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Senador Álvaro Dias. 722 

 
MULHER 
 

Aplaudi a iniciativa da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres e da Fundação Alexandre Gusmão do Ministério das Relações 
Exteriores, que realizou o seminário “Mulher, Política e Poder no 
Brasil”. Senadora Roseana Sarney. 673 

 



MUNICÍPIOS 
 

Destina ao Congresso a obrigação de encontrar uma solução para 
ajudar as prefeituras que estão em situação falimentar. Aparte à 
Senadora Ideli Salvatti. Senador Pedro Simon. 056 

 
NORDESTE 
 

Faz apelo para que se tomem providências a fim de ajudar os 
nordestinos que sofrem com o período de seca. Senador Teotônio Vilela. 447 

 
Apóia o senador Teotônio Vilela Filho em seu pronunciamento a 

cerca a seca no Nordeste. Aparte ao Senador Teotônio Vilela Filho. 
Senador Arthur Virgílio. 447 

 
OFÍCIO  
 

Ofício nº 246, de 2003, que se dirige a Vossa Excelência para 
manifestar o equivoco do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da república, Dr. José Dirceu de Oliveira e Silva, no 
atendimento do Requerimento de Informação nº 467, cópia anexa, tendo 
em vista que o mesmo objetivou o fornecimento do quadro geral 
completo de todas as agências e conselhos cujos integrantes são 
indicados pelo Poder Executivo e sabatinados pelo Senado Federal, e 
não apenas da alçada da Casa Civil.  496 

 
Leitura do Ofício nº 86/2003/GM-MC, do Ministro de Estado das 

Comunicações, Senhor Miro Teixeira, reportando a aprovação do 
Requerimento nº 645, de 2003, informa que encaminhou o Ofício nº 
17/2003/MC, e em adiamento do referido ofício, encaminhou o Ofício 
nº 30/2003/GM, comunicando à Presidência a aprovação do mesmo 
Requerimento.   682 

 
ORÇAMENTO 
 

Faz apelo ao Presidente da República para que promova revisão 
no projeto de Orçamento de 2004 no que diz respeito às obras da eclusa 
do Lajeado, na Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, e da Ferrovia 
Norte-Sul. Senador Eduardo Siqueira Campos. 180 

 
Protesta contra a redução de recursos para o Fundo de Segurança, 

no Orçamento de 2004. Senador Demóstenes Torres. 214 
 
Trata do Orçamento de 2003 e 2004. Aparte ao Senador Álvaro 

Dias. Senador Arthur Virgílio. 437 
 
PARECER 
 

Parecer nº 1.179, de 2003, da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 653, de 2002 (nº 1.756/2002, na 



Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural Comunitária Amigos de Saracuruna a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio 
de Janeiro. Senador Sérgio Cabral.  026 

 
Parecer nº 1.180, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 734, de 2002 (nº 1.959/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de 
Apoio à Escola – Colégio Estadual Ary Parreiras a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Lage do Muriaé, Estado do Rio 
de Janeiro. Senador Sérgio Cabral.  029 

 
Parecer nº 1.181, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2003 (nº 2.171/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Radiodifusão da Armação de Búzios e executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Armação de Búzios, Estado do 
Rio de Janeiro. Senador Sérgio Cabral.  033 

 
Parecer nº 1.182, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

projeto de Lei do Senado nº 131, de 2002, de autoria do Senador 
Ricardo Santos, que altera a redação do inciso VII e acrescenta 
parágrafo único ao artigo 5º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 
1991, que “restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, 
institui o Programa nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e dá outras 
providências”. Senadora Roseana Sarney.  036 

 
Parecer nº 1.183, de 2003, da Comissão de Assuntos econômicos, 

sobre o Projeto de Lei do Senado nº 42, de 2003 – Complementar, de 
autoria do Senador Paulo Octávio, que vincula recursos para a 
Seguridade Social. Senador Romero Jucá.  037 

 
Parecer nº 1.184, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, ao 

Substitutivo da câmara dos Deputados ao projeto de Lei do senado nº 
77, de 1995, de autoria da Senadora Júnia Marise, que altera a Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância 
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá 
outras providências. Senador Papaléo Paes.  039 

 
Parecer nº 1.185, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

sobre o Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2002, de autoria do Senador 
Tião Viana, que acrescenta dispositivos à Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá  outras correspondências. Senador César 
Borges.  041 

 
Parecer nº 1.186, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2002 (nº 



2.323/2000, na Casa de origem), que dispõe sobre o controle e 
comercialização do produto “soda cáustica”. Senador Luiz Otávio.  089 

 
Parecer nº 1.187, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2002 (nº 2.323/2000, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o controle e comercialização do 
produto “soda cáustica”. Senador Mozarildo Cavalcanti.  091 

 
Parecer nº 1.188, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

referente ao requerimento nº 11, de 2003, de iniciativa daquele Órgão 
Técnico, que criou a Subcomissão Temporária da saúde, apresentado 
após análise de conclusão do relatório e dos resultados da audiência 
pública realizada com o objetivo de obter subsídios para orientar a 
atuação do Senado Federal em relação à melhoria da assistência à saúde 
dos pacientes renais crônicos, em especial da assistência prestada aos 
que precisam se submeter a tratamento de hemodiálise. Senador Mão 
Santa.  103 

 
Parecer nº 1.189, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

sobre as emendas de Plenário oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 
34, de 2002 (nº 943/99, na Casa de Origem), que proíbe inversão de 
ordem dos nomes constantes na Lista Única de Transplantes do Sistema 
Nacional de Transplantes, se houver leito disponível em qualquer 
unidade hospitalar acessível. Senador Mão Santa. 170 

 
Parecer nº 1.190, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2003 (nº 1.751/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a autorização 
outorgada ao Governo do estado de Goiás. Senador Demóstenes Torres. 283 

 
Parecer nº 1.191, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 266, de 2003 (nº 1.770/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada ao Governo do Estado de Goiás para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senador Demóstenes Torres. 287 

 
Parecer nº 1.192, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 626, de 2003, solicitando 
voto de louvor à proposta do ex-Chanceler israelense Shimon Peres, de 
internacionalização da parte antiga da cidade de Jerusalém, com vistas à 
cessação das hospitalidades árabe-israelenses. Senador Flávio Arns. 290 

 
Parecer nº 1.193, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e 

defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 724, de 2003, de autoria do 
senador Pedro Simon e outros Senhores Senadores, solicitando, nos 
termos regimentais, que esta Casa proponha. Senador Eduardo Suplicy. 291 

 
Parecer nº 1.194, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000 (nº 2.733/1997, na 



Casa de origem) que determina a obrigatoriedade de a embalagem, o 
rótulo e a propaganda de bebida alcoólica conterem advertência sobre a 
proibição de sua venda a menores de dezoito anos e prejudicialidade à 
saúde, e dá outras providências. Senador Antero Paes de Barros. 568 

 
Parecer nº 1.195, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208 – Complementar, de 2000, de 
autoria do Senador Roberto Saturnino, “que cria Sistema de Equalização 
das Transferências Constitucionais dos Fundos de Participação, 
modificando a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989”. 
Senador Delcídio Amaral. 575 

 
Parecer nº 1.196, de 2003, da Comissão de Assuntos Sócias, sobre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2001 (nº 1.016/95, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o atendimento preferencial a idosos, 
gestantes, portadores de deficiência e crianças de primeira idade para 
marcação de consultas e exames complementares no Sistema Único de 
Saúde. Senador Leomar Quintanilha. 579 

 
Parecer nº 1.197, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de 2003 (nº 1.698/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
Freqüencial – Empreendimentos de Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Maringá. 
Estado do Paraná. Senador Osmar Dias. 585 

 
Parecer nº 1.198, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2001, 
tendo como 1º signatário o Senador Ney Suassuna, que acrescenta § 5º 
ao art. 73 da Constituição Federal, criando a Procuradoria do Tribunal 
de Contas da União. Senador Jefferson Peres. 587 

 
Parecer nº 1.199, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, 
tendo como 1º signatário o Senador Antônio Carlos Magalhães, que 
dispõe sobre a aplicação de recursos destinados à irrigação. Senador 
João Alberto Souza. 595 

 
Parecer nº 1.200, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 388, de 2003 
(nº 1.688/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina para a Viabilização da Construção e Operação 
de Novas Travessias Rodoviárias sobre o Rio Uruguai, celebrado em 
Florianópolis, 15 de dezembro de 2000. Senador João Alberto Souza. 596 

 
Parecer nº 1.201, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre os quesitos nºs 2 e 4 do Requerimento nº 408, de 2003, 
do Senador Valdir Raupp que solicita informações ao Ministro da 
Fazenda sobre os fluxos de empréstimos e captações dos principais 



tomadores da divida externa do setor privado. Senador Garibaldi Alves 
Filho. 597 

 
Parecer nº 1.202, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 221, de 2003, (nº 1.907/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à EBC 
– Empresa Baurense de Comunicações Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo. Senador Eurípedes Camargo. 600 

 
Parecer nº 1.203, de 2003, da Comissão de Assuntos Sócias, sobre 

o Projeto de Lei do Senado nº 36, de 2002, que altera o art. 1º da Lei nº 
6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das 
ações de vigilância epidemiológica, para obrigar o funcionamento de 
serviços de saúde existente nas regiões afetadas, nos fins-de-semana, 
durante a vigência de epidemias. Senador Demóstenes Torres. 603 

 
Parecer nº 1.204, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 164, de 2000 (nº 5.792/00, na origem), 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
721/00, relativa a auditoria realizada no DNER e no DER/ES, referente 
a obras na BR 484/ES (TC – 008.645/99-0). Senador Gerson Camata. 607 

 
Parecer nº 1.205, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 195, de 2000 (nº 6.618/2000, na origem) do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
804/2000, relativa a auditoria nas obras de infra-estrutura de irrigação 
denominada Platôs de Guadalupe, situada no Estado do Piauí (TC – 
009.989/2000-72, TC 009.997/2000-9). Senador Duciomar Costa. 608 

 
Parecer nº 1.206, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 17, de 2001 (nº 8.933/2000, na origem) do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
1.041/2000, relativa a auditoria realizada nas contratações de bens e 
serviços de informática pelo Serpro (TC – 009.569/99-5). Senadora Ana 
Júlia Carepa. 611 

 
Parecer nº 1.207, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 12 (nº 148/2002, na origem), do Tribunal de 
Constas da União, que encaminha cópia da Decisão nº  26/2002, relativa 
a auditoria realizada na Superintendências estaduais do INSS (TC 
009.033/1993-9). Senadora Ana Júlia Carepa. 613 

 
Parecer nº 1.208, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 125, de 2001 (nº 3.538, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 432, 
de 2001, bem como fundamentam, sobre auditoria realizada na 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CRTU, na implantação do 
Sistema Metroviário da Região Metropolitana de Natal/RN (TC 
006.804/2001-9). Senador Osmar Dias. 617 



 
Parecer nº 1.209, de 2003, da Comissão de Constituição , Justiça e 

Cidadania, sobre a Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
32, de 1999 (nº 2.741/2000, naquela Casa), de autoria do Senador José 
Roberto Arruda que altera o art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para incluir circunstância agravante 
genérica nos casos de crimes praticados contra policiais, membros do 
Ministério Público ou magistrados no exercício de suas funções ou em 
razão delas. Senador Garibaldi Alves Filho. 706 

 
Parecer nº 1.210, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 108, de 2002 (nº 7.491/2002, naquela Casa), de iniciativa da 
Comissão Mista de Segurança Pública, que altera a redação dos arts. 1º, 
4º, 5º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo 
Nacional de Segurança Pública – FNSP, e dá outras providências. 
Senador Demóstenes Torres. 706 

 
Parecer nº 1.211, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2003 (nº 868/99, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação do Programa de Microdestilarias de 
Álcool – PROMICRO, e dá outras providências. Senador Jonas 
Pinheiro. 709 

 
PARTIDO POLÍTICO 
 

Refuta críticas do Senador Aloízio Mercadante publicadas no 
jornal Folha de S. Paulo, sob o título: “A derrama do PFL”. Senador 
José Agripino. 426 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador José Agripino 

quanto a matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo. Aparte ao 
Senador José Agripino. Senador Arthur Virgílio. 428 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador José Agripino 

quanto a matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, no papel de 
presidente do PFL. Aparte ao Senador José Agripino. Senador Jorge 
Bornhausen. 432 

 
Refuta as criticas ao Partido dos Trabalhadores. Senador Siba 

Machado. 440 
 
Pede união no País, respeitando a mudança de opiniões dos 

políticos, encarando-a como melhoria para as próximas ideologias. 
Senador Marcelo Crivella. 647 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Marcelo 

Crivella. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador Pedro Simon. 648 
 



Faz considerações a cerca do pronunciamento do Senador 
Marcelo Crivella. Senador Pedro Simon. 649 

 
Comenta matéria jornalística sobre filiações ao PT no Estado do 

Piauí. Senador Efraim Morais. 747 
 

Pede a palavra para fazer uma explicação pessoal, quanto à 
matéria jornalística sobre filiações ao PT no Estado do Piauí. Senador 
Heráclito Fortes. 749 

 
PIB 
 

Faz comentários sobre artigos de diversos jornais do país sobre a 
queda do PIB nacional. Senador José Agripino. 061 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador José Agripino. 

