Senador Eduardo Suplicy e o 
Senador Delcídio Amaral. 019 

 
Manifesta-se contra a convocação de Ministro de Estado para as 

sessões de quinta-feira do Senado Federal. 019 
 
Apresenta considerações ao Ministro Márcio Thomaz Bastos sobre 

questões partidárias. 036 
 
Parecer nº 258, de 2003, da Mesa do Senado Federal, desfavorável ao 

Requerimento nº 133, de 2003.   185 
 
Parecer nº 262, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 153, de 2003.    187 
 
Parecer nº 263, de 2003, da Mesa do Senado Federal favorável ao 

Requerimento nº 154, de 2003.   187 
 
Parecer nº 266, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 174, de 2003.    188 
 
Parecer nº 268, de 2003, da Mesa do Senado federal, favorável ao 

Requerimento nº 189, de 2003.    190 
 
Parecer nº 279, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 213, de 2003.    196 
 
Explicita para a Senadora Roseana Sarney o que o Brasil espera de V. 

Exª: o seu trabalho, a sua luta, a sua garra. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. 487 

 
 
IDELI SALVATTI 
 

Registra a apreensão, na residência do Ex-Delegado da Polícia Federal 
de Florianópolis, de farta documentação, computadores, documentos e a 
comprovação de  que o autor da denúncia anônima tinha sido o Sr. Janir 
Cassol e não ele próprio.  275 

 
Fala da sua expectativa em torno da reunião do Presidente Lula com o 

Presidente da Bolívia a fim de que tenha resultado positivo de renegociação do 
contrato do gás boliviano. 275 

 
Aborda questão da duplicação da BR-101, segmento sul catarinense e 

norte gaúcho. Aparte ao Senador Leonel Pavan. 280 
 



Demonstra sua preocupação com o comportamento e a atuação do 
Senado Federal  durante a tramitação das reformas judiciária e previdenciária 
na Câmara dos Deputados. 424 

 
ÍRIS DE ARAÚJO 
 

Faz considerações ao Senador Marcelo Crivella por mostrar o retrato 
do País. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 307 

 
Demonstra sua preocupação ao verificar, no site do IBGE, que a 

produção industrial aumentou e em contrapartida, o número de empregos na 
indústria caiu. 368 

 
Admira-se ao constatar que já são mais de oito milhões de brasileiros 

com mais de 60 anos, responsáveis pelo domicílio onde vivem, dados da 
Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, do IBGE. 368 

 
Entrega, para a análise e o debate de todos os Senadores e Senadoras 

desta Casa, uma proposta de projeto de lei que tem por finalidade criar 
condições para a implantação de centros de convivência para idosos, por meio 
dos financiamentos federais aos programas de moradia popular. 368 

 
Critica o processo de desenvolvimento científico e o tecnológico que 

impõem sacrifícios aos mais fracos, bem maiores do que os ganhos com o 
crescimento de ambos. 413 

 
Presta depoimento que fez parte de uma grande torcida feminina que 

se levantou pelo País afora, que lutou para que a Senadora Roseana Sarney 
conseguisse levar a bom termo a sua candidatura para Presidente da 
República. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 481 

 
JEFFERSON PERES 
 

Faz comunicado de índole partidária. 308 
 
Faz comunicado de índole partidária: no dia 24 do mês decorrente, no 

Rio de Janeiro, reuniu-se o Diretório Nacional do Partido Democrático 
Trabalhista, que decidiu, por unanimidade, fechar questão contra a aprovação 
da taxação dos servidores inativos, um dos pontos da reforma previdenciária. 478    

 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 

Parecer nº 288, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 3.192/2002, na origem conexado ao nº 162, de 2000 (nº 
5.559/2000 e nº 3.192/2002, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
referente à Decisão nº 1.508, de 2002, sobre acompanhamento das obras 
estabilização do Molhe da Atalaia Nova e Proteção Frontal da Praia da Coroa 
do Meio, em Aracaju-SE (TC – 675.047/96-00).    207 

 



Parecer nº 293, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 15, de 2001, do Tribunal de Contas da União (nº 8.869/2000, 
na origem), que encaminha cópia da Decisão nº 1.042, de 2000, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a auditoria 
realizada nas obras de BR-235, no trecho entre a cidade de Pedro Afonso – TO 
e a divisa com o Estado do maranhão, de responsabilidade da Secretaria de 
Infra-Estrutura do Estado do Tocantins (TC – 008.063/99-0).    211 

 
JOÃO BATISTA MOTTA 
 

Testemunha o trabalho e a luta realizados pelo Ministro Márcio Thomaz 
Bastos na área de segurança pública com apoio do Presidente Lula. 028 

 
Pede auxílio ao Ministro Márcio Thomaz Bastos para que seja 

implementada uma política salarial no País. 028 
 
Desacredita que as iniciativas aplicadas na segurança tenham êxito 

pleno, caso a reforma tributária não seja voltada para o povo, em que o cidadão 
possa produzir e comercializar os seus produtos. 028 

 
Parecer nº 248, de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 

sobre a Mensagem nº 79, de 2003 (nº 126/03, na origem), do Presidente da 
República, que “Submete à apreciação do Senado Federal, o nome do Senhor 
Antônio Mota Filho para exercer o cargo de Diretor de Infra-Estrutura Terrestre 
do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.”      164 

 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Trata a segurança pública como sendo uma questão de ordem política. 
Manifesta satisfação com o interesse do Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, em resolver o problema da segurança do País. 011 

 
Comenta a importância de leis como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, embora o considere muito tolerante com o adolescente. 011 
 
Pede que seja recuperada e fortalecida a confiança da sociedade nas 

instituições públicas através de um controle social do Orçamento público, a fim 
de que não ocorra o enfraquecimento do Estado. 011 

 
Manifesta seu apoio à votação em segundo turno da PEC que prevê a 

destinação de 0,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados às instituições federais de ensino superior da 
Amazônia. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 227 

 
Aborda a questão das reformas da Previdência, do Judiciário e Política. 228 
 
Comenta sobre o PLS nº 130, que torna obrigatório a todos os entes 

públicos prestarem contas diárias à população de seus gastos, a fim de 
aumentar a confiança do cidadão para com seus políticos. 228 



 
Registra um encarte do Sebrae, veiculado pela revista Época desta 

semana, que trata das parcerias da entidade com as empresas brasileiras, 
mais precisamente de uma nova proposta de utilização dos recursos naturais 
da Amazônia. 423 

 
JONAS PINHEIRO 
 

Relata situação do agronegócio no País. 309 
 
JORGE BORNHAUSEN 
 

Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos termos 
dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves , ex-presidente da República,  a votação. 476 

 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Comunica que está encaminhando expediente que solicita de V. Exª 
providências regimentais e administrativas cabíveis com relação à constituição 
da Liderança Parlamentar de Minoria. 311 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que acrescenta os 

§§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições. 447 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais, 

parabenizando-o pelo cargo de Líder da Minoria no Senado Federal. Aparte ao 
Senador Efraim Morais.  455 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos termos 

dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves , ex-presidente da República,  a votação. 475 

 
Saúda a Senadora Roseana Sarney pelo seu pronunciamento inicial, 

pela sua experiência como Governadora, pelo seu espírito público e pelo seu 
sentimento de povo. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 482 

 
JOSÉ FOGAÇA 
 

Parecer nº 242, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2000 (nº 1.411/96, 
na Casa de origem), que fixa normas gerais para a prática do naturismo.   042 

 
JOSÉ JORGE 
 

Parecer nº 249, de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
sobre a Mensagem nº 80, de 2003 (nº 127/03, na origem), do Presidente da 
República, que “Submete à apreciação do Senado Federal, o nome do Senhor 



José Antônio Silva Coutinho para exercer o cargo de Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes –DNIT”.    165 

 
Parecer nº 250, de 2003, da Comissão e Serviços de Infra-Estrutura, 

sobre a Mensagem nº 81, de 2003, (nº 128/03, na origem) do Presidente da 
república, que “Submete à apreciação do Senado Federal, o nome do Senhor 
Ricardo José Santa Cecília Corrêa para exercer o cargo de Diretor de 
Planejamento e Pesquisa do departamento nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT.”  166 

 
Parecer nº 251, de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 

sobre Mensagem nº 82, de 2003 (nº 129/03, na origem), do presidente da 
república, que “Submete à apreciação do Senado Federal, o nome do Senhor 
Sérgio de Souza Pimentel para exercer o cargo de Diretor de Administração e 
Finanças do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de transportes – DNIT”.  
 167 

 
Parecer nº 252, de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 

favorável à Mensagem nº 83, de 2003 (nº 130/2003, na origem), do Presidente 
da República, que “Submete à apreciação do Senado Federal, o nome do 
Senhor Washington Lima de Carvalho para exercer o cargo de Diretor de Infra-
Estrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT”.    168 

 
Trata da grande crise hidrológica de 2001 e do provável perigo de 

recorrência, nos próximos anos, de algum tipo de crise de abastecimento de 
energia elétrica. 221 

 
Manifesta seu apoio à votação em segundo turno da PEC que prevê a 

destinação de 0,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados às instituições federais de ensino superior da 
Amazônia e se congratula com o Senador Mozarildo Cavalcanti pela 
preocupação com a educação do povo da Amazônia. Aparte ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 227 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2003, que altera o § 8º 

do art. 62 da Constituição Federal para determinar que as medidas provisórias 
terão sua votação iniciada, alternadamente, na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal. 258 

 
Requerimento nº 299, de 2003, que requer, nos termos do disposto no 

art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão 
Estratégica a seguinte solicitação de informação a respeito das campanhas 
publicitárias criadas para a divulgação das Reformas da Previdência e da área 
Tributária. 453 

 
Parabeniza o Senador Efraim Morais pelo cargo de Líder da Minoria e 

se coloca a disposição de sua Liderança. Aparte ao Senador Efraim Morais.  459 



 
Saúda a Senadora Roseana Sarney pelo seu primeiro pronunciamento 

no Senado Federal. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador José Jorge.  490 
 

JOSÉ MARANHÃO 
 

Faz considerações a Senadora Roseana Sarney pela sua trajetória 
política. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 488 

 
JOSÉ SARNEY 
 

Parecer nº 317, de 2003, da Comissão Diretora, que dá redação final 
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2001 (nº 1.670, 
de 1996, na Casa de origem).    451 

 
Parecer nº 318, de 2003, da Comissão Diretora, que dá redação final 

do Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2000.    451 
 
Designa comissão para representar o Senado nas exéquias ao 

falecimento de Aureliano Chaves, ex-Vice Presidente da República. 477 
 

JUVÊNCIO DA FONSECA 
 

Parecer nº 244, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, favorável 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na casa de Origem), 
que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco, determina prazo para 
mudança tecnológica de empresas que utilizem este procedimento e dá outras 
providências.   051 

 
Requerimento nº 286, de 2003, nos termos do art. 279, inciso I do 

Regimento Interno, que requer adiamento da discussão da PEC nº 16/2002, a 
fim de que sobre ele seja ouvida, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, a de Assuntos Econômicos. 439 

 
LEOMAR QUINTANILHA 
 

Demonstra seu entusiasmo com o discurso do Senador Ney Suassuna 
por ter como tema a liberdade, o bem maior de qualquer ser humano. Aparte ao 
Senador Ney Suassuna. 367 

 
Registra estudos sobre a aplicação dos recursos da Cide, a fim de 

obter do Ministro Anderson Adauto ação breve de operação tapa-buracos na 
rodovia Belém-Brasília. 371 

 
LEONEL PAVAN 
 

Homenagem ao Município de São Joaquim, Santa Catarina, que 
realizará, de 25 de abril a 4 de maio, a XII Festa Nacional da Maçã. 244 

 



Felicita a Senadora Ideli Salvatti pelo tema levantado. Aparte à 
Senadora Ideli Salvatti.  278 