Senadora Ideli Salvatti. 070 
 
POLÍTICA RURAL 
 

Faz considerações sobre a política nacional de assistência técnica 
a extensão rural. Senador Amir Lando. 675 

 
PREVIDÊNCIA 
 

Congratula o Senador Paulo Octávio pelo seu projeto que evitaria 
a falência da previdência, quando dispõe que os ganhos e as aplicações 
resultantes dos recursos da seguridade social devem permanecer no 
próprio setor.Aparte ao Senador Paulo Octávio. Senador Mão Santa. 178 

 
PROGRAMA FOME ZERO 
 

Comunica a implantação do Programa Fome Zero no Estado do 
Acre. Senador Siba Machado. 440 

 
PROGRAMA SOCIAL 
 

Cobra do Governo Federal contrapartida para que a Bahia atenda 
a 51 mil famílias de baixa renda cadastradas no programa da Caixa 
Econômica Federal para obtenção de casa própria. Senador Antônio 
Carlos Magalhães. 074 

 
PROJETO DE DECRETO LEGILASTIVO 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 529, de 2003 (nº 2.834/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Cultura de Cerquilho FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cerquilho, 
Estado de São Paulo. 008 

 



Projeto de Decreto Legislativo nº 530, de 2003 (nº 1.321/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de 
Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social Tupi Paulista a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tupi Paulista, Estado 
de São Paulo. 307 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 531, de 2003 (nº 1.568/2001, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cidadã de Promoção Educacional, Cultural, Artística, 
Esportiva e Comunicação Social “Nossa Senhora Aparecida” de 
Teodoro Sampaio – SP a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo. 310 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 532, de 2003 (nº 1.600/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Local de Obras Assistenciais a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Ferraz de Vasconcelos, no Estado de São 
Paulo. 314 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 533, de 2003 (nº 1.763/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação 
Educativa e Cultural de Inhumas (FECI) a executar serviço da 
radiodifusão comunitária na cidade de Inhumas, Estão de Goiás. 317 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 534, de 2003 (nº 1.773/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade 
Ação Comunitária e Cidadania da Cidade de Goiás – GO a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Goiás, Estado de 
Goiás. 320 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 535, de 2003 (nº 1.782/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Pontaliense Educativa e Cultural a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pontalina, Estado de Goiás. 323 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 536, de 2003 (nº 1.888/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Itauçuense a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Itauçu, Estado de Goiás. 327 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 537, de 2003 (nº 1.892/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Planura Verde da Radiodifusão Comunitária a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cromínia, Estado de Goiás. 330 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 538, de 2003 (nº 1+905/2002, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Mega FM de Divinópolis de Goiás a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Divinópolis, Estado do Goiás. 333 

 



Projeto de Decreto Legislativo nº 539, de 2003 (nº 2.656/2002, na 
Câmara dos Deputados), que outorga permissão a Portugal 
Telecomunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Faxinal dos Guedes, Estado de 
Santa Catarina. 361 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 540, de 2003 (nº 1.992/2002, na 

Câmara dos Deputados), que autoriza a Associação Comunitária Mater 
Dei de Piraju a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Piraju, Estado de São Paulo. 367 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 541, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Cultural Nova Palma a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Palma, Estado do Rio 
Grande do Sul. 371 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 542, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Juventina Maria de 
Mendonça a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Sanclerlândia, estado do Goiás. 374 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 543, de 2003 (nº 2.056/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cultural “Professora Elzita Santana” a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Nerópolis, Estado de Goiás. 377 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 544, de 2003 (nº 2.057/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Educativa São Simão a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Simão, Estado de Goiás. 380 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 545, de 2003 (nº 2.075/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprovo o ato eu autoriza a Associação 
Gioanapolina de Desenvolvimento Artístico/Cultural – FM (AGDA – 
FM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Gioanápolis, Estado de Goiás. 383 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 546, de 2003 (nº 2.093/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Independente Pró-Melhoramento de Nova Fátima a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Hidrolândia, 
Estado de Goiás. 387 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 547, de 2003 (nº 2.355/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Francisco e Clara de Assis para executar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Linhares, 
Estado do Espírito Santo. 390 

 



Projeto de Decreto Legislativo nº 548, de 2003 (nº 2.002/202, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Beneficente Cultural de Comunicação Comunitária de Marapoama a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marapoama, 
Estado de São Paulo. 392 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 549, de 2003 (nº 2.330/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de 
Comunicação Comunitária, Educativa e Cultural Integração do Vale 
Jaguari a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Pedro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 497 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 550, de 2003 (nº 2.350/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação de Cantanhede (ACCCT/MA) a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cantanhede, Estado do 
Maranhão. 500 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 551, de 2003 (nº 2.359/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de 
Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Sombrio, Estado de Santa Catarina. 504 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 552, de 2003 (nº 2.275/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária e de Defesa do Ecossistema da Bacia do rio Araguaia – 
Aruanã – GO a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Aruanã, Estado de Goiás. 507 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 553, de 2003 (nº 2.280/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural de Rádio Comunidade FM Novo Tempo a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antônio das Missões, 
Estado do Rio Grande do Sul. 510 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 554, de 2003 (nº 2.537/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Itapirapuã a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itapirapuã, Estado de Goiás. 513 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 555, de 2003 (nº 2.372/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de 
Desenvolvimento Comunitário e Cultural de Senador Salgado Filho a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Senador 
Salgado Filho, Estado do Rio Grande do Sul. 516 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 556, de 2003 (nº 2.378/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural Rádio Comunidade Nova Bréscia – FM – RADIOCOM – NB a 



executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Bréscia, 
Estado do Rio Grande do Sul. 520 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 557, de 2003 (nº 2.390/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Alternativa a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais. 523 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 558, de 2003 (nº 2.401/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural e Comunitária de Jandaia do Sul/PR – “ACCJS” a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jandaia do Sul, Estado 
do Paraná. 526 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 559, de 2003 (nº 2.404/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de 
Rádio Comunitária de Sertanópolis a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná. 530 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 560, de 2003 (nº 2.414/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação dos 
Amigos do Portal do Alvorada/Juru/PB a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Juru, Estado da Paraíba. 533 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 561, de 2003 (nº 2.491/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação em 
Serviço, Sócio-Cultural de Comunicação e de – Desenvolvimento 
Comunitário de Marizópolis a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Marizópolis, Estado da Paraíba. 536 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 562, de 2003 (nº 2.583/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. 540 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 563, de 2003 (nº 2.589/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Cultural de Belo Horizonte para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Ouro Preto, Estado de 
Minas Gerais. 543 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 564, de 2003 (nº 2.590/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Televisão Educativa de Poços de Caldas para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Poços de Caldas, Estado 
de Minas Gerais. 545 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 565, de 2003 (nº 2.607/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 



Fundação Cultural Monte Sião para executar serviço de radiodifusão 
sonoro em freqüência modulada na cidade de Jacareí, Estado de São 
Paulo. 548 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 566, de 2003 (nº 2.609/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada da Rádio Educadora Marechal Ltda., para executar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná. 550 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 567, de 2003 (nº 2.610/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Clube Tijucas Ltda., para executar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Tijucas, Estado de 
Santa Catarina. 557 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 568, de 2003 (nº 2.613/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de 
Comunicação Comunitária a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Taquara, Estado do Rio Grande do Sul. 564 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 569, de 2003 (nº 2.638/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova ato que outorga permissão à 
Valente Propaganda e Publicidade Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Serranópolis , 
Estado de Goiás. 682 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 570, de 2003 (nº 2.641/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova ato que outorga permissão à 
Fundação São Domingos Sávio para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Dourado, Estado de São 
Paulo. 687 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 571, de 2003 (nº 2.645/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova ato que outorga permissão à 
Portugal Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Britânia, Estado de Goiás. 689 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 572, de 2003 (nº 2.657/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova ato que outorga permissão ao 
Sistema Syria de Comunicações Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Icaraima, 
Estado do Paraná. 695 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 573, de 2003 (nº 2.658/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova ato que autoriza a Associação dos 
Moradores e Produtores Rurais Assunção (AMPRA) a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Assunção, Estado da Paraíba. 699 

 



Projeto de Decreto Legislativo nº 574, de 2003 (nº 2.667/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Marajó Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Breves, Estado do Pará. 702 

 
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
 

Trata sobre a PEC nº 30, da sua consciência de apoio de seus 
pares na aprovação da mesma, que suprime a hipótese de prisão do 
depositário infiel prevista no inciso LXVII, do art. 5º da Constituição de 
1988. Senador Augusto Botelho. 455 

 
Comenta sobre a PEC nº 40. Aparte ao Senador Paulo Paim. 

Senador Mão Santa. 636 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 528, de 2003 (nº 2.686/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Luz e Alegria Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio 
Grande do Sul. 001 

 
PROJETO DE LEI CONVERSÃO 
 

Profere parecer referente ao Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 
2003 (Proveniente da Medida Provisória nº 123, de 2003), que define 
normas de regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de 
Regulação de Mercado de Medicamentos – CMED e altera aLei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências. Senador 
Romero Jucá. 424 

 
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL 
 

Projeto de Lei nº 32, de 2003 – CN, abre aos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, 
crédito especial no valor de R$120.858.000,00 para os fins que 
específica. 193 

 
Projeto de Lei nº 33, de 2003 – CN, que acresce parágrafo ao art. 

59 da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004. 397 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO  
 

Projeto de Lei do Senado nº 42 (SUBSTITUTIVO), de 2003 – 
COMPLEMENTAR, que cria nova fonte de recursos para a Seguridade 
Social. Senador Mão Santa. 039 

 



Projeto de Lei do Senado nº 369, de 2003, que dispõe sobre títulos 
de dívida dos agronegócios e dá outras providências. Senador Álvaro 
Dias. 045 

 
Projeto de Lei do Senado nº 370, de 2003, que altera o art. 2º da 

Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que define os percentuais da 
distribuição da compensação financeira de que se trata a Lei nº 7.990, de 
28 de dezembro de 1989. Senador Hélio Costa. 294 

 
Projeto de Lei do Senado nº 371, de 2003, que denomina “Chico 

Xavier” o trecho da rodovia BR-050, entre a divisa dos Estados de São 
Paulo e Minas Gerais e a divisa dos municípios de Uberaba com 
Uberlândia, em Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 296 

 
Projeto de Lei do Senado nº 372, de 2003, que dispõe sobre a 

permissão às pessoas jurídicas para deduzir, do imposto de renda, no 
limites e condições que explicita, despesas com salários pagos a 
empregados de mais de quarenta anos de idade. Senador Aelton Freitas. 297 

 
Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2003, que revoga o inciso VII 

do art. 38 do decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1996, alterado 
pela Lei nº 9.134, de 14 de novembro de 1996. Senador José Jorge. 300 

 
Projeto de Lei do Senado nº 374, de 2003, que eleva a renda per 

capita familiar máxima para efeito de habitação ao benefício de 
prestação continuada da Assistência Social, previsto no art. 20 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, de vinte e cinco para trinta e sete 
inteiros e cinco décimos por cento do salário mínimo. Senador Álvaro 
Dias. 711 

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 68, de 2003, que altera a 
redação dos arts. 93, I, 129, § 3º, 132 e 134, parágrafo único, da 
Constituição Federal, para fixar idade mínima e tempo de atividade 
jurídica prévia para o ingresso nas carreiras da magistratura, do 
Ministério Público, das Procuradorias dos Estados e do distrito Federal e 
das Defensorias Públicas da União, Estados, Distrito Federal e 
Territórios. Senador Garibaldi Alves Filho. 202 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 69, de 2003, que altera o § 

1º do art. 62 da Constituição Federal, para vedar a edição de medida 
provisória referente a matéria objeto de veto rejeitando na mesma 
legislatura. Senador Rodolpho Tourinho. 205 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 70, de 2003, que altera o 

parágrafo da Constituição Federal, para permitir a união estável entre 
casais homossexuais. Senador Sérgio Amaral. 207 

 



Proposta de Emenda à Constituição nº 71, de 2003, que altera o 
artigo 60 da Constituição Federal que dispõe sobre emenda à 
Constituição. Senador Duciomar Costa. 398 

 
PROTESTO 
 

Protesta contra a revogação da Medida Provisória nº 124 com o 
objetivo de desobstruir a pauta da Câmara dos Deputados. Senador 
Arthur Virgílio. 413 

 
Protesta contra o bloqueio de rodovia por ruralistas no Pará. 

Senadora Ana Júlia Carepa. 731 
 
RAÇA 
 

Comenta seminário que o Departamento de Comunicação da UnB 
realizará sobre o tema: O negro e a mídia. SeNADOR Paulo Paim. 759 

 
REFIS 2 
 

Fala do êxito do Programa de Recuperação Fiscal – Refis 2. 
Senador Romero Jucá. 655 

 
REFORMA 
 

Pede que o texto das reformas seja estudado, analisados, 
aprofundados e mudados se necessário pelo Senado Federal. Aparte ao 
Senador Mão Santa. Senador Pedro Simon. 052 

 
Manifesta solidariedade para a votação das Reformas da 

Previdência e a Tributária. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador 
Efraim Morais. 183 

 
Elogia a discussão que viabilizou a aprovação das reformas 

previdenciária e tributária na Câmara dos Deputados. Senador Eurípedes 
Camargo. 667 

 
REFORMA AGRÁRIA 
 

Cobra liberação de recursos orçamentários destinados à reforma 
agrária. Senador Álvaro Dias. 435 

 
Comenta a matéria publicada no jornal Zero Hora, edição de 18 de 

agosto último, intitulada “Mobilização se mantém em São Gabriel”. 
Senador Reginaldo Duarte. 453 

 
Comenta a entrevista do coordenador de mobilização do programa 

Fome Zero, Frei Betto, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, que 
alerta para o fracasso do programa caso não haja uma efetiva 
implantação da reforma agrária no País. Senador Efraim Morais. 660 



 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
 

Fala da necessidade de modificações no texto da reforma da 
Previdência, aprovado na Câmara dos Deputados.  Senador Mão Santa. 049 

 
Critica a pressa que se estar tendo quanto a aprovação da reforma 

da Previdência. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Papaléo Paes. 051 
 
Trata do posicionamento do PFL no sentido da necessidade de 

alterações no texto da reforma da Previdência. Senador Paulo Octávio. 176 
 
Anuncia a apresentação de emenda à proposta de reforma da 

Previdência, para transferir para os estados, o Distrito Federal e os 
municípios a atribuição de estabelecer as regras de cobrança e as 
alíquotas da contribuição previdenciária de servidores públicos ativos, 
inativos e pensionistas. Senador Antônio Carlos Valadares. 409 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Antônio Carlos 

Valadares. Aparte ao Senador Antônio Carlos Valadares. Senador 
Álvaro Dias. 411 

 
Faz considerações às emendas de autoria de S. Exa., que incluem 

o controle social na reforma da Previdência. Senador João Capiberibe. 638 
 
Trata da Reforma da Previdência. Senador Mão Santa. 669 
 
Defende os direitos dos servidores públicos na reforma da 

Previdência, comunicando a apresentação de emendas ao texto oriundo 
da Câmara dos Deputados.  Senador Mão Santa. 726 

 
Faz considerações ao Pronunciamento do Senador Mão Santa. 

Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Paulo Paim. 728 
 
Faz considerações ao Pronunciamento do Senador Mão Santa. 

Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Ramez Tebet. 729 
 
Reitera a importância de se ter uma ampla discussão a cerca da 

Reforma da Previdência no Senado Federal. Senador Mão Santa. 184 
 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 

Contesta as insistências do PFL em afirmar que a reforma 
tributária elevará a carga tributária. Senador Ideli Salvatti. 053 

 
Faz considerações sobre a reforma tributária e o aumento da carga 

tributária. Senador José Agripino. 061 
 



Antecipa assunto de seu pronunciamento na sessão do dia 
seguinte: proposta da reforma tributária em tramitação na Câmara dos 
Deputados. Aparte ao Senador José Agripino. Senador Almeida Lima. 064 

 
Esclarece que a reforma tributária não será aceita pelo Senado 

Federal do jeito que vier, será analisada, debatida e melhorada. Aparte 
ao Senador José Agripino. Senador Mão Santa. 065 

 
Pede que a reforma tributária seja tratada com sinceridade e 

transparência, e complementa dizendo que este será um dos principais 
assuntos desta Casa daqui para frente. Aparte ao Senador José Agripino. 
Senador Ideli salvatti. 065 

 
Insiste, em oposição aos companheiros de partido, que a reforma 

tributária elevará a carga tributária. Senador Roberto Saturnino. 072 
 
Critica o contingenciamento de recursos aos Estados e Municípios 

pelo Governo Federal, por ocasião das discussões da reforma tributária. 
Senador Antônio Carlos Magalhães. 186 

 
Critica a proposta de reforma tributária. Senador Arthur Virgílio. 783 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Arthur Virgílio, 

quanto a reforma tributária. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador 
José Agripino. 787 

 
REQUERIMENTO 
 

Requerimento nº 752, de 2003, da Comissão de Educação, 
requerendo, nos termos regimentais, que seja sobrestado o exame do 
Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2002, considerando a iminente 
apreciação, pelo Senado Federal, das propostas relativas à reforma 
tributária, em tramitação na Câmara dos Deputados, matéria conexa que 
deverá incidir sobre os fundos de desenvolvimento e, por conseqüência, 
sobre a proposição em apreço. Senador Romero Jucá. 037 

 
Requerimento nº 753, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, voto de louvor ao Conselho Federal de Educação Física 
pela comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física neste dia 
1º de setembro, segundo a revista Veja, trata-se de uma das 17 
profissões mais importantes do mercado de trabalho brasileiro, 
tornando-se, após a regulamentação da Lei nº 9.696 de 1-9-1998, uma 
das mais procuradas na maioria dos vestibulares das universidades no 
País. Senadora Ideli Salvatti. 045 

 
Requerimento nº 754, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, a solicitação de que sejam encaminhadas ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Integração nacional Ciro Gomes, pedido 
de informações. Senador Ney Suassuna. 088 

 



Requerimento nº 755, de 2003, requerendo, nos termos 
regimentais, que seja solicitado ao Ministério das Minas e Energia, por 
intermédio da Petrobrás, que encaminhe a esta Comissão de Fiscalização 
e Controle informações a respeito da licitação, realizada pela 
modalidade de convite, das plataformas p-51 e p-52 (convite 899.8.005-
02-1) conforme documentação anexa, recebida pela Comissão. Senador 
Ney Suassuna. 208 

 
Requerimento nº 756, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, que o PLC nº 16, de 2003, seja, também, apreciado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senador Hélio Costa. 209 

 
Requerimento nº 757, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais,  informações ao Ministro da Educação, acerca do projeto 
que prevê a distribuição de kits de uniforme escolar. Senador Arthur 
Virgílio. 210 

 
Requerimento nº 758, de 2003, que requer informações ao 

Ministro da saúde acerca de procedimentos na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, que levaram à demissão nove de seus 
190 dentistas da Câmara Técnica de Medicamentos. Senador Arthur 
Virgílio. 210 

 
Requerimento nº 759, de 2003, que requer informações ao 

Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da república, a cerca dos 
projetos de construção de aviário, de ginásio de esportes e de sala de 
fisioterapia no Palácio da Alvorada. Senador Arthur Virgílio. 210 

 
Requerimento nº 760, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, o sobrestamento, temporário, da tramitação do 
PLS/154/2002, que “altera o art. 143 da Lei nº 8.213/91, para dispor 
sobre a concessão de aposentadoria por idade a trabalhadores rurais e 
segurados especiais, e dá outras providências”, até que o Senado Federal 
delibere sobre a Proposta de Reforma da previdência, em fase final de 
tramitação, na Câmara dos Deputados. Senador Tião Viana. 210 

 
Requerimento nº 761, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a audiência da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, a 
fim de que este órgão técnico se pronuncie sobre o mérito do 
PLS/610/99, que “institui normas para a fixação de tarifas a serem 
cobradas pelo abastecimento de água e pelos serviços de esgotamento 
sanitário no país, regula a transferência do controle das instituições 
provedoras desses serviços e dá outras providências”. Senador Tião 
Viana. 211 

 
Requerimento nº 762, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, que seja convocado o Excelentíssimo  Senhor Ministro de 
Estado da Defesa, Dr. José Viegas Filho, com o objetivo de expor e 
debater, no Plenário do Senado Federal, o acidente ocorrido no último 
dia 22 de agosto de 2003 na Base de Alcântara,no Maranhão, que levou 



à morte 21 técnicos brasileiros envolvidos no desenvolvimento do 
projeto do Veículo de Lançamentos de Satélites – VLS, e o andamento 
das apurações. Senador José Jorge. 211 

 
Requerimento nº 763, de 2003, requerimento, nos termos 

regimentais, que seja convocado o Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Ciência e Tecnologia, Dr. Roberto Amaral, com o objetivo de 
expor e debater, no Plenário do Senado Federal, o acidente ocorrido no 
último dia 22 de agosto de 2003 na Base de Alcântara, no Maranhão, 
que levou à morte 21 técnicos brasileiros envolvidos no 
desenvolvimento do projeto do veículo de Lançamento de satélites – 
VLS, e o andamento das apurações. Senador José Jorge. 211 

 
Requerimento Nº 764, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento , Indústria e Comércio, as informações seguintes 
acerca dos empréstimos recém-concedidos à Venezuela e Colômbia. 
Senador Heráclito Fortes. 293 

 
Requerimento nº 765, de 2003, que requer a inscrição da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de investigar os 
procedimentos em prática em órgãos públicos, como os adotados no 
Instituto Nacional de Câncer (referência nacional no tratamento de 
câncer), na Fundação Nacional de Saúde e na Anvisa. Senador Arthur 
Virgílio. 422 

 
Requerimento nº 766, de 2003, que requer Voto de Regozijo pelo 

restabelecimento da saúde de Dom Mauro Morelli bispo de Duque de 
Caxias/RJ. Senador Arthur Virgílio. 423 

 
Requerimento nº 767, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a retirada do Requerimento nº 762, de 2003, pelo qual 
solicitei a convocação do Excelentíssimo Ministro de Estado da Defesa, 
Dr. José Viegas Filho, ao Senado Federal. Senador José Jorge. 447 

 
Requerimento nº 768, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a retirado do Requerimento nº 763, de 2003, pelo qual 
solicito a convocação do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Ciência e Tecnologia, Dr. Roberto Amaral, ao Senado Federal. Senador 
José Jorge. 447 

 
Requerimento nº 769, de 2003, que requer voto de aplauso ao 

jornal Amazonas em Tempo, de Manaus, pelo transcurso de seu 16º 
aniversário de criação. Senador Arthur Virgílio. 620 

 
Requerimento nº 770, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, que o Senado Federal apresente junto ao Comitê do Prêmio 
Nobel da Paz, do Parlamento Norueguês, voto de apoio à candidatura da 
Pastoral da Criança ao Prêmio Nobel da Paz de 2004. Senador José 
Sarney. 620 



 
Requerimento nº 771, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, ao Ministro da Fazenda, Senhor Antônio Palocci Filho, que 
sejam prestadas informações, pelo Presidente da Caixa Econômica 
Federal, Senhor Jorge Eduardo Levi Mattoso, sobre os R$256,6 milhões, 
divulgados pela imprensa, não sacados pelos beneficiários dos 
programas Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Bolsa-Renda, Auxílio-
Gás, Erradicação do Trabalho Infantil e Agente Jovem, especificando o 
real valor não sacado, o montante  remanescente por programa, por 
município e estado, e, ainda, qual o destino deste dinheiro. Senador 
Romero Jucá. 620 

 
Requerimento nº 772, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, ao Ministro da Fazenda, Senhor Antônio Palocci Filho, que 
sejam prestadas informações, pelo Presidente da Caixa Econômica 
Federal, Senhor Jorge Eduardo Levi Mattoso, sobre o faoriundo das 
transferências de recursos dos programas sociais do Governo Federal, 
explicitando o valor arrecadado, o custo por programa e o destino dos 
recursos, especificando as taxas aplicadas para os programas sociais. 
Senador Romero Jucá. 621 

 
Requerimento nº 773, de 2003, que requer informações do 

Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da república acerca dos 
gastos extraordinários a servidores da Presidência da República, a título 
de ajuda de custo. Senador Arthur Virgílio. 621 

 
Requerimento nº 774, de 2003, que requer informações à Senhora 

Ministra das Minas e Energia acerca de procedimentos adotados pela 
Petrobrás para a divulgação da descoberta e do potencial de novas 
reservas de gás natural na bacia de Santos. Senador Arthur Virgílio. 621 

 
Requerimento nº 775, de 2003, que requer informações ao senhor 

Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República acerca da 
revogação , por Decretos de desapropriação, de terreno em Belo 
Horizonte, em desfavor da Justiça Federal. Senador Arthur Virgílio. 713 

 
Requerimento nº 776, de 2003 que requer, nos termos 

regimentais,a desanexação do Projeto de Resolução do Senado nº 21, de 
2003, de minha autoria, que altera dispositivo da Resolução nº 39, de 
1992, para que tenha tramitação independente, e que tramita em 
conjunto com o PRS nº 73, de 2002, ora em exame da Comissão de 
Educação. Senador Marcelo Crivella. 713 

 
Requerimento nº 777, de 2003, que requer, ao Ministro-Chefe da 

Casa Civil da Presidência da República, informações sobre 
modificações na atual estrutura ministerial do Governo. Senador Arthur 
Virgílio. 713 

 



Requerimento nº 778, de 2003, que requer, ao Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, informações sobre denúncias 
de censura no BNDES. Senador Arthur Virgílio. 714 

 
Requerimento nº 779, de 2003, que requer, ao Ministro do 

Desenvolvimento Agrário, informações sobre denúncias de doação de 
verba pública, no montante de R$191.100,00 a cooperativa privada. 
Senador Arthur Virgílio. 714 

 
Requerimento nº 780, de 2003, que requer voto de aplauso pelo 

acordo entre Varing e a Rico Linhas Aéreas, permitindo a ampliação de 
rotas na região Amazônica. Senador Arthur Virgílio. 715 

 
Requerimento nº 781, de 2003, que requer voto de aplauso ao 

jornal Correio Braziliense e à repórter Conceição Freitas, para produção 
e edição de excelente reportagem acerca do episódio que até hoje 
comove a população de Brasília e do país, envolvendo o assassinato da 
menos Ana Lídia. Senador Arthur Virgílio. 715 

 
Requerimento nº 782, de 2003, que requer informações ao 

Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, acerca dos 
critérios adotados para compra de material de consumo de higiene 
pessoal. Senador Arthur Virgílio. 715 

 
Requerimento nº 783, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 355, de 2003, que 
“Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para exigir que a 
propaganda de medicamentos e terapias seja aprovada, previamente à 
exibição pelo órgão d vigilância sanitária competente”, seja 
encaminhada à Comissão de Educação para que esta se pronuncie sobre 
o mesmo. Senador Osmar Dias. 771 

 
Requerimento nº 784, de 2003, que requer informações ao 

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, acerca de 
retaliações sofridas por funcionários da carreira do BNDES, em virtude 
de entrevista concedida recentemente. Senador Arthur Virgílio. 772 

 
Requerimento nº 785, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a inserção em ata de voto de congratulações para a 
professora Marilena Chauí, que em 20 de julho do corrente, foi 
agraciada com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de 
Paris 8. Senador Eduardo Suplicy. 772 

 
Requerimento nº 786, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, que seja apensado o Projeto de Lei do Senado nº 164, de 
2003, ao Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2003, tendo em vista que 
ambas as propostas visam introduzir alterações na Lei nº 9.656, de 1998. 
Senador Romero Jucá. 775 

 



Comunica a Casa que estará, neste mesmo dia, apresentando uma 
série de requerimentos de informação. Senador Arthur Virgílio. 735 

 
Justifica a apresentação de Requerimento de voto de 

congratulações para a Professora Marilena Chauí, em que 20 de junho 
do corrente, foi agraciada com o título de Doutor Horonis Causa pela 
Universidade de Paris. Senador Eduardo Suplicy. 769 

 
RODOVIA 
 

Reclama ao Governo Federal recursos orçamentários para a 
recuperação de rodovias na Bahia. Senador César Borges. 227 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador César Borges. 

Aparte ao Senador César Borges. Senador Eduardo Azeredo. 229 
 
Cobra do Governo melhoria nas rodovias brasileiras. Aparte ao 

senador César Borges. Senador Ney Suassuna. 230 
 
Corrobora com as palavras de V. Exª, apoiando o seu discurso. 

Aparte ao Senador César Borges. Senador Garibaldi Alves Filho. 230 
 
 
SAUDAÇÃO 
 

Saúda o Senador Eduardo Suplicy pelo seu pronunciamento. 
Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Senador Ney Suassuna. 225 

 
Saúda o Senador Arthur Virgílio pelo seu pronunciamento. Aparte 

ao Senador Arthur Virgílio. Senador José Agripino. 417 
 
Saúda o Senador Álvaro Dias pelo seu feliz pronunciamento. 