 
Aborda questão da duplicação da BR-101, segmento sul catarinense e 

norte gaúcho.  279 
 
Condena o Governo por fazer piorar a situação dos trabalhadores 

brasileiros, impondo arrocho salarial, juros altos e privilegiando o grande 
capital. 381 

 
Requerimento nº 282, de 2003 que requer, nos termos do art. 50, § 2º 

da Constituição Federal  c/c o art. 216 de Regimento Interno do Senado 
Federal, que a Mesa solicite informações ao Ministro Extraordinário da 
Segurança Alimentar e Combate à Fome. 436 

 
LÚCIA VÂNIA 
 

Comunica a criação da Subcomissão da Juventude. Pergunta ao 
Ministro Márcio Thomaz Bastos se, no Plano Nacional de Segurança, há algum 
projeto que trata da prevenção à juventude.  027 

 
Pergunta ao Ministro Márcio Thomaz Bastos sobre a posição do 

Governo a respeito dos projetos que tramitam nesta Casa e que reduzem a 
maioridade penal. 027 

 
Questiona o Ministro Márcio Thomaz Bastos sobre suspensão do 

Disque-denúncia, sendo este instrumento de extrema importância no combate 
à exploração sexual de crianças e adolescentes, priorizado pelo Presidente 
Lula em seu primeiro discurso, ao assumir o Governo. 027 

 
Registra advertência ao Ministro Ricardo Berzoini com relação às 

posições tomadas para com agências do INSS. 309 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, que dá nova 

redação ao art. 193 da Constituição Federal. 401 
 
Externiza a sua satisfação de ver a Senadora Roseana Sarney na 

tribuna e cumprimenta-a pelo seu discurso. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. 486 

 
LUIZ OTAVIO 
 

Pede ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos esclarecimentos sobre o 
que encaminhará a  Casa com relação à reforma do Judiciário.  040 

 
Requerimento nº 271, de 2003, que requer, com base nos arts. 49, 

inciso X, e 5º, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 215, inciso I, alínea a, e 
216, inciso I, do regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
ao Sr. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de 
informações. 313 



 
Parecer nº 315, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o Requerimento nº 204, de 2003, do Senador Romero Jucá, 
que solicita, nos termos dos artigos 50, § 2º, da Constituição Federal, e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Banco Central do Brasil, 
por meio do Ministro de Estado da Fazenda sobre estágio e a relação dos 
credores nos processos de liquidação extrajudicial de diversas instituições 
financeiras.    355 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que acrescenta os 

§§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições. 447 

 
Parabeniza a Senadora Roseana Sarney pelo seu pronunciamento, sua 

coragem e sua determinação, tendo certeza que a mulher brasileira se orgulha 
de tê-la como representante do Maranhão no Congresso Nacional. Aparte à 
Senadora Roseana Sarney. 491 

 
MÃO SANTA 
 

Testemunho em relação a política empregada no Estado do Piauí 
quando foi Prefeito e Governador. 033 

 
Responde ao Senador Tião Viana assunto abordado a respeito do 

índice de homicídios no Estado do Piauí. 033 
 
Sugere medida provisória que determine o abatimento de 5% da dívida 

de todos os Governos de Estado para serem empregados em segurança. 033 
 
Aborda questões ligadas à saúde no País. Aparte ao Senador Eduardo 

Azeredo. 298 
 
Vê com grande preocupação a questão da reforma tributária. Aparte ao 

Senador Almeida Lima. 364 
 
Tece elogios à Teresina, Piauí, por ser o maior centro da ciência de 

saúde do País. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 411 
 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney, referindo-se a sua 

presença como sendo o maior presente ao Presidente José Sarney. Aparte à 
Senadora Roseana Sarney.  491 

 
 
MARCELO CRIVELLA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2003, que proíbe a 
comercialização de bebidas alcoólicas em condições de consumo imediato em 
postos de gasolina.     078 

 
Trata da questão do Projeto Nordeste.  304 



 
Ocupa a tribuna para falar da situação de decadência da sociedade 

brasileira.     384  
 
Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2003, que determina a concessão 

de auxílio-alimentação aos trabalhadores de empresas prestadoras de serviços 
terceirizados, reguladas por Enunciado do Tribunal de Superior do Trabalho.  431 

 
MARCO MACIEL 
 

Cumprimenta o Senador José Jorge por trazer ao debate a questão da 
energia elétrica, uma das mais importantes no que se diz respeito à infra-
estrutura física e econômica do País. Aparte ao Senador José Jorge.  223 

 
Congratula o Senador João Capiberibe por trazer ao plenário a questão 

da reforma política. Aparte ao Senador João Capiberibe. 229 
 
Parabeniza o discurso do Senador Marcelo crivella pela sua 

dissertação sobre o projeto que desenvolve no Nordeste. Aparte ao Senador 
Marcelo Crivella. 387 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que acrescenta os 

§§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições. 447 

 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos termos 

dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves , ex-presidente da República,  a votação. 474 

 
Faz considerações à Senadora Roseana Sarney. Aparte à Senadora 

Roseana Sarney.  485 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 

 
Trata da questão das desigualdades regionais e as inúmeras iniciativas 

de eliminá-las. 225 
 
Apóia a iniciativa de se investir em educação na Amazônia, 

especialmente nas universidades. 225 
 
Pede que se repita o feito positivo do primeiro turno, no segundo, da 

votação da Proposta de Emenda à Constituição que prevê a destinação de 
0,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados às instituições federais de ensino superior da Amazônia.  225 

 
Requerimento nº 270, de 2003, que solicita a tramitação em conjunto 

das Propostas de Emenda à Constituição nºs 7 e 33, de 2002.  288 
 
Requerimento nbº 287, de 2003, nos termos do art. 315, combinado 

com o inciso III do art. 279 do Regimento Interno, que requer adiamento da 



votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002 a fim de ser 
feita na sessão de 21 de maio de 2003. 440 