Aparte ao Senador Álvaro Dias. Senador Duciomar Costa. 439 
 
Saúda o Senador João Capiberibe pelo seu pronunciamento. 

Aparte ao Senador João Capiberibe. Senador Marcelo Crivella. 640 
 
Saúda o discurso do Senador Pedro Simon. Aparte ao Senador 

Pedro Simon. Senador Arthur Virgílio. 652 
 

SAÚDE 
 

Esclarece questões a respeito das ações do Ministério da Saúde no 
Estado da Bahia. Senador Ana Júlia Carepa. 418 

 
Pede investigações dos reais motivos que levavam à crise na área 

de saúde nos últimos dias.  Senadora Ideli Salvatti. 731 



 
SERVIDOR PÚBLICO 
 

Posiciona-se contrário à contribuição previdenciária dos 
servidores inativos. SeNADOR Paulo Paim. 634 

 
SOLIDARIEDADE 
 

Solidariza-se com a colônia chinesa, onde um imigrante foi 
espancado até a morte em prisão brasileira, bem como outros 
acontecimentos semelhantes ocorridos no interior de São Paulo e no Rio 
de Janeiro. Senador Marcelo Crivella.  760 

 
STF 
 

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Eduardo 
Suplicy quanto às declarações do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Sr. Maurício Corrêa. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 
Senador Antônio Carlos Valadares. 226 

 
Repudia o retorno do traficante Fernandinho Beira-Mar ao Rio de 

Janeiro, por ocasião da decisão a ser tomada, amanhã, pelo Superior 
Tribunal de Justiça. Senador Marcelo Crivella. 446 

 
TCU 
 

Trata da importância do adiamento da indicação do Sr. Luiz 
Octávio ao Tribunal de Constas da União – TCU. Senador Ana Júlia 
Carepa. 731 

 
TRANSCRIÇÃO 
 

Pede a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo de Senador 
Jorge Bornhausen intitulado “Dia da Forca”. Senador Paulo Octávio. 176 

 
Pede transcrição de artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, 

edição de 19 de agosto último, intitulado “Empregos e Juros”. Senador 
Reginaldo Duarte. 680 

 
Pede inclusão nos anais de discursos de Sua Excelência proferido 

na Escola do Comando do Estado Maior do exército no Rio de Janeiro. 
Senador Marcelo Crivella. 760 

 
Pede transcrição nos anais do editorial do jornal Folha de S. 

Paulo, publicado em 19 de agosto do corrente, intitulado “Emenda 
Frankenstein, artigo caranguejo”. Senador Reginaldo Duarte. 776 



TRANSGÊNICOS 
 

Expõe as expectativas dos agricultores gaúchos na decisão do 
Governo referente aos transgênicos. Senador Sérgio Zambiasi. 222 

 
TRÂNSITO 
 

Aborda os altos índices de acidentes de trânsito no país e seus 
reflexos para os cofres públicos, destacando a importância de 
campanhas educativas destinadas aos condutores de veículos. Senador 
Valmir Amaral. 083 

 
TRANSPORTE URBANO 
 

Analisa o Anuário NTU 2002/2003, editado pela Associação 
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. SeNADOR Romero 
Jucá. 672 

 
UNIÃO 
 

Critica o parcelamento político dos cargos comissionados da 
União. Senador Demósnetes Torres. 214 

 
VOTO DE PESAR 
 

Faz homenagem de pesar pelo falecimento do diplomata Sérgio 
Vieira de Melo. Senador Leomar Quintanilha. 086 



Ata da 109ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 1º de setembro de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Edu ar do Si que i ra Cam pos, Álva ro Dias, Pa pa léo Paes
e da Sra. Ide li Sal vat ti

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

Pas so a ler o Expe di en te que está so bre a mesa. 

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 528, DE 2003

(Nº 2.686/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Luz e Ale gria Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Fre de ri co West -
pha len, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº de 17 de ju lho de 2000, que re no va, a par tir
de 1º de maio de 1994, a con ces são da Rá dio Luz e
Ale gria Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Fre de ri co West pha len,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.068, DE 2000

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-

nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 17 de ju lho de 2000, que “Re no va con ces são
das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi den ci as”. As en ti da-
des men ci o na das são as se guin tes:

1 – So ci e da de Emis so ra Ra di o vox Ltda., a par tir
de 5 de ju lho de 1996, na ci da de de Mu ri ti ba – BA;

2 – Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda., a par tir de
22 de mar ço de 1992, na ci da de de Boa Vi a gem – CE;

3 – Rá dio Jor nal Cen tro Sul Ltda., a par tir de l0
de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Igua tú – CE;

4 – Rá dio Sant’ana de Ti an guá Ltda., a par tir de
15 de agos to de 1997, na ci da de de Ti an guá – CE;

5 – Fun da ção Ro ber to Ra be lo de Co mu ni ca ção
So ci al, a par tir de 22 de se tem bro de 1992, na ci da de
de Afon so Cláu dio – ES;

6 – Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Co la ti na – ES;

7 – Fun da ção Dom Sta nis lau Van Me lis, a par tir
de 16 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de São Luís dos
Mon tes Be los – GO;

8 – Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Aqui da u a na –
MS;

9 – Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as –
MS;

10 – Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Co -
rum bá – MS;

11 – Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda., a par tir de
lº de maio de 1994, na ci da de de Três La go as – MS;

12 – Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Ra di o di fu-
são Ltda., a par tir de 10 de ju nho de 1993, na ci da de
de Pon ta Porã – MS;

13 – Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda., a par -
tir de 6 de se tem bro de 1992, na ci da de de Gu a ra né-
sia – MG;

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  2 25539



14 – Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu são Ltda., a
par tir de 28 de maio de 1991, na ci da de de Juiz de
Fora – MG;

15 – Rá dio Ara pu an Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de João Pes soa – PB;

16 – Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção Ltda., a
par tir de 27 de ou tu bro de 1992, na ci da de de Con ce i-
ção – PB;

17 – Rá dio Cul tu ra Nor te Pa ra na en se Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pa ra na vaí
– PR;

18 – Rá dio Ita ma raty Ltda., a par tir de 12 de no -
vem bro de 1992, na ci da de de Pi ri pi ri – PI;

19 – Rá dio Gran de Pi cos Ltda., a par tir de 2 de
de zem bro de 1992, na ci da de de Pi cos – PI;

20 – Rá dio Tra iry Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Na tal – RN;

21 – Chi rú Co mu ni ca ções Ltda., a par tir de 5 de
ou tu bro de 1998, na ci da de de Pal mi ti nho – RS;

22 – Rá dio Luz e Ale gria Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Fre de ri co Wesp ha len –
RS;

23 – Rá dio Prin ce sa do Ja cuí Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Can de lá ria –
RS;

24 – Rá dio Qu a raí Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Qu a rai – RS;

25 – Rá dio São Mi guel Ltda., a par tir de lº de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Uru gua i a na – RS;

26 – Rá dio São Ro que Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Fa xi nal do So tur no – RS;

27 – Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na
Ltda., a par tir de 17 de ju nho de 1992, na ci da de de
Bom Je sus de Ita ba po a na – RJ;

28 – Rá dio São Ben to Ltda., a par tir de 21 de ju -
nho de 1997, na ci da de de São Ben to do Sul – SC;

29 – Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São Car los
– SP;

30 – Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1993, na ci da de de Cam po Gran de – MS;

31 – Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., a par tir de
1º de maio de 1993, na ci da de de Cam pos – RJ;

32 – Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são
Ltda., a par tir de 21 de ou tu bro de 1991, na ci da de de
Cam po Gran de – MS;

33 – TV Espla na da do Pa ra ná Ltda., a par tir de 9 
de ju lho de 1998, na ci da de de Pon ta Gros sa – PR;

34 – Te le vi são Nor te do RGS Ltda., a par tir de l4
de mar ço de 2000, na ci da de de Ca ra zi nho – RS;

35 – TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., a
par tir de 22 de mar ço de 1994, na ci da de de Nova Fri -
bur go – RJ; e

36 – TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na S.A., a
par tir de 24 de maio de 1997, na ci da de de Blu me nau
– SC.

Bra sí lia, 1º de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 220/MC

Bra sí lia, 5 de ju lho de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das as en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Sociedade Emissora Radiovox Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Mu ri ti ba, Esta do da Ba hia (Pro -
ces so nº 53640.000161/96);

• Radiodifusora Asa Branca Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Boa Vi a gem, Esta do do Ce a rá (Pro ces-
so nº 29108.000434/91);

• Rádio Jornal Centro Sul Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Igua tú, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
29650.000267/92);

• Rádio Sant’Ana de Tianguá Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Ti an guá, Esta do do Ce a rá (Pro ces-
so nº 53650.000898/97);

• Fun da ção Ro ber to Ra bel lo de Co mu ni ca ção So -
ci al, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Afon so Cláu dio, Esta do
do Espí ri to San to (Pro ces so nº 50660.000172/92);

• Rádio Difusora de Colatina Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Co la ti na, Esta do do Espí ri to San to
(Pro ces so nº 50660.000050/94);

• Fundação Dom Stanislau Van Melis, con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de São Luís dos Mon tes Be los,
Esta do de Go iás (Pro ces so nº 29109.000547/91);

• Empresa Rádio Independente Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Aqui da u a na, Esta do do Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.000106/94);

• Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
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mé dia, na ci da de de Três La go as, Esta do do Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.000057/94):

• Rádio Difusora Matogrossense Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço da ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Co rum bá, Esta do do Mato Gros -
so do Sul (Pro ces so nº 53700.000232/93);

•  Rádio e Televisão Caçula Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Três La go as, Esta do do Mato Gros so do
Sul (Pro ces so nº 53700.000059/94);

•  Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Ra di o di fu são
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Pon ta Porã, Esta do do
Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº 50700.000118/93);

•  Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Gu a ra né sia, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 29710.000287/92);

•  Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Juiz de Fora, Esta do de Mi -
nas Ge ra is (Pro ces so nº 29104.000194/91);

•  Rádio Arapuan Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de João Pes soa, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
50730.000399/93);

• Rádio Educadora de Conceição Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Con ce i ção, Esta do da Pa ra í ba
(Pro ces so nº 50730.000296/92);

• Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de Pa ra na vaí, Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000285/93);

• Rádio Itamaraty Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Pi ri pi ri, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº
29115.000146/92);

• Rá dio Gran de Pi cos Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Pi cos, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº
29115.000173/92);

• Rádio Trairy Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Na tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro ces so nº
53780.000007/94);

• Chirú Comunicações Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Pal mi ti nho, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53790.000861/98);

• Rádio Luz e Alegria Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Fre de ri co West pha len, Esta do do Rio Gran -
de do Sul (Pro ces so nº 53790.000098/94);

• Rádio Princesa do Jacuí Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Can de lá ria, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53790.000017/93);

• Rádio Quaraí Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
Qu a raí, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.001591/95);

• Rádio São Miguel Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Uru gua i a na, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 50790.000890/93);

• Rádio São Roque Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Fa xi nal do So tur no, Esta do do Rio Gran de do 
Sul (Pro ces so nº 53790.000022/94);

• Rádio Difusora do Vale do Itabapoana
Limitada, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Bom Je sus de
Ita ba po a na, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
29770.000389/92);

• Rádio São Bento Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de São Ben to do Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na
(Pro ces so nº 53820.000099/97);

• Rádio Progresso de São Carlos Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na Ci da de de São Car los, Esta do de São Pa u-
lo (Pro ces so nº 50830.000236/94);

• Rádio Educação Rural Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal,
na ci da de de Cam po Gran de, Esta do do Mato Gros so
do Sul (Pro ces so n° 50700.000040/93);

• Rádio Cultura Fluminense Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço da ra di o di fu são so no ra em onda tro pi-
cal, na ci da de de Cam pos, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 50770.002517/92);

• Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, na ci da de de Cam po Gran de, Esta do do
Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº 29112.000212/91);

• TV Esplanada do Paraná Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci -
da de da Pon ta Gros sa, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
nº 53740.000406/98);

• Televisão Norte do RGS Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na Ci -
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da de de Ca ra zi nho, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53528.000192/99);

• TVSBT – Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens, na ci da de da Nova Fri bur go, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000951/93);

• TV Coligadas de Santa Catarina S.A., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens, na ci da de de Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta-
ri na (Pro ces so nº 53820.000299/97).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên-
cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu-
são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº
5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº
88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la men-
tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su -
pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci-
são e sub mis são de ma té ria ao Con gres so Na ci o nal,
em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, 223, ca -
put da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju nho
do 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in ci so
I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-

des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – So ci e da de Emis so ra Ra di o vox Ltda., a par tir
de 5 de ju lho de 1996, na ci da de de Mu ri ti ba, Esta do da
Ba hia, ou tor ga da pela Por ta ria CONTEL nº 397, de 17
de ju nho da 1966, e re no va da pelo De cre to nº 96.009,
de 3 de maio de 1988 (Pro ces so nº 53640.000161/96);

II – Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda., a par tir de
22 de mar ço de 1992, na ci da de de Boa Vi a gem, Esta -
do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.962, de 25
de fe ve re i ro de 1982 (Pro ces so nº 29108.000434/91);

III – Rádio Jornal Centro Sul Ltda., a par tir de 10
de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Igua tú, Esta do do
Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.718, de 11 de
de zem bro de 1981 (Pro ces so nº 29650.000267/92);

IV – Rá dio Sant’ana de Ti an guá Ltda., a par tir de
15 de agos to de 1997, na ci da de de Ti an guá, Esta do do 
Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 79.846, de 23 de ju -
nho de 1977, e re no va da pelo De cre to de 29 da ju lho de
1992, apro va do pelo De cre to Le gis la ti vo nº 80, de 16 de
se tem bro de 1999 (Pro ces so nº 53650.000898/97);

V – Fun da ção Ro ber to Ra bel lo de Co mu ni ca-
ção So ci al, a par tir de 22 de se tem bro de 1992, na ci -
da de de Afon so Cláu dio, Esta do do Espí ri to San to,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Di fu so ra Gu an du-
en se Ltda., con for me De cre to nº 87.486, de 18 de
agos to de 1982, e trans fe ri da pelo De cre to do 17 de
de zem bro de 1996, para a con ces si o ná ria de que tra -
ta este in ci so (Pro ces so nº 50660.000172/92);

VI – Rádio Difusora de Colatina Ltda., a par tir de 
1º de maio de 1994, na ci da de de Co la ti na, Esta do do
Espí ri to San to, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 40,
de 16 de ja ne i ro de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
90.308, de 16 de ou tu bro de 1984 (Pro ces so nº
50660.000050/94);

VII – Fundação Dom Stanislau Van Melis, a par-
tir de 16 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de São Luis
dos Mon tes Be los, Esta do de Go iás, ou tor ga da ori gi-
na ri a men te à Rá dio Vale da Ser ra Ltda., con for me
De cre to nº 86.857, de 14 de ja ne i ro de 1982, e trans -
fe ri da pelo De cre to de 18 de ju nho de 1996, para a
con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
29109.000547/91);

VIII – Empresa Rádio Independente Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Aqui da u a-
na, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MJNI nº 165-B, de 11 do abril de 1982, re no-
va da pela Por ta ria nº 7, de 16 de ja ne i ro de 1986, e
au to ri za da a pas sar à con di ção de con ces si o ná ria em 
vir tu de de au men to de po tên cia de sua es ta ção trans -
mis so ra, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 102, de 8
de ju nho de 1987, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 53700.000106/94);

IX – Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as,
Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pela Por ta-
ria MVOP nº 63, de 30 de ja ne i ro de 1966, e re no va da
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pelo De cre to nº 92.030, de 2 de maio de 1986 (Pro -
ces so nº 53700.000057/94);

X – Rádio Difusora Matogrossense Ltda., a par -
tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Co rum-
bá, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 2.310, de 4 de fe ve re i ro de 1938, e re no va-
da pelo De cre to nº 91.493, de 29 de ju lho de 1985
(Pro ces so nº 53700.000232/93);

XI – Rádio e Televisão Caçula Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as Esta do
do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da à Rá dio a Voz da
Ca çu la Li mi ta da pela Por ta ria MJNI nº 381-B, de 28
de no vem bro de 1961, re no va da pelo De cre to nº
92.135, de 13 de de zem bro de 1985, e au to ri za da a
mu dar sua de no mi na ção para a atu al, con for me Por -
ta ria nº 100, de 29 de ju nho de 1987, do Di re tor da De -
le ga cia Re gi o nal em Cam po Gran de do De par ta men-
to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções, do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 53700.000059/94).

XII – Sistema Sul Matogrossense de
Radiodifusão Ltda., a par tir de 10 de ju nho de 1993,
na ci da de de Pon ta Porã, Esta do do Mato Gros so do
Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 88.237, de 18 de abril
de 1983 (Pro ces so nº 50700.000118/93);

XIII – Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., a par-
tir de 6 de se tem bro de 1992, na ci da de de Gu a ra né-
sia, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pela Por ta ria
MC nº 170, de 1º de se tem bro do 1982, e au to ri za da a 
pas sar à con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de
au men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis so ra,
con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 133, de 12 de se -
tem bro de 1989, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 29710.000287/92);

XIV – Rede Juiz de Fora De Radiodifusão Ltda.,
a par tir de 28 de maio de 1991, na ci da de de Juiz de
Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre-
to nº 85.958, de 4 de maio de 1981 (Pro ces so nº
29104.000194/91);

XV – Rádio Arapuan Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de João Pes soa, Esta do
da Pa ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to nº 28.882, de 21
de no vem bro de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
98.111, de 31 de agos to de 1989, apro va do pelo De -
cre to Le gis la ti vo nº 183, de 5 de se tem bro de 1991
(Pro ces so nº 50730.000399/93);

XVI – Rádio Educadora de Conceição Ltda., a
par tir de 27 de ou tu bro de 1992, na ci da de de Con ce i-
ção, Esta do da Pa ra í ba, ou tor ga pelo De cre to nº
87.505, de 23 de agos to de 1982 (Pro ces so nº
50730.000296/92),

XVII – Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pa ra na vaí,
Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
638, de 22 de ou tu bro de 1956, e re no va da pelo De -
cre to nº 89.372, do 8 de fe ve re i ro do 1984 (Pro ces so
nº 53740.000285/93); 

XVIII – Rádio Itamaraty Ltda., a par tir de 12 de
no vem bro de 1992, na ci da de de Pi ri pi ri, Esta do do
Pi a uí, ou tor ga da Pelo De cre to nº 87.612, de 21 de se -
tem bro de 1982 (Pro ces so nº 29115.000146/92);

XIX – Rádio Grande Picos Ltda., a par tir de 2 de
de zem bro de 1992, na ci da de de Pi cos, Esta do do Pi -
a uí, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.667, de 5 de ou tu-
bro de 1982 (Pro ces so nº 29115.000173/92);

XX – Rádio Trairy Ltda., a par tir de 1º de maio de 
1994, na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de do
Nor te, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 49, de 4 de
fe ve re i ro de 1960, re vi go ra da pela Por ta ria MJNI nº
179-B, de 11 de abril de 1962, e re no va da pelo De cre-
to nº 90.156, de 5 de se tem bro de 1984 (Pro ces so nº
53780.000007/94);

XXI – Chi rú Co mu ni ca ções Ltda., a par ti de 5 de
ou tu bro de 1998, na ci da de de Pal mi ti nho, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 96.672, de 9
de se tem bro de 1988 (Pro ces so nº 53790.000861/98);

XXII – Rádio Luz e Alegria Ltda., a par tir de 1º
de  maio de 1994, na ci da de de Fre de ri co West pha-
len, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 573, de 21 de ju nho da 1955, e re -
no va da pelo De cre to nº 90.422, de 8 no vem bro de
1984 (Pro ces so nº 53790.000098/94);

XXIII – Rádio Princesa do Jacuí Ltda., a par tir de 
1º de no vem bro de 1993, na ci da de do Can de lá ria, do 
Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 41.987, 
de 5 de agos to de 1957, e re no va da pelo De cre to nº
94.186, de 6 de abril de 1987 (Pro ces so nº
53790.000017/93);

XXIV – Rádio Quaraí Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Qu a raí, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 520, 
de 30 de maio de 1955, re no va da pesa Por ta ria MC nº 
948, de 3 de no vem bro de 1975, e au to ri za da a pas -
sar à con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de au-
men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis so ra, con -
for me Expo si ção de Mo ti vos nº 134, de 12 de se tem-
bro de 1989, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro-
ces so nº 53790.001591/95);

XXV – Rá dio São Mi guel Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Uru gua i a na, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 822,
de 2 de abril de 1962, e re no va da pelo De cre to nº
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89.869, de 27 de ju nho 1984 (Pro ces so nº
50790.000890/93);

XXVI – Rá dio São Ro que Ltda., a par tir do 1º do
maio de 1994, na ci da de de Fa xi nal do So tur no, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
74.048, de 13 de maio de 1974, e re no va da pelo De -
cre to nº 89.631, de 8 de maio de 1984 (Pro ces so nº
53790.000022/94);

XXVII – Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na
Li mi ta da, a par tir de 17 de ju nho de 1992, na ci da de
de Bom Je sus do Ita ba po a na, Esta do do Rio de Ja ne-
i ro, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.109, de 19 de abril
de 1982 (Pro ces so nº 29770.000389/92);

XXVIII – Rá dio São Ben to Ltda., a par tir de 21
de ju nho de 1997, na ci da de de São Ben to do Sul,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
79.662, de 5 de maio de 1977, e re no va da pelo De -
cre to nº 94.526, de 26 de ju nho de 1967 (Pro ces so nº
53820.000099/97);

XXIX – Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São Car -
los, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 845, de 7 de no vem bro de 1957, e re no va da
pelo De cre to nº 90.576, de 28 de no vem bro de 1984
(Pro ces so nº 50830.000236/94).

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, Ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal;

I – Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1903, na ci da de de Cam po Gran de, Esta do
de Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
819, de 2 de abril de 1962, e re no va da pelo De cre to nº
92.668, de 16 de maio de 1986 (Pro ces so nº
50700.000040/93);

II – Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., a par tir de
1º de maio de 1903, na ci da de de Cam pos, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi nal men te à Rá dio Cul -
tu ra do Cam pos Ltda., con for me De cre to nº 46.445,
de 16 de ju lho de 1959, re no va da e trans fe ri da pelo
De cre to nº 91.749, de 4 de ou tu bro de 1985, para a
con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
50770.002517/92).

Art. 3º Fica re no va da a con ces são das lo ca li da-
des aba i xo men ci o na das, para exe cu tar sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de quin ze anos, ser vi ço
do ra di o di fu são de sons e ima gens:

I – Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são
Ltda., a par tir do 21 de ou tu bro de 1991, na ci da de de
Cam po Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul, ou -

tor ga da pelo De cre to nº 78.190, de 3 de agos to de
1976 (Pro ces so nº 29112.000212/91);

II – TV Espla na da do Pa ra ná Ltda., a par tir de 9 de 
ju lho de 1998, na ci da de de Pon ta Gros sa, Esta do do
Pa ra ná. Ou tor ga da pelo De cre to nº 62.639, de 30 de
abril de 1968, e re no va da pelo De cre to nº 89.198, de 16
de de zem bro de 1983 (Pro ces so nº 53740.000406/98);

III – Te le vi são Nor te do RGS Ltda., a par tir de 14 
de mar ço de 2000, na ci da de de Ca ra zi nho, Esta do
do Rio Gran de  do Sul, ou tor ga da ori gi nal men te à Rá-
dio e Te le vi são Albu quer que Ltda., pelo De cre to nº
91.060, de 6 de mar ço de 1905, au to ri za da a mu dar
sua de no mi na ção so ci al para a atu al, con for me  Por-
ta ria Den tel nº 477, de 6 de ou tu bro de 1966 (Pro ces-
so nº 53528.000192/99);

IV – TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., a
par tir de 22 de mar ço de 1994, na ci da de de Nova Fri -
bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi nal-
men te à TVS – TV Stu di os Sil vio San tos Ltda., con for-
me De cre to nº 83.094, de 26 de ja ne i ro de 1979,
trans fe ri da pelo De cre to nº 91.042, de 5 de mar ço de
1985, à TVS – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., au to ri-
za da a mu dar sua ra zão so ci al para a atu al, con for me
Por ta ria nº 111, de 29 de abril de 1986, do Di re tor da
De le ga cia Re gi o nal no Rio de Ja ne i ro do De par ta-
men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 53770.000951/93);

V – TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na S.A., a par-
tir de 24 de maio de 1997, na ci da de de Blu me nau,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
60.465-A, de 14 de fe ve re i ro de 1967, e re no va da
pelo De cre to nº 92.448, de 7 de mar ço de 1956 (Pro -
ces so nº 53820.000299/97).

Art. 4º A ela bo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do III 223 da Cons ti tu i-
ção.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 17 de ju lho de 2000; 179º da  Inde pen-
dên cia e 112º da Re pú bli ca.
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PARECER CONJUR/MC Nº 662, DE 2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53790.000098/94

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Rio Gran de
do Sul

Inte res sa da: Rá dio Luz e Ale gria Ltda.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga

Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu
ter mo em 1º de maio de 1994.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la-
res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

A Rá dio Luz e Ale gria Ltda., con ces si o ná ria do 
ser vi ço de ra di o di fu são, re quer, nos pre sen tes au-
tos, a re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con-
ces são, cujo ter mo ocor reu em 1º de maio de 1994.

2. Me di an te Por ta ria MVOP nº 573, de 21 de ju -
nho de 1955, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio Luz e
Ale gria Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Fre de ri co West -
pha len, Esta do do Rio Gran de do Sul.

3. A en ti da de pas sou à con di ção de con ces si o-
ná ria em vir tu de do au men to de po tên cia de seus
trans mis so res, au to ri za do pela Por ta ria nº 131, de 7
de abril de 1978, sen do sua úl ti ma re no va ção a pro -
mo vi da, a par tir de 1º de maio de 1984, con for me De -
cre to nº 90.422, de 8 de no vem bro de 1984, pu bli ca do
no Diá rio Ofi ci al da União em 9 sub se qüen te, cujo
pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de
10 de maio de 1991.

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze) anos
para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va-
dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33 – § 3º),
pe río dos es tes man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art.
223 – § 5º).

5. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são.”

6. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o (ter ce i ro) mês, an te ri-
o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo em 1º de maio de 1994, sen do que o pe di-
do de re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia do
MC no Esta do do Rio Gran de do Sul, em 17-1-94,
tem pes ti va men te por tan to.

8. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 1º de
maio de 1994.

9. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio
au to ri za do pela Por ta ria nº 148, de 19 de agos to de
1996, e apro va do pela Por ta ria nº 39, de 22 de maio
de 2000, com a se guin te com po si ção:

COTISTAS COTAS   VALORES(R$)
Bru no Mal da ner 390 39.000,00
Eu cli des Argen ta 130 130.000,00
Te re za da Ce sa ro Argen ta 130 130.000,00
To tal 650 65.000,00

O qua dro di re ti vo da en ti da de per ma ne ce o
mes mo au to ri za do pela Por ta ria nº 302, de 27 de ju -
lho de 1989, qual seja:

Di re tor Pre si den te: Bru no Mal da ner
Ge ren te: Eu cli des Argen ta

10. Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga a en ti da de não so freu qual quer
pe na li da de, con for me se ve ri fi ca às fls. 41.

11. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me in di ca o se tor de en ge nha-
ria às fls. 40.

12. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 58.

13. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca-
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di-
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi-
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

14. Nos ter mos da lei o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces-
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a
lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

15. Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men to
do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
acom pa nha dos de mi nu ta dos atos pró pri os – Expo si-
ção de Mo ti vos e De cre to – com vis tas ao en ca mi nha-
men to para o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
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Re pú bli ca, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e
de ci dir do pe di do.

16. Pos te ri or men te, de acor do com o art. 223, §
3º, da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no-
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 16 de ju nho de 2000. – Flá via Cris ti na

dos San tos Ro cha, Che fe de Di vi são.
De acor do. À con si de ra ção da Sra., Co or de na-

do ra-Ge ral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.
Bra sí lia, 16 de ju nho de 2000. – Ma ria da Gló ria

Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 529, DE 2003

(Nº 2.834/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Cul tu ra de Cer qui lho FM Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Cer qui lho, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 1.946, de 1º de ou tu bro de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Cul tu ra de Cer qui lho FM Ltda. para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da na ci da de de Cer qui lho, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 958, DE 2002

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

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

I – Por ta ria nº 1.943, de 1º de ou tu bro de 2002 –
Rá dio Sa biá FM Ltda., na ci da de de Ca fe lân dia – SP.