 
Encaminha a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal (destina percentual do IR e 
IPI para aplicação em Instituições Federais de Ensino Superior localizadas na 
Amazônia Legal), a votação. 438 

 
NEY SUASSUNA 
 

Parecer nº 280, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre os Diversos nº 2, de 1998 (Mensagem nº 1/98, na origem), do Presidente 
da república, que encaminha o relatório sobre a Retribuição Adicional Variável 
– RAV, referente ao 1º semestre de 1997.    196  

 
Parecer nº 282, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre Ofício S/39, de 1999 (nº 133/99, na origem), do banco da Amazônia S. 
A., que encaminha a Prestação de Contas do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte – FNO, alusivo ao exercício de 1998.    201 

 
Parecer nº 283, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Ofício S/nº 40, de 1999 (nº 218/99, na origem), do Banco do Nordeste 
do Brasil S. A., que encaminha as Demonstrações Contábeis do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco 
do Nordeste, com posição em 31-12-1998.    202 

 
Parecer nº 284, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 43, de 1999 (nº 1.246/99, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia das Decisões nºs 276 a 278, de 1999, bem 
como dos respectivos Relatórios e Votos que as fundamentam, sobre auditorias 
realizadas nas Secretarias da Saúde dos Estados do Espírito Santo, Pará e Rio 
Grande do Sul (TC – 011.114/99-1, 011.116/99-4 e 011.449/99-3).    203 

 
Parecer nº 285, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 1, de 2000 (nº 1.274/99, na origem), do tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópias das Decisões nºs 285 e 286, de 1999, bem como 
dos respectivos Relatórios e Votos que as fundamentam, sobre auditorias 
realizadas em diversos órgãos e entidades da saúde nos Estados do Tocantins 
e de Minas Gerais, respectivamente (NI – 011.110/99-6 e 011.549/99-8).    204 

 
Parecer nº 291, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre Aviso nº 5, de 2001 (nº 8.524/2000, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 302, de 2000, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a auditoria 
realizada na Companhia Docas do espírito Santo, relativa às obras de 
dragagem e derrocagem no Porto de Vitória (TC – 008.345/99-6).    209 

 
Parecer nº 292, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 9, de 2001, (nº 8.670/2000, na origem), que encaminha cópia 
da decisão nº 428, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 



fundamentam, referente a auditoria realizada na Associação Portuguesa de 
Beneficência 1º de Dezembro – Hospital Beneficência Portuguesa – Município 
de Uberaba/MG, visando à apuração de possíveis irregularidades na aplicação 
dos recursos do Sistema Único de Saúde – SUS (TC – 004.667/2000-0).    210 

 
Parecer nº 296, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 72, de 2001 (nº 1.485/2001, na origem), que encaminha cópia 
da Decisão nº 205, de 2001 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam, sobre a auditoria operacional realizada 
no Ceará, obra de responsabilidade do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas – DNOCS, constatando a ausência de irregularidade no 
referido projeto (TC – 07.983/2000-4).    214 

 
Parecer nº 298, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 113, de 2001 (nº 3.208/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 425, de 2001 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada na obra de duplicação da Rodovia BR-381/SP (Fernão 
Dias), obra de responsabilidade do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem – DNER e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
São Paulo – DER/SP (TC – 009.003/2000-3).    216 

 
Parecer nº 299, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 116, de 2001 (nº 3.314/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 433, de 2001 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, na área 
de pessoal, em especial em processos de concessão de aposentadorias e 
pensões (TC – 002.121/97-2).   217 

 
Parecer nº 300, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 19, de 2002 (nº 363/2002, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia da Decisão nº 145, de 2002, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao levantamento de 
auditoria realizada de 2-4 a 3-5-2001, no Programa de Trabalho relativo à 
implantação de usina termelétrica em área do Rio de Janeiro/Espírito Santo 
(TC – 003.317/2001-6).    218 

 
Parecer nº 301, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre Aviso nº 21, de 2002, do Tribunal de Contas da União, (nº 377/2002, na 
origem), que encaminha cópia da Decisão nº 182, de 2002 – TCU (Plenário), 
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
representação originária de Relatório Parcial da Subcomissão Especial da 
Câmara dos Deputados para análise de denúncias de irregularidades no Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
de Magistério – Fundef (TC – 010.165/2000-4).    219 

 
Critica a falta de liberdade do ser humano, principalmente em Cuba, 

onde dez milhões de cubanos estão debaixo do pé de um ditador 366 
 



Pede que se detecte o problema para que se tome o medicamento 
correto, afim de que o número de empregos na indústria aumente. Aparte à 
Senadora Íris de Araújo. 369 

 
Faz considerações ao discurso da Senadora Íris de Araújo.Aparte à 

Senadora Íris de Araújo. 414 
 
Informa que participará juntamente com o Vice-Presidente do Banco do 

Brasil, Sr. Luiz Eduardo Franco, com o diretor do tesouro e com o diretor do 
Banco central da reunião do grupo Twenty-Twenty (Vinte-Vinte) – os vinte 
maiores investidores do mundo – para vender a imagem do Brasil, a fim de 
atrair investimentos para o País. 416 

 
 
OSMAR DIAS 
 

Requerimento nº 262, de 2003, que requer, nos termos regimentais, 
que o Projeto de Lei do Senado nº 120, de 2003, que “Dsipõe sobre a cobrança 
de taxas de inscrições em vestibulares”, seja encaminhado à Comissão de 
Educação para que esta se pronuncie sobre o mesmo.  081 

 
Requerimento nº 263, de 2003, que requer, nos termos regimentais, 

que o Projeto de Lei do Senado nº 558, de 1999, que “Destina recursos 
provenientes das Loterias administradas pela Caixa Econômica Federal para 
aplicação em programas de bolsas de estudos.”, seja encaminhado à 
Comissão de Educação para que esta se pronuncie sobre o mesmo. 081 

 
Encaminha o Requerimento nº 234, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, a retirada em caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 
167, de 2000, a votação.  270 