2 – Por ta ria nº 1.944, de 1º de ou tu bro de 2002 –
FM Pla nal to de Ca ju ru Ltda., na ci da de de Ca ju ru –
SP;

3 – Por ta ria nº 1.945, de 1º de ou tu bro de 2002 –
Val le & Sil va Ltda., na ci da de de Ita poá – SC;

4 – Por ta ria nº 1.946, de 1º de ou tu bro de 2002 –
Rá dio Cul tu ra de Cer qui lho FM Ltda., na ci da de de
Cer qui lho – SP;

5 – Por ta ria nº 1.947, de 1º de ou tu bro de 2002 – 
Rá dio Ci da de de Co ru pá Ltda., na ci da de de Gra va tal
– SC;

6 – Por ta ria nº 1.948, de 1º de ou tu bro de 2002 – 
Su do es te Co mu ni ca ções Soc. Ltda., na ci da de de
São To más de Aqui no – MG;

7 – Por ta ria nº 1.950, de 1º de ou tu bro de 2002 – 
Rá dio São Gon ça lo FM Ltda., na ci da de de São Gon -
ça lo do Pará – MG;

8 – Por ta ria nº 1.954, de 1º de ou tu bro de 2002 –
Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., na ci da de de
Co li na –  SP; e

9 – Por ta ria nº 1.999, de 8 de ou tu bro de 2002 –
Tor res & Ca mar go Ltda., na ci da de de Hor to lân dia –
SP.

Bra sí lia, 5 de no vem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 1.341 EM

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter-
mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
33/98-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es -
ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da, na ci da de de Cer qui lho, Esta do de São Pa u lo.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te-
ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997,
de po is de ana li sar a do cumen ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga das en ti-
da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de
ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Cul tu ra de Cer qui-
lho FM Ltda. (Pro ces so nº 53830.000641/98) ob te ve a
ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es -
ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce-
do ra da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma co-
mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a 
per mis são, na for ma da por ta ria in clu sa.

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

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 1.946, DE 1º DE OUTUBRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
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1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53830.000641/98, Con-
cor rên cia nº 33/98-SSR/MC, re sol ve:

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

Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes,

regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada em suas propostas.

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

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

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

PARECER Nº 1.179, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 653, de
2002 (nº 1.756/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos
de Sa ra cu ru na a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Du-
que de Ca xi as, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ca bral

I – Re la tó rio

Tra ta-se do pe di do de au to ri za ção à Asso ci a ção
Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Sa ra cu ru na para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Du que de Ca xi as, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Mi nis tro das Co mu ni ca ções en ca mi nhou à
Câ ma ra dos De pu ta dos a Men sa gem nº 1.024/01, a
fim de sub me ter ao Con gres so Na ci o nal a cri a ção da
rá dio co mu ni tá ria aci ma re fe ri da, con ce di da pela Por -
ta ria n 295, de 16 de maio de 2001.

A re que ren te jun ta ao seu re que ri men to a do cu-
men ta ção exi gi da na Lei nº 9.612/98 e no De cre to nº
2.615/98, que a re gu la men tou.

O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra -
di o di fu são do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções apre sen-
tou o seu Re la tó rio às fls. 87/92, no qual opi nou pelo
de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção para a exe cu-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são.

A Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio das Co mu-
ni ca ções exa mi nou a do cu men ta ção apre sen ta da
pela re que ren te e opi nou tam bém fa vo ra vel men te à
au to ri za ção, con for me se pode ver de fls. 94/97.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 1.756-B, de 2.002, que “apro va
o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria
Ami gos de Sa ra cu ru na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Du que de Ca xi as,
Esta do do Rio de Ja ne i ro”, pelo pra zo de 3 (três)
anos.

A se guir, foi en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, no
seu art. 102, IV, de fe re à Co mis são de Edu ca ção opi -

nar e de li be rar acer ca de pro po si ções que ver sem so -
bre ra di o di fu são. Os cri té ri os para a con ces são da
pres ta ção des se tipo de ser vi ço es tão es ta be le ci dos
na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so -
bre a ma té ria

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 653, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Pelo ex pos to, ten do em vis ta o pre en chi men to
das mo da li da de le ga is, o pa re cer é pela apro va ção do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 653/02 (PDC 1.756
de 2002, na ori gem), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Sa ra cu-
ru na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Du que de Ca xi as, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 653, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 295, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Ami gos de Sa ra cu ru na a exe-
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Du que de Ca xi as,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Ca bral, Re la tor:–
Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo –
Ger son Ca ma ta – De mós te nes Tor res – Jor ge
Bor nha u sen – José Jor ge – Re nil do San ta na –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mar co Ma ci el
– Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 653, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de 
Sa ra cu ru na a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Du -
que de Ca xi as, Esta do do Rio de Ja ne i-
ro.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 295, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Sa ra cu-
ru na a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, na ci da de de Du que de Ca xi as, Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

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

Sala da Co mis são, 27  de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ser gio Ca bral, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-

ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º .............................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.”(NR)

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 1.180, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 734, de 
2002 (nº 1.959/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Apo io à Esco la – Co lé-
gio Esta du al Ary Par re i ras a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Lage do Mu ri aé, Esta do do Rio 
de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ca bral

I – Re la tó rio

Tra ta-se do pe di do de au to ri za ção à Asso ci a-
ção de Apo io à Esco la – Co lé gio Esta du al Ary Par -
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re i ras para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Lage do Mu ri aé, Esta do do Rio
de Ja ne i ro.

O Mi nis tro das Co mu ni ca ções en ca mi nhou à
Câ ma ra dos De pu ta dos a Men sa gem nº 1.024/01, a
fim de sub me ter ao Con gres so Na ci o nal a cri a ção da
rá dio co mu ni tá ria aci ma re fe ri da, con ce di da pela Por -
ta ria nº 284, de 16 de maio de 2001.

A re que ren te jun ta ao seu re que ri men to a do cu-
men ta ção exi gi da na Lei nº 9.612/98 e no De cre to nº
2.615/98, que a re gu la men tou.

O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra -
di o di fu são do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções apre sen-
tou o seu Re la tó rio às fls. 202/207, no qual opi nou
pelo de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção para a
exe cu ção do ser vi ço de ra di o di fu são.

A Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio das Co-
mu ni ca ções exa mi nou a do cu men ta ção apre sen ta-
da pela re que ren te e opi nou tam bém fa vo ra vel men-
te à au to ri za ção, con for me se pode ver de fls.
209/210.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 1.959-A, de 2002, que “apro va
o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Apo io à Esco la –
Co lé gio Esta du al Ary Par re i ras para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lage do
Mu ri aé, Esta do do Rio de Ja ne i ro”, pelo pra zo de 3
(três) anos.

A se guir, foi en ca mi nha do ao Se na do Fe de-
ral.

II – Aná li se

O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, no
seu art. 102, IV, de fe re à Co mis são de Edu ca ção opi -
nar e de li be rar acer ca de pro po si ções que ver sem so -
bre ra di o di fu são. Os cri té ri os para a con ces são da
pres ta ção des se tipo de ser vi ço es tão es ta be le ci dos
na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so -
bre a ma té ria.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 734, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção

das for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de
va li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez
anos, por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem-
bro de 2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da-
ção.

III – Voto

Pelo ex pos to, ten do em vis ta o pre en chi men to
das for ma li da des le ga is, o pa re cer é pela apro va-
ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 734/02
(PDC nº 1.959 de 2002, na ori gem), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção de Apo io à Esco la – Co lé-
gio Esta du al Ary Par re i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lage do Mu ri aé,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 734, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 284, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Apo -
io à Esco la – Co lé gio Esta du al Ary Par re i-
ras a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Lage do Mu ri aé, Esta do do Rio de Ja ne i-
ro.

Sala de Re u nião, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias Pre si den te – Sér gio Ca bral Re la tor – 
Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo –
De mós te nes Tor res – Jor ge Bor nha u sen – José 
Jor ge – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te –
Alme i da Lima –  Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re-
do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 734, DE 2002

Apro va o ato apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção de Apo io à Esco la-Co-
lé gio Esta du al Ary Par re i ras a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Lage do Mu ri aé, Esta do do Rio
de Ja ne i ro.

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

ria nº 248, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a Asso -
ci a ção de Apo io à Esco la-Co lé gio Esta du al Ary Par re i-
ras a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de Lage do Mu ri aé, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

Sala da Co mis são,de 2003. – Se na dor Osmar
Dias, Pre si den te – Re la tor Entra as si na tu ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da cão dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se

cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 1.181, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 164, de
2003 (nº 2.171/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
da Arma ção de Bú zi os a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Arma ção de Bú zi os, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ca bral

I – Re la tó rio

Tra ta-se do pe di do de au to ri za ção à Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da Arma ção de Bú zi os
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Arma ção de Bú zi os, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro.

O Mi nis tro das Co mu ni ca ções en ca mi nhou à
Câ ma ra dos De pu ta dos a Men sa gem nº 273/02, a fim
de sub me ter ao Con gres so Na ci o nal a cri a ção da rá -
dio co mu ni tá ria aci ma re fe ri da, con ce di da pela Por ta-
ria nº 790, de 14 de de zem bro de 2001.

A re que ren te jun ta ao seu pe di do a do cu men ta-
ção exi gi da na Lei nº 9.612/98 e no De cre to nº
2.615/98, que a re gu la men tou.

O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra -
di o di fu são do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções apre sen-
tou o seu Re la tó rio às fls. 202/208, no qual opi nou
pelo de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção para a
exe cu ção do ser vi ço de ra di o di fu são.

A Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio das Co mu-
ni ca ções exa mi nou a do cu men ta ção apre sen ta da
pela re que ren te e opi nou tam bém fa vo ra vel men te à
au to ri za ção, con for me se pode ver de fls. 210/211.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 2.171-B, de 2002, que “apro va
o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di-
o di fu são da Arma ção de Bú zi os a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Arma ção de
Bú zi os, Esta do do Rio de Ja ne i ro”, pelo pra zo de 3
(três) anos.

A se guir, foi en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral.

II – Aná li se
O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, no

seu art. 102, IV, de fe re à Co mis são de Edu ca ção opi -
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nar e de li be rar acer ca de pro po si ções que ver sem so -
bre ra di o di fu são. Os cri té ri os para a con ces são da
pres ta ção des se tipo de ser vi ço es tão es ta be le ci dos
na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so -
bre a ma té ria.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 164, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Pelo ex pos to, ten do em vis ta o pre en chi men to
das for ma li da des le ga is, o pa re cer é pela apro va ção
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 164/03 (PDC nº
2.171, de 2002, na ori gem), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da

Arma ção de Bú zi os a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Arma ção de  Bú zi os,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 164, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 790, de 14 de de zem bro
de 2001, que  au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria de Ra di o di fu são da Arma ção de Bú -
zi os a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Arma -
ção de Bú zi os, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Ca bral, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas –
Íris de Ara ú jo – De mós te nes Tor res – Jor ge Bor -
nha u sen – José Jor ge – Re nil do San ta na – Mar-
co Ma ci el – Re gi nal do Du ar te – Edu ar do Aze re do
– Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 164, DE 2003

Apro va o Ato apro va o Ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o-
di fu são da Arma ção de Bú zi os a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Arma ção de Bú zi os, Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

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

ta ria nº 790, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da Arma -
ção de Bú zi os a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de Arma ção de Bú zi os, Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias,Pre si den te – Re la tor Entra as si na tu-
ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 1.182, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de Lei do Se na do nº 131, de
2002, de au to ria do Se na dor Ri car do
San tos, que al te ra a re da ção do in ci so
VII e acres cen ta pa rá gra fo úni co ao ar ti-
go 5º da Lei nº 8.313, de 23 de de zem bro
de 1991, que “res ta be le ce prin cí pi os da
Lei nº 7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti-
tui o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul -
tu ra (PRONAC) e dá ou tras pro vi dên ci-
as“.

Re la tor: Se na do ra Ro se a na Sar ney

I – Re la tó rio

O PLS nº 31, de 2002, de au to ria do Se na dor Ri-
car do San tos, al te ra a re da ção do in ci so VII e acres -
cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 5º da Lei nº 8.313, de
1991, a cha ma da Lei de Incen ti vos à Cul tu ra ou Lei
Rou a net.

A nova re da ção subs ti tui, no dis po si ti vo, a alu -
são aos ex tin tos Fun dos de Inves ti men to Re gi o na is
pelo Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te, ob je-
to da Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 24 de agos to
de 2001, e pelo Fun do de De sen vol vi men to da
Ama zô nia, de que tra ta a Me di da Pro vi só ria nº
2.157-5, de 24 de agos to de 2001, man ti da a apli ca-
ção que obe de ce à res pec ti va ori gem ge o grá fi ca re -
gi o nal.

Qu an to ao pa rá gra fo úni co pro pos to ao mes mo
art. 5º da Lei Rou a net, sua in clu são tem por ob je ti vo a
ma nu ten ção dos ter mos es ta be le ci dos no art. 3º, in ci-
so I, da Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 2001, re la ti-
va men te à apli ca ção dos re cur sos pro ve ni en tes do
Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te.
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II – Aná li se

Na Jus ti fi ca ção, o ilus tre au tor do pro je to em co -
men to in for ma que o Fun do Na ci o nal da Cul tu ra, cri a-
do pela Lei nº 8.313, de 1991, con ta, en tre suas prin -
ci pa is fon tes de re cur sos, com o per cen tu al de um por 
cen to ori un do dos en tão exis ten tes Fun dos de Inves ti-
men to Re gi o na is.

Ocor re que a re for mu la ção da po lí ti ca de in ves ti-
men tos re gi o na is acar re tou a ex tin ção des ses fun dos.
Para subs ti tuí-los, fo ram cri a dos o Fun do de De sen-
vol vi men to do Nor des te e o Fun do de De sen vol vi-
men to da Ama zô nia, am bos ga ran ti dos por do ta ções
pro ve ni en tes do Orça men to da União.

O pro je to em tela, ao atu a li zar a re da ção do dis -
po si ti vo da Lei Rou a net, ex pli ci ta, igual men te, a in ten-
ção de pre ser var a des ti na ção de per cen tu al a pro je-
tos lo ca li za dos no Espí ri to San to, con for me dis põe o
in ci so I do art. 3º da Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de
24 de agos to de 2001.

Nes se mo men to aus pi ci o so, em que o fo men to
aos pro je tos cul tu ra is têm me re ci do a es pe ra da aten -
ção, por par te dos Po de res Le gis la ti vo e Exe cu ti vo,
mu i tas têm sido as ma ni fes ta ções em fa vor de ma i or
eqüi da de na dis tri bu i ção dos re cur sos de apo io a pro -
je tos cul tu ra is pro ve ni en tes das vá ri as re giões do
País, que bran do a his tó ri ca con cen tra ção no eixo
Rio–São Pa u lo.

Ao pre ver a obi ga to ri e da de de apli ca ção dos
fun dos em sua res pec ti va re gião ge o grá fi ca de ori-
gem no caso, a Ama zô nia e o Nor des te -, o pro je to de
lei con tri bui para a jus ta e efi caz con ces são dos re cur-
sos do Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(PRONAC), tão es cas sos, quan to dis pu ta dos.

III – Voto

Nes se sen ti do, apre ci a do o mé ri to e con si de ran do
que há ma té ri as re la ti vas à re for ma tri bu tá ria em tra mi ta-
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos e com imi nen te apre ci a-
ção pelo Se na do Fe de ral, con cluo pelo re que ri men to,
nos ter mos do in ci so III do art 335 do Re gi men to Inter no,
seja so bres ta do o exa me do Pro je to de Lei do Se na do nº
131, de 2002, ten do em vis ta que a ma té ria co ne xa de ve-
rá in ci dir so bre os fun dos de de sen vol vi men to e, por con -
se qüên cia, so bre a pro po si ção em apre ço.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te –  Ro se a na Sar ney, Re la to-
ra – Edi son Lo bão, Re la tor ad hoc.

REQUERIMENTO Nº 752, DE 2003
(Au to ra: Co mis são de Edu ca ção)

Re que i ro, nos ter mos do in ci so III do art. 335 do
Re gi men to Inter no, seja so bres ta do o exa me do Pro -

je to de Lei do Se na do nº 131, de 2002, con si de ran do
a imi nen te apre ci a ção, pelo Se na do Fe de ral, das pro -
pos tas re la ti vas à re for ma tri bu tá ria, em tra mi ta ção na 
Câ ma ra dos De pu ta dos, ma té ria co ne xa que de ve rá
in ci dir so bre os fun dos de de sen vol vi men to e, por
con se qüên cia, so bre a pro po si ção em apre ço.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Ro se a na Sar ney, Re la to-
ra – Edi son Lo bão, Re la tor ad hoc – Flá vio Arns –
Du ci o mar Cos ta – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo
Paes – Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – José Jor -
ge – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co
Ma ci el – Sér gio Gu er ra – Le o nel Pa van – Re gi nal-
do Du ar te – Edu ar do Aze re do – Mo za ril do Ca val-
can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria a Agên cia de De sen vol vi men-
to da Ama zô nia – ADA, ex tin gue a Su pe-
rin ten dên cia do De sen vol vi men to da
Ama zô nia – SUDAM, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

PARECER Nº 1.183, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 42, de 2003 – Com ple men tar, de au to-
ria do Se na dor Pa u lo Octá vio, que vin cu-
la re cur sos para a Se gu ri da de So ci al.

Re la tor do Ven ci do: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 42, de 2003 –
Com ple men tar, de au to ria do no bre Se na dor Pa u lo
Octá vio, ob je ti va cri ar nova fon te de re cur sos para a
Se gu ri da de So ci al. Tra ta-se da re mu ne ra ção dos re -
cur sos de fon tes des ti na das à Se gu ri da de So ci al.

II – Aná li se

O pro pó si to de des ti nar a re ce i ta da re mu ne ra-
ção das dis po ni bi li da des fi nan ce i ras de fon tes or ça-
men tá ri as es pe cí fi cas para a mes ma fi na li da de, como 
pre ten di do no pro je to de lei, apre sen ta al gu mas di fi-
cul da des, de na tu re za con ce i tu al e ope ra ci o nal, e di -
ver sos e gra ves in con ve ni en tes do pon to de vis ta da
ges tão or ça men tá ria e fi nan ce i ra.

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  2 25575    37ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



Ini ci al men te, cabe des ta car as di fi cul da des de
or dem ope ra ci o nal. A Con ta Úni ca do Te sou ro Na ci o-
nal, man ti da no Ban co Cen tral do Bra sil, agre ga va lo-
res de to das as fon tes or ça men tá ri as in dis tin ta men te.
Como não po de ria ser di fe ren te, a re mu ne ra ção é
apli ca da so men te so bre os sal dos glo ba is dis po ní ve is
nas três sub con tas exis ten tes, re fe ren tes aos re cur-
sos do Te sou ro Na ci o nal pro pri a men te di tos, aos re -
cur sos para ges tão da dí vi da pú bli ca e aos re cur sos
do INSS. A seg men ta ção por fon tes é pro ce di men to
uni ca men te de na tu re za or ça men tá ria, que não se re -
fle te nos con tro les da Con ta Úni ca.

So men te a exe cu ção or ça men tá ria, re a li za da
por meio do Si a fi, iden ti fi ca as des pe sas por fon te or -
ça men tá ria e o sal do das re ce i tas clas si fi ca das nes sa
mes ma con di ção. Tais re gis tros, po rém, não são su fi-
ci en tes para a apu ra ção e alo ca ção da re ce i ta ge ra da
pe las dis po ni bi li da des glo ba is na Con ta Úni ca, con-
for me os pro ce di men tos efe tu a dos pelo Ban co Cen -
tral, de cen di al men te e em base diá ria.

Por ou tro lado, o ob je ti vo da vin cu la ção por meio 
de fon tes or ça men tá ri as é di re ci o nar de ter mi na das
re ce i tas a fi na li da des es pe cí fi cas, me di an te alo ca ção
das cor res pon den tes des pe sas no or ça men to. O sim -
ples fato de in di car a pos si bi li da de de ge rar uma re -
mu ne ra ção fi nan ce i ra de no ta que a vin cu la ção, pro-
va vel men te, está aci ma da ca pa ci da de de gas to por
par te do Go ver no, caso con trá rio, os re cur sos ar re ca-
da dos se ri am ime di a ta men te des pen di dos. Fato que
re for ça esta tese é a ne ces si da de re cor ren te de efe tu-
ar des vin cu la ções ge ra is de re ce i tas, ob je ti van do um
ní vel mí ni mo de fle xi bi li da de para ge rir o or ça men to,
ocor ri da em di ver sas oca siões, por meio do Fun do
So ci al de Emer gên cia (FSE), do Fun do de Esta bi li da-
de Fis cal (FEF) e da Des vin cu la ção de Re ce i tas da
União (DRU). Atu al men te, a pro pó si to, nova des vin-
cu la ção en con tra-se em fase de dis cus são no Con-
gres so Na ci o nal.

Este úl ti mo as pec to é tal vez o mais re le van te, ou 
seja, a ne ces si da de da ma nu ten ção da ca pa ci da de
das ins ti tu i ções do País de ge rir, de for ma viá vel, o
Orça men to Ge ral da União. Au men tar o ní vel de vin -
cu la ção me di an te a in cor po ra ção da re ce i ta fi nan ce i-
ra de cor ren te dos re cur sos não uti li za dos tem pes ti va-
men te so men te agra va ria um pro ble ma de pro por-
ções já alar man tes, sem pre ce den tes na ex pe riên cia
in ter na ci o nal. O grau de se ja do de alo ca ção de des pe-
sas deve ser al can ça do me di an te pri o ri da des anu a is
de fi ni das na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e na
apro va ção, a cada exer cí cio, do Orça men to Ge ral da
União.

A vin cu la ção per ma nen te de re cur sos adi ci o na is
para a Se gu ri da de So ci al não será de ter mi nan te para 
ala van car o cres ci men to des sas des pe sas, so bre tu do
con si de ran do-se a ne ces si da de de bus car o equi lí-
brio fi nan ce i ro, as pec to igual men te re le van te no rol
de res pon sa bi li da des do Con gres so Na ci o nal. Ade-
ma is, a uti li za ção de re ce i ta de ca pi tal para a re a li za-
ção de des pe sas cor ren tes, como pre ten di do, fere ao
bom prin cí pio da Admi nis tra ção Fi nan ce i ra, as pec to
abor da do na Lei nº 4.320.

III – Voto

Em face do aci ma ex pos to, voto con tra ri a men te
à apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 42, de
2003 – Com ple men tar – de au to ria do no bre se na dor
Pa u lo Octá vio.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. –  – 
Hé lio Cos ta, Pre si den te Even tu al – Ro me ro Jucá,
Re la tor – Alo i zio Mer ca dan te – Ana Jú lia Ca re pa –
Edu ar do Su plicy – Del cí dio Ama ral – Anto nio Car -
los Va la da res – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Flá vio
Arns – Serys Slhes sa ren ko – Mão San ta – Ga ri bal-
di Alves Fi lho – João Alber to Sou za – Val dir Ra-
upp – Ney Su as su na – Cé sar Bor ges – Efra im Mo -
ra is – Jo nas Pi nhe i ro – Ro dolp ho Tou ri nho – Sér -
gio Gu er ra – Edu ar do Aze re do – Tas so Je re is sa ti
– Le o nel Pa van – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes.

VOTO VENCIDO DO SENADOR MÃO SANTA

Re la tor: Se na dor Mão San ta

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei Com ple men tar do Se na do nº
42, de 2003-Com ple men tar, de au to ria do Se na dor
Pa u lo Octá vio, cria nova fon te de re cur sos para a Se -
gu ri da de So ci al. Tra ta-se da re mu ne ra ção dos re cur-
sos de fon tes des ti na das à Se gu ri da de So ci al.

Não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to de 
lei.

II – Aná li se

No que con cer ne à cons ti tu ci o na li da de, à ju ri di-
ci da de e à re gi men ta li da de, não há ví ci os que pre ju di-
quem o pro je to. Este deve se guir o trâ mi te de lei com -
ple men tar de vi do à pre vi são cons tan te do § 4º do art.
195 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Qu an to ao mé ri to, o pro je to de lei é so bre ma ne i-
ra opor tu no, pois es ta mos di an te do de sa fio de ten tar
equi li brar as con tas da Se gu ri da de So ci al.
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Além dis so, se o re cur so é da Se gu ri da de So ci al
e re ce be uma re mu ne ra ção por per ma ne cer na con ta
úni ca do Te sou ro, nada mais jus to que essa re mu ne-
ra ção pas se tam bém a in te grar o rol de fon tes que
cus te i am a Se gu ri da de So ci al.

Sob o en fo que da téc ni ca le gis la ti va, é opor tu no
mo di fi car a re da ção do art. 1º do pro je to, a fim de tor -
ná-lo mais cla ro.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções apre sen ta das, o
voto é pela apro va ção do Pro je to de Lei Com ple men-
tar do Se na do nº 42, de 2003, com o ofe re ci men to do
se guin te subs ti tu ti vo:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 42 (SUBSTITUTIVO), DE 2003 – COMPLEMENTAR

Cria nova fon te de re cur sos para a
Se gu ri da de So ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os re cur sos da re mu ne ra ção das dis po-

ni bi li da des do Te sou ro Na ci o nal, ori un das de fon tes
des ti na das à Se gu ri da de So ci al, se rão obri ga to ri a-
men te apli ca dos na Se gu ri da de So ci al, cons ti tu in do
fon te es pe cí fi ca para fins das leis de na tu re za or ça-
men tá ria.

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

Sala da Co mis são, – Mão San ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

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

PARECER Nº 1.184, DE 2003 

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
ao Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta-
dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº 77,
de 1995, de au to ria da Se na do ra Jú nia
Ma ri se, que Alte ra a Lei 6.360, de 23 de

se tem bro de 1976, que dis põe so bre a vi -
gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os
me di ca men tos, as dro gas, os in su mos
far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti cos,
sa ne an tes e ou tros pro du tos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Pa pa léo Paes

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 77, de 1995, de
au to ria da Se na do ra Jú nia Ma ri se, al te ra a Lei nº
6.360, de 23 de se tem bro de 1976, que dis põe so bre
a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os me di ca-
men tos, as dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos e cor -
re la tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e ou tros pro du tos (Lei
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria), em re la ção a dis po si ções ati -
nen tes ao re gis tro e à ro tu la gem de pro du tos di e té ti-
cos.

Apro va do no Se na do em no vem bro de 1995, foi
en ca mi nha do à Câ ma ra dos De pu ta dos na que la
data, aten den do ao que dis põe o art. 65 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral. Na que la Casa, re ce beu emen das, ra zão
pela qual – e em aten ção ao que dis põe o pa rá gra fo
úni co do ci ta do art. 65 – o tex to emen da do na Câ ma ra
re tor na a apre ci a ção do Se na do, na for ma de um
subs ti tu ti vo.

A pri me i ra al te ra ção pro mo vi da pelo pro je to da
Se na do ra Jú nia Ma ri se na Lei de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
con sis tia na mu dan ça de re da ção do ca put do art. 46
da re fe ri da lei – que obri ga o re gis tro, no ór gão de vi gi-
lân cia sa ni tá ria, dos pro du tos di e té ti cos que “te nham
seu uso ou ven da de pen den tes de pres cri ção mé di-
ca” -, es ten den do essa obri ga to ri e da de a to dos os
pro du tos di e té ti cos, isto é, pas sa a al can çar tan to os
que de pen dam como os que não de pen dam de pres -
cri ção.