 
PAPALÉO PAES 

 
Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2003, que altera os arts. 53 e 67 

da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).    261 

 
Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2003, que altera os arts. 53 e 67 

da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  Senador Papaléo 
Paes.  261 

 
Registra a força de um cidadão amapaense que viajou de bicicleta do 

Amapá a Brasília.  310 
 
Parecer nº 313, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, desfavorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador Gerson Camata que inclui alínea ao 
inciso I do art. 96 da Constituição Federal, e dá outras providências.    348 

 



Requerimento nº 279, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º da 
Constituição Federal e do art 216 do regimento Interno do Senado Federal, e 
tendo em vista trazer a esta Casa informações oficiais sobre a Política Cambial 
do Governo, solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao Ministro da Fazenda, 
visando questionamento ao Presidente do Banco Central do Brasil. 408 

 
Requerimento nº 281, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal e do art. 216 de Regimento Interno do Senado Federal, e 
tendo em vista trazer a esta Casa informações oficiais sobre a Reforma da 
Previdência, solicita a V. Exª, que seja encaminhado ao Ministro da previdência 
questionamento. 436 

 
Trata da necessidade de prevenção e diagnóstico precoce da pressão 

alta, uma doença de alto risco, que afeta milhões de brasileiros. 468  
 

PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 

Aborda a questão do crescente envolvimento de crianças e 
adolescentes no crime organizado, especialmente em atividades ligadas ao 
tráfico de drogas. 026 

 
Solicita um posicionamento do Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos com 

relação à questão da redução da maioridade penal. 026 
 
Parabeniza a Senadora Roseana Sarney pela análise profunda que faz 

dos problemas sociais do Brasil e por sua trajetória política que traz garra, 
coragem, determinação e uma experiência importante do Executivo para esta 
Casa. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 488 

 
PAULO OCTÁVIO 
 

Parecer nº 246, de 2003, da Comissão de Educação desfavorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2002 (nº 1.636/99, na casa de Origem), que 
modifica o art. 67, inciso V da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
assegurar reunião semanal de estudos aos profissionais da educação.     057 

 
Solicita o endosso dos Senadores à iniciativa representada pelo projeto 

de lei, apresentado, que visa a incentivar as empresas a contratar jovens que 
estão ingressando no mercado de trabalho. 379 

 
PAULO PAIM 
 

Parecer nº 261, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 
Requerimento de Informações nº 151, de 2003.    186 

 
Parecer nº 270, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento de Informações nº 192, de 2003.    191 
 

Requerimento nº 265, de 2003, que requer, com fundamento no 
disposto nos Arts. 160 e 199 do Regimento Interno da Casa, e em estrita 



observância ao Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 1997, a destinação da 
Hora do Expediente da Sessão do dia 5 de maio do decorrente para 
homenagear o Dia Mundial do Trabalho. 221 

 
Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2003, que cria a Carreira de 

Policial Ferroviário Federal, Cargos efetivos/Comissionados no Departamento 
de Polícia Ferroviária Federal, e dá outras providências. 262 

 
Comunica à Casa que esteve no Conselho Federal de Justiça, 

acompanhando o julgamento de uma ação que envolve os 22 milhões de 
aposentados e pensionistas do País, que buscavam receber a correção de 
seus benefícios pelo IGP-DI – Índice Geral de Preços Determinado 
Internamente.  310 

 
Registra que a Comissão de Assuntos Econômicos acolheu o parecer 

do Senador Eduardo Suplicy favorável ao pleito do governo do Rio Grande de 
Sul para o refinanciamento de dívidas do Estado para pagamento de 
precatórios judiciais. 469 

 
Registra que não semana anterior, o Senado aprovou o Projeto de Lei 

de Conversão relativo à Medida Provisória nº 82, que dispõe sobre a 
transferência da União para os estados de rodovias federais. 469 

 
PEDRO SIMON 
 

Pede que se dê prioridade absoluta àquilo que é fundamental: a 
violência e a radicalização dos acontecimentos atuais no Estado. 034 

 
Trata do projeto que institui o chamado número único, onde o cidadão, 

ao nascer, recebe um número que o acompanhará pelo resto da vida. 034  
 
Requerimento nº 268, de 2003 que requer o apoio do Senado Federal à 

Candidatura da “Pastoral da Criança” ao Prêmio Nobel da Paz de 2003.  266 
 
Encaminha a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que  

dá nova redação ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade 
para o registro e primeira emissão de certidão de nascimento, casamento e 
óbito), a votação. 320 

 
Registra presença do Presidente da República no Congresso Nacional 

acompanhado de todos os Governadores, de todos os Partidos, para 
apresentar as duas primeiras reformas, a da previdência e a tributária. 417 

 
Vê a necessidade de se organizar uma reforma administrativa. 417 
 
Critica o fato de filhas solteiras de militares, de servidores do 

Congresso Nacional e do Poder Judiciário receberem pensão vitalícia. 417 
 
Critica o fato de se contar o tempo da escola de formação de militares 

para a aposentadoria. 417 



 
Faz considerações à Senadora Roseana Sarney. Aparte à Senadora 

Roseana Sarney. 483 
 

RAMEZ TEBET 
 

Faz considerações ao Senador José Jorge pela importância de seu 
pronunciamento em torno da questão enérgica. Aparte ao Senador José Jorge. 224 

 
Aborda questão das reformas das rodovias brasileiras. Aparte ao 

Senador Leonel Pavan. 281 
 
Encaminha o Requerimento nº 300, de 2003, que requer nos termos 

dos artigos 218, 219 e 221, do Regimento Interno, homenagens pelo 
falecimento do Dr. Aureliano Chaves , ex-presidente da República,  a votação. 475 

 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney em seu nome e em nome 

do Mato Grosso do Sul pelo seu pronunciamento. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. 485 

 
RENAN CALHEIROS 
 

Reafirma seu compromisso de continuar lutando para que não falte 
trabalho nos lares brasileiros. 365 

 
Parabeniza a Senadora Roseana Sarney – em nome de seus 

companheiros de PMDB e em nome do Estado do Alagoas – pelo seu discurso, 
sobretudo pela sua prática com relação aos programas sociais. Aparte à 
Senadora Roseana Sarney. 490 

 
ROBERTO SATURNINO 
 

Propõe a criação de um programa de longo prazo, pela implementação 
de um sistema único de segurança, para desmontar toda a linha de produção 
de criminalidade. 013 

 
Trata do enorme crescimento do exercício do tráfico de drogas, um 

mercado que movimenta somas gigantescas. 013 
 
Trata da importância de se criar uma ocupação social e urbanística nas 

favelas do Rio de Janeiro, além dos investimentos nelas feito. 013 
 
Trata da questão da baixa do combustível. 244 
 
Trata da questão do atraso de dois anos na construção das plataformas 

da Petrobrás. 244 
 
Solidariza-se com o discurso da Senadora Ideli Salvatti por julgar 

preocupante o assunto abordado. Aparte à Senadora Ideli Salvatti.  277 
 



Expressa sua solidariedade com relação ao discurso da Senadora 
Roseana Sarney, quando se refere ao sentimento de injustiça, que não atinge o 
corpo mas o espírito do indivíduo. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 481 

 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Critica a ausência de uma política de desenvolvimento regional que 
possa extinguir as diferenças entre as regiões. Aparte ao Senador Efraim 
Morais. 458 

 
Explícita os dois objetivos pelos quais era defendida a cobrança do 

ICMS. 458 
 
ROMERO JUCÁ 
 

Solicita ao Presidente da Petrobrás e ao Presidente da República 
agilidade na decisão de abaixar o preço do combustível. 233 

 
Pede que sejam tomadas providências para se recuperar o tempo 

perdido na construção das plataformas da Petrobrás. 233 
 
Registra acontecimento lamentável que ocorreu em Cuba: a posição do 

ditador cubano Fidel Castro quanto às prisões políticas e ao assassinato de 
três cubanos que tentavam deixar a ilha. 233 

 
Requerimento nº 267, de 2003, que requer, nos termos no art. 216 do 

Regimento Interno do senado Federal, informações ao Ministério da Saúde 
sobre licitação para a aquisição de hemoderivados – medicamentos utilizados 
no tratamento da hemofilia, especificando os termos da licitação, bem como do 
contrato firmado com a empresa ganhadora, e, também, sobre a pretendida 
execução de 25% do contrato em questionamento. 261 

 
Requerimento nº 274, de 2003, que requer, nos termos do art. 321 do 

Regimento Interno, a dispensa de publicidade do Parecer, para imediata 
discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 135, de 
1997, que autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona (Caroebe-RR), e dá outras providências.  339 

 
Requerimento nº 275, de 2003, que requer, nos termos do art. 321 do 

Regimento Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata 
discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 136, de 
1997, que autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona (Rorainópolis-RR), e dá outras providências. 340 

 
Requerimento nº 276, de 2003, que requer, nos termos do art. 321 do 

Regimento Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata 
discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 
1997, que autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona (Bonfim-RR), e dá outras providências. 340 

 



Requerimento nº 277, de 2003, que requer, nos termos do art. 321 do 
Regimento Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata 
discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 138, de 
1997, que autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona (Iracema-RR), e dá outras providências. 341 

 
Requerimento nº 278, de 2003, que requer, nos termos do art. 321 do 

Regimento Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata 
discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 139, de 
1997, que autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona (Mucajaí-RR), e dá outras providências. 342 

 
Faz apelo às autoridades responsáveis pelo turismo nacional, para que 

mantenham o apoio ao trabalho realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento de Turismo, principalmente, em relação ao Projeto de 
Desenvolvimento de Ecoturismo no Brasil. 377 

 
Faz comentários ao Senador Marcelo Crivella pelo seu discurso, 

principalmente, por levar em consideração a fé na questão de melhorar a 
sociedade. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 387 

 
Aborda questão dos avanços econômicos do País após o Plano Real. 464 
 
Trata da melhoria da renda para as famílias após a implantação do 

Plano Real. 464 
 
Faz referência ao desenvolvimento social devido à implantação do 

Plano Real. 464 
 
Sugere solução para manter contida a inflação, a fim de aumentar a 

capacidade de investimento do Estado e prosseguir na tarefa de construir um 
País imune às desigualdades. 464  

 
ROMEU TUMA 
 

Parecer nº 273, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 
Requerimento nº 202, de 2003.    193 

 
Parecer nº 274, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 205, de 2003.    193 
 
Parecer nº 275, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 206, de 2003.    194 
 
Parecer nº 276, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 208, de 2003.    194 
 

 
 



Projeto de Lei do Senado nº 151, de 2003, que dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 
União, Estados e Municípios. 291 

 
Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2003, que altera a Lei nº 9.034, de 

3 de maio de 1995, para determinar a realização de inspeções de cargas como 
meio operacional para combate ao crime.  292 

 
Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2003, que altera a Lei nº 10.446, 

de 8 de maio de 2002, para tornar obrigatória a investigação da Polícia Federal 
nos crimes de repercussão interestadual ou internacional. 293 

 
Projeto de Lei do Senado nº 154, de 2003, que altera o Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal -, para determinar que o 
crime de receptação por comerciantes ou industriais sempre enseja ao menos 
a receptação culposa. 294 

 
Registra sua admiração pela persistência, coragem e amor ao próximo 

que o Senador Marcelo Crivella demonstra em seu trabalho. Aparte ao Senador 
Marcelo Crivella. 307 

 
Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2003, que altera a Lei nº 4.380, de 

21 de agosto de 1964, para permitir o financiamento de centros de convivência 
de idosos e casas-lar, com recursos do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH). 314 

 
Leitura do Parecer nº 304, de 2003, que comunica indicação, aprovada 

pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do nome do Sr. 
Synesio Sampaio Góes Filho, Ministro de Primeira Classe do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com 
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica, exercer o de 
Embaixador do Brasil junto ao Grão-Ducado de Luxemburgo.    322 

 
Leitura do Parecer nº 305, de 2003, que comunica indicação, aprovada 

pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Sr. Sérgio Silva 
do Amaral, Ministro da Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Francesa.    333 

 
Requerimento nº 291, de 2003, que requer, n a forma do art. 315 do 

Regimento Interno, adiamento por 29 dias, da votação da mensagem nº 76, de 
2003. 449 

 
Requerimento nº 294, de 2003, que requer, nos termos do art. 321 do 

Regimento Interno, a dispensa de publicação do parecer, para imediata 
discussão e votação da redução final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 66, de 2001 (nº 1.670/96, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre o incentivo a ser prestado pelo 
Poder Público à criação, consolidação e capacitação de cooperativas ou de 



associações que menciona, e acrescenta dispositivos ao art. 24 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 451 

 
Requerimento nº 295, de 2003, que requer, nos termos do art. 321 do 

Regimento Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata 
discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 228, de 
2000, de auditoria do Senador Osmar Dias, que dá nova redação ao art. 1º da 
Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, que permite às partes a utilização de 
sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais. 452 

 
Cumprimenta a Senadora Roseana Sarney por ter continuado a sua 

jornada política na luta pela população brasileira. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney.  490 

 
ROSEANA SARNEY 
 

Saúda os demais Senadores e Senadoras por estarem iniciando uma 
nova e importante etapa parlamentar, com a responsabilidade de realizar 
reformas profundas, que irão marcar a realidade brasileira. 478 

 
Comenta sobre os momentos difíceis passados recentemente em sua 

vida política. 478 
 
Aborda a questão do problema social do País como sendo resultado de 

uma economia de baixos índices de crescimento e de poder de compra dos 
trabalhadores e assalariados. 478 

 
Fala do êxito de seu Governo no Maranhão. 478 
 
Demonstra sua indignação com a falta de empregos e traz pesquisa 

recente feita pelo Data Folha, onde o desemprego é considerado por 31% da 
população como o maior e mais grave problema do País. 478 

 
Confirma seu compromisso com o País de trabalhar nas reformas que 

forem necessárias, a exemplo da reforma tributária, da previdência, política e 
trabalhista. 478 

 
 

SÉRGIO CABRAL 
 

Critica a Polícia Federal, no Estado do Rio de Janeiro, por ser limitada 
e ter instalações em péssimo estado.  005 

 
Chama atenção para a entrada de drogas, pela baía da Guanabara, 

devido à escassez de polícia de contenção naquela região. Critica o tratamento 
dado ao usuário de drogas, gastando tempo, polícia, inteligência, dinheiro para 
combatê-lo, quando este deveria receber outro tipo de atenção a exemplo de 
outros Países. 005 

 



Projeto de Resolução nº 12, de 2003, que altera a Denominação da Ala 
Filinto Muller para Ala Nelson Carneiro.  079 

 
Registra a sua satisfação em ver a Senadora Roseana Sarney na 

tribuna. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 487 
 

SÉRGIO ZAMBIASI 
 

Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2003, que obriga as companhias 
de transportes aéreo, ferroviário e rodoviário de passageiros a disponibilizar 
máscaras cirúrgicas descartáveis a seus passageiros.    077 

 
Parecer nº 259, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 149, de 2003.    185 
 
Parecer nº 260, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 150, de 2003.    186 
 
Parecer nº 265, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 172, de 2003.    188 
 
Parecer nº 269, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 190, de 2003.    190 
 
Parecer nº 271, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 197, de 2003, que requer informações sobre o 
comportamento da arrecadação tributária.    191 

 
Parecer nº 272, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento de Informações nº 198, de 2003, que solicita seja encaminhado 
ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão pedido de 
informações.    192 

 
Parecer nº 277, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 211, de 2003.    195 
 
Parecer nº 278, de 2003, da Mesa do Senado Federal, favorável ao 

Requerimento nº 212, de 2003.    195 
 
Requerimento nº 280, de 2003, que requer, nos termos do art 222 do 

Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados votos de 
congratulações à Rádio Guaíba AM, no ar desde 30-4-1957, pelo transcurso de 
seu aniversário de 46 anos, nesta data. 425 

 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Registra artigo do Dr. Agaciel da Silva Maia, publicado no Correio 
Brasiliense de 28 de abril de 2003 (p.9), intitulado “Senado, espelho da Nação”. 245 

 



Encaminha o Requerimento nº 234, de 2003, que solicita, nos termos 
regimentais, a retirada em caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 
167, de 2000,  a votação.  270 

 
Traz a plenário a questão da regulamentação das ONGs. 300 
 
Registra, em  sua avaliação, que tem existido muito entrave no 

relacionamento dos Parlamentares, dos Senadores, de uma maneira geral, 
com os mais altos escalões do Governo. 300 

 
Apresenta uma espécie de relatório da viagem feita à Amazônia por 

doze Parlamentares do Congresso Nacional. 300 
 
Aborda questão da precariedade das fronteiras brasileiras. 300 

 
Requerimento nº 272, de 2003, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 

da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do 
regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhando o presente 
requerimento ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 
este providencie e encaminhe, no estrito termo do prazo constitucional de 30 
dias, as seguintes informações. 317 

 
Requerimento nº 273, de 2003, que requer, com fundamento no artigo 

5256, inciso I, do Regimento Interno, a retirada de tramitação do Projeto de 
Resolução nº 11, de 2003, de minha autoria, que “Altera a Resolução nº 2, de 
2001, que institui o Diploma Mulher – Cidadã Bertha Lutz e dá outras 
providências”. 319 

 
Comemora o dia 30 de abril por ser um dia histórico para o Brasil e 

para o Congresso Nacional, uma vez que a Casa estará recebendo o 
Presidente da República, juntamente com os Srs. Governadores, apresentando 
as primeiras reformas da previdência e tributária. Aparte ao Senador Pedro 
Simon. 420 

 
Exalta a presença do Presidente da República e dos governadores dos 

Estados brasileiros no Congresso Nacional, trazendo propostas das reformas 
da previdência e tributária. 467 

 
SIBÁ MACHADO 

  
Parecer nº 243, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, favorável 

ao Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2000 (nº 1.411/96, na Casa de origem), 
que fixa normas gerais para a prática do naturismo.   045 

  
TASSO JEREISSATI 
 

Informa a instalação da Subcomissão Permanente de Segurança e 
Cidadania. 010 

 



Chama atenção para os pequenos crimes, como roubo de tênis e 
assalto de rua, que estão fora de controle, e  se tornam tão ou mais 
importantes que o crime organizado. 010 

 
Complementa a iniciativa do Sistema Único de Segurança, começando 

a implantação nos Estados.  010 
 
Menciona a questão da unificação das polícias, com base nas 

observações do Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos. 021 
 
Menciona a questão do agente carcerário, com base nas observações 

do Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos. 021 
 
Parecer nº 314, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, desfavorável à proposta de Emenda à Constituição nº 28, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador Francisco Escórcio, que altera a 
forma de provimento dos cargos da magistratura que compõem o Supremo 
Tribunal Federal e os demais Tribunais do Poder Judiciário.    351 

 
Encaminha a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal (destina percentual do IR e 
IPI para aplicação em Instituições Federais de Ensino Superior localizadas na 
Amazônia Legal), a votação. 439 

 
Expressa sua alegria com o primeiro pronunciamento da Senadora 

Roseana Sarney, trazendo o seu espírito público, a sua energia de mulher e a 
sua coragem que a fizeram ultrapassar e vencer todos os obstáculos que 
apareceram. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 482 

 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
  

Parecer nº 245, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, favorável 
ao Projeto de Lei da Câmara 87, de 2002, (nº 4.014 de 2001, na Casa de 
origem) de iniciativa do Presidente da república, que concede pensão especial 
a Luiz Felipe Monteiro Dias.    055 

 
Compartilha sua dor e indignação pelo assassinato do executivo 

Bernardo Oiticica, na sexta-feira, dia 25 de abril, em Rio Largo, Alagoas. 416 
 

TIÃO VIANA 
 

Informa que a decisão de convocar Ministros de Estado e 
personalidades brasileiras para tratar de temas de interesse nacional foi de 
todos os Líderes partidários, tomada de comum acordo com V. Exª. 020 

 
Explicita sua satisfação ao ver o testemunho e a decisão com que o 

Presidente Lula tem tratado o tema da segurança pública .  025 
 
Registra que o Estado do Piauí, no ano de 2002, foi a segunda capital, 

dentre 13, onde houve crescimento em número de homicídios. 025 



 
Solicita que o Ministro Márcio Thomaz Bastos firme um compromisso 

intenso e absolutamente presente a favor da Reforma do Judiciário.  025 
 
Parecer nº 303, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre redação final da proposta de Emenda à Constituição nº 21, de 
2001.    268 

 
Cumprimenta a Senadora Serys Slhessarenko pelo seu 

pronunciamento, externando sua preocupação com a responsabilidade mais 
intensa e substancial do Governo. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 302 

 
Cumprimenta o Senador José Sarney pela sua sensibilidade que teve 

para uma reivindicação democrática da Maioria, de apoio ao Governo, e da 
Oposição e por reconhecê-las dentro do Senado Federal. 312 

 
Cumprimenta o Senador Efraim Morais pela indicação  e pela defesa 

das reformas do Estado brasileiro. 312 
 
Encaminha o Projeto de Lei do Senado nº 138, de 1997, que autoriza a 

criação de Distrito Agropecuário no Município que menciona (Iracema-RR), e 
dá outras providências, a votação. 337 

 
Parecer nº 316, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, favorável ao Requerimento nº 112, de 2003, do Senador Antônio 
Carlos Valadares, que solicita com base no art. 50, § 2º da Constituição 
Federal e nos termos dos arts. 215, I, a 216 do regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre indício de 
vazamento de informação privilegiada de um campo gigante de petróleo na 
bacia de Sergipe feita pela Agência Nacional do Petróleo – ANP.    398 

 
Considera um marco na história política do País a vinda do Presidente 

Lula à Casa para apresentar propostas das reformas da previdência e 
tributária. Aparte ao Senador Pedro Simon. 422 

 
Requerimento nº 288, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o 

adiamento da discussão, em primeiro turno, da PEC nº 72/99, “que altera a 
Constituição Federal para definir que os vetos presidenciais serão apreciados 
em reuniões separadas das duas Casas do Congresso Nacional”, a fim de que 
seja feita na Sessão  de 11 de junho vindouro. 440 

 
Requerimento nº 289, de 2003, que requer, nos termos do art. 279, 

inciso I do Regimento Interno, o adiamento da discussão da PEC nº 34/99, que 
“altera dispositivos dos arts. 165,0166 e 167 da Constituição Federal (cria 
condições orçamentárias para garantir a conclusão de obras públicas), a fim de 
que seja feita na Sessão do dia 11 de junho vindouro. 441 

 
Requerimento nº 290, de 2003, nos termos do art. 279, inciso I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, o adiamento da discussão do Projeto de 



Lei da Câmara nº 89, de 2002, a fim de que, sobre a matéria, seja ouvida a 
Comissão de Constituição e Justiça. 444 

 
Discute Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001 que acrescenta os 

§§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições.  448 

 
VALDIR RAUPP 
 

Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2003, que altera o § 2º do art. 16 
da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989.   076   

 
Aborda assuntos que terão prioridade na sua atuação em plenário e 

nos trabalhos das Comissões.  231 
 

VALMIR AMARAL 
 

Aborda questão da violência no trânsito. 284 
 
Aborda a dificuldade, para o Brasil, exportar, devido aos impostos e à 

burocracia. 378 
 

Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2003, que altera o decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal -, para aumentar as penas 
do crime de receptação.  400 

 
Saúda pela Senadora Roseana Sarney ter chegado à tribuna vitoriosa. 

Aparte à Senadora Roseana Sarney. 487 
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