A se gun da al te ra ção atin ge o tí tu lo que tra ta da
ro tu la gem e da pu bli ci da de e con sis te no acrés ci mo
de dis po si ti vo ins ti tu in do re gras es pe ci a is de ro tu la-
gem para os pro du tos di e té ti cos, tor nan do obri ga tó ria
a pre sen ça de sete in for ma ções: a com po si ção qua li-
ta ti va e quan ti ta ti va de seus com po nen tes bá si cos, in -
di ca dos por seus no mes quí mi cos ge né ri cos; os te o-
res dos com po nen tes em que se ba se ia a uti li za ção
di e té ti ca es pe ci al e, nos pro du tos para di e tas de res -
tri ção, a taxa even tu al men te pre sen te do com po nen te
res tri to; o li mi te má xi mo de to le rân cia à in ges tão diá -
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ria dos com po nen tes quí mi cos do pro du to; ad ver tên-
cia re la ti va à ne ces si da de de con sul ta mé di ca pré via,
caso o con su mi dor seja por ta dor de con di ção pa to ló-
gi ca pas sí vel de in ter fe rên cia com qual quer dos com -
po nen tes do pro du to; a quan ti da de de ca lo ri as por
uni da de de peso ou vo lu me; a im pres são da ex pres-
são ‘pro du to di e té ti co’– em des ta que e em área equi -
va len te a uti li za da para o nome do pro du to -; e o modo 
de pre pa rar para o uso, quan do for o caso.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to foi apre ci-
a do pe las co mis sões de De fe sa do Con su mi dor, Meio 
Ambi en te e Mi no ri as; Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia; e
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Na pri me i ra, re ce beu emen das que ex clu í ram
duas das exi gên ci as de ro tu la gem da re da ção do ar ti-
go que foi acres cen ta do pelo pro je to à Lei de Vi gi lân-
cia Sa ni tá ria e, na úl ti ma, cor ri gi ram a téc ni ca le gis la-
ti va para ade quá-la ao que exi ge a Lei Com ple men tar
nº 95, de 1998.

Des se pro ces so re sul tou a apro va ção, na que la
Casa, de um subs ti tu ti vo que, em aten ção ao que dis -
põe o pa rá gra fo úni co do art. 65 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, vem à nos sa apre ci a ção.

II – Aná li se

As al te ra ções de mé ri to fe i tas na Co mis são de 
De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as
con sis ti ram, em pri me i ro lu gar, na ex clu são de duas
das exi gên ci as pro pos tas para a ro tu la gem dos pro -
du tos di e té ti cos: a de que con ti ves sem, obri ga to ri a-
men te, in for ma ção so bre o li mi te má xi mo de to le-
rân cia à in ges tão diá ria dos com po nen tes quí mi cos
do pro du to, e ad ver tên cia so bre a ne ces si da de de
con sul ta mé di ca pré via, caso o con su mi dor seja
por ta dor de con di ção pa to ló gi ca pas sí vel de in ter fe-
rên cia com qual quer dos com po nen tes do pro du to.

Essas ex clu sões fo ram jus ti fi ca das, no pri me i ro
caso, por ser des ne ces sá ria e pas sí vel de in du zir o
con su mi dor a erro e con fu são; no se gun do, por ex-
ces si va, ao con si de rar o am bi en te de con su mo de ali -
men tos ina de qua do para fa zer su ges tão de con sul ta
mé di ca.

Em se gun do lu gar, apro vou-se, na que la co mis-
são, uma emen da al te ran do o grau de des ta que a ser
exi gi do para a os di ze res que de vem con ter os ró tu los
da que les pro du tos, aler tan do para o fato de que se
tra ta de pro du to di e té ti co. O pro je to pre via que es ses
di ze res ocu pas sem “área equi va len te à uti li za da para

o nome do pro du to”. Os de pu ta dos da Co mis são de
Di re i to do Con su mi dor con si de ra ram ex ces si vas es -
sas di men sões e acha ram por bem que o avi so es te ja
pre sen te em “tipo não in fe ri or a um quin to do tipo de
le tra de ma i or ta ma nho e da mes ma cor da mar ca”.

As al te ra ções de téc ni ca le gis la ti va – nu me ra-
ção do ar ti go in tro du zi do como 57-A, em vez de re nu-
me rar os de ma is, e ex clu são da cláu su la de re vo ga-
ção im plí ci ta -, da mes ma for ma, ade quam o tex to às
nor mas vi gen tes.

Como fica evi den te do re la tó rio, as al te ra ções
pro mo vi das no Pro je to de Lei do Se na do nº 77, de
1995, na sua re vi são pela Câ ma ra dos De pu ta dos, re -
al men te apri mo ram a pro po si ção, e de vem ser aca ta-
das.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela Apro va ção do 
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 77, de 1995.

Sala da Co mis são, 21 de agos to de 2003. – Ju-
vên cio da Fon se ca, Pre si den te em exer cí cio – Pa pa-
léo Paes, Re la tor – Eu rí pe des Ca mar go – Flá vio
Arns – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Del cí dio Ama ral
– Tião Vi a na – Antô nio Car los Va la da res – Mão
San ta – Ma gui to Vi le la – Sér gio Ca bral – De mós te-
nes Tor res – Lú cia Vâ nia – Re gi nal do Du ar te – Le -
o nel Pa van.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa

será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
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co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 1.185, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 34,
de 2002, de au to ria do Se na dor Tião Vi a-
na, que acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990, que
dis põe so bre as con di ções para a pro mo-
ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, a
or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ser-
vi ços cor res pon den tes e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Re la tor: Se na dor Cé sar Bor ges

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2002, de
ini ci a ti va do Se na dor Tião Vi a na, acres cen ta dis po-
si ti vo ao art. 35 da Lei Orgâ ni ca da Sa ú de, acres -
cen tan do mais um à re la ção de cri té ri os com os
qua is são es ta be le ci dos os va lo res a se rem trans fe-
ri dos, pela União, a es ta dos, ao Dis tri to Fe de ral e
aos mu ni cí pi os para o fi nan ci a men to de ações e
ser vi ços de sa ú de.

O cri té rio acres ci do é o da apli ca ção de “ín di-
ces de co ber tu ra va ci nal con tra do en ças re du tí ve is
por imu ni za ção e ob je to de vi gi lân cia epi de mi o ló gi-
ca.”

Trans cor ri do o pra zo re gi men tal, não fo ram ofe -
re ci das emen das ao pro je to, cuja apre ci a ção por esta
Co mis são tem ca rá ter ter mi na ti vo.

Na Le gis la tu ra pas sa da, re ce beu pa re cer pela
re je i ção, do Se na dor Be ní cio Sam pa io, de sig na do re -
la tor da ma té ria nes ta Co mis são, que, no en tan to, não 
che gou a se ma ni fes tar so bre esse re la tó rio.

Sua tra mi ta ção con ti nua, ago ra, em aten ção ao
dis pos to no in ci so III do art. 332 do Re gi men to Inter no
e ao Ato nº 97, de 2002, do Pre si den te da Casa.

II – Aná li se

A ma té ria que está sen do re gu la da, como já se
viu, é o con jun to de cri té ri os se gun do os qua is se de -
ter mi nam os va lo res a se rem trans fe ri dos pela União
a es ta dos, Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os, para o fi nan-

ci a men to de ações e ser vi ços de sa ú de, no âm bi to do
Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O art. 7º da Lei Orgâ ni ca da Sa ú de fixa, como
prin cí pio, a “uti li za ção da Epi de mi o lo gia para o es ta-
be le ci men to de pri o ri da des, a alo ca ção de re cur sos e
a ori en ta ção pro gra má ti ca”, e o art. 35 – cuja al te ra-
ção é ob je to da pro po si ção sob aná li se – de fi ne os cri -
té ri os se gun do os qua is se es ta be le ce rão aque les va -
lo res.

A uti li za ção de ín di ces de co ber tu ra va ci nal – na
in ten ção do au tor do pro je to – é in tro du zi da como cri -
té rio de re par ti ção com o ob je ti vo de “es ti mu lar a bus -
ca de ta xas cres cen tes de imu ni za ção das po pu la-
ções [dos es ta dos e mu ni cí pi os].”

O re la tor que me an te ce deu, por jul gar tal cri té-
rio am bí guo e ope ra ci o nal men te di fí cil de uti li zar, opi -
nou que ele não fa vo re ce rá o atin gi men to da que le ob -
je ti vo. Foi con trá rio, ain da, a sua in clu são, pelo fato de
que atra pa lha ria o pro ces so em cur so de des cen tra li-
za ção por que pas sa o SUS, que pri o ri za, cada vez
mais, as trans fe rên ci as fun do-a-fun do, não de pen-
den tes de acor dos e con vê ni os, e cal cu la das em base
po pu la ci o nal.

É pre ci so con si de rar, no en tan to, que, não obs -
tan te o tra ba lho de com ba te às do en ças re du tí ve is
por imu ni za ção re a li za do, não se al can çou, ain da, em 
to dos os mu ni cí pi os do Bra sil, a co ber tu ra va ci nal ple -
na, re gis tran do-se o re cru des ci men to de do en ças
que já po de ría mos ter con tro la do ou até mes mo er ra-
di ca do.

Enten de mos, por tan to, que esse novo cri té rio
de re par ti ção dos re cur sos fe de ra is po de rá, sim, ser
um es tí mu lo às ad mi nis tra ções mu ni ci pa is do SUS no 
sen ti do de pro du zi rem ma i o res co ber tu ras va ci na is
de suas po pu la ções.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o pa re cer é pela apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2002.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. –
Lú cia Vâ nia, Pre si den te – Cé sar Bor ges, Re la tor –
Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Sibá Ma-
cha do – Mar ce lo Cri vel la – Serys Slhes sa ren ko – 
Mão San ta – Ju vên cio da Fon se ca – Pa pa léo
Paes – Le o mar Qu in ta ni lha – Edu ar do Aze re do –
Re gi nal do Du ar te – Au gus to Bo te lho – Pa trí cia
Sa bo ya Go mes.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988

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

LEI Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa -
ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to
dos ser vi ços cor res pon den tes e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 7º As ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e

os ser vi ços pri va dos con tra ta dos ou con ve ni a dos que 
in te gram o Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS), são de -
sen vol vi dos de acor do com as di re tri zes pre vis tas no
art. 198 da Cons ti tu i ção Fe de ral, obe de cen do ain da
aos se guin tes prin cí pi os:

I – uni ver sa li da de de aces so aos ser vi ços de sa -
ú de em to dos os ní ve is de as sis tên cia;

II – in te gra li da de de as sis tên cia, en ten di da
como con jun to ar ti cu la do e con tí nuo das ações e ser -
vi ços pre ven ti vos e cu ra ti vos, in di vi du a is e co le ti vos,
exi gi dos para cada caso em to dos os ní ve is de com -
ple xi da de do sis te ma;

III – pre ser va ção da au to no mia das pes so as na
de fe sa de sua in te gri da de fí si ca e mo ral;

IV – igual da de da as sis tên cia à sa ú de, sem pre -
con ce i tos ou pri vi lé gi os de qual quer es pé cie;

V – di re i to à in for ma ção, às pes so as as sis ti das,
so bre sua sa ú de;

VI – di vul ga ção de in for ma ções quan to ao po -
ten ci al dos ser vi ços de sa ú de e a sua uti li za ção pelo
usuá rio;

VII – uti li za ção da epi de mi o lo gia para o es ta be-
le ci men to de pri o ri da des, a alo ca ção de re cur sos e a
ori en ta ção pro gra má ti ca;

VIII – par ti ci pa ção da co mu ni da de;
IX – des cen tra li za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va,

com di re ção úni ca em cada es fe ra de go ver no:
a) ên fa se na des cen tra li za ção dos ser vi ços para 

os mu ni cí pi os;
b) re gi o na li za ção e hi e rar qui za ção da rede de

ser vi ços de sa ú de;
X – in te gra ção em ní vel exe cu ti vo das ações de

sa ú de, meio am bi en te e sa ne a men to bá si co;
XI – con ju ga ção dos re cur sos fi nan ce i ros, tec -

no ló gi cos, ma te ri a is e hu ma nos da União, dos Esta -

dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os na pres ta-
ção de ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de da po pu la ção;

XII – ca pa ci da de de re so lu ção dos ser vi ços em
to dos os ní ve is de as sis tên cia; e

XIII – or ga ni za ção dos ser vi ços pú bli cos de
modo a evi tar du pli ci da de de me i os para fins idên ti cos.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO

RELATÓRIO OFERECIDO
PELO SENADOR BENÍCIO SAMPAIO

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2002, da
ini ci a ti va do Se na dor Tião Vi a na, acres cen ta dis po-
si ti vo ao art. 35 da Lei Orgâ ni ca da Sa ú de, para in -
clu ir mais um item à re la ção de cri té ri os pe los qua is
são es ta be le ci dos os va lo res a se rem trans fe ri dos
pela União aos es ta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos
mu ni cí pi os para o fi nan ci a men to de ações e ser vi ços
de sa ú de.

O cri té rio acres ci do é o da apli ca ção de ín di ces
de co ber tu ra va ci nal con tra do en ças re du tí ve is por
imu ni za ção e su je i tas à vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca.

Trans cor ri do o pra zo re gi men tal, não fo ram ofe -
re ci das emen das ao pro je to, cuja apre ci a ção por esta
Co mis são tem ca rá ter ter mi na ti vo.

II – Aná li se

A ma té ria que está sen do re gu la da é o con jun to
de cri té ri os com os qua is se de ter mi nam os va lo res a
se rem trans fe ri dos pela União a es ta dos, Dis tri to Fe de-
ral e mu ni cí pi os, para o fi nan ci a men to de ações e ser vi-
ços de sa ú de, no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O art. 7º, VII, da Lei Orgâ ni ca da Sa ú de, es ta be le-
ce, como prin cí pio, a uti li za ção da Epi de mi o lo gia para o
es ta be le ci men to de pri o ri da des, a alo ca ção de re cur sos
e a ori en ta ção pro gra má ti ca, e o art. 35 – cuja al te ra ção
é ob je to da pro po si ção sob aná li se – de fi ne os cri té ri os
com os qua is se es ta be le ce rão aque les va lo res.

Os es tu dos re a li za dos so bre esse as sun to evi -
den ci a ram a com ple xi da de da ope ra ci o na li za ção dos
re fe ri dos cri té ri os, de tal for ma que, en tre os es tu di o-
sos des sa ques tão, exis te, in clu si ve, quem con si de re
que o art. 35 é “não-re gu la men tá vel”.

Um dos pro ble mas que fa zem o art. 35 da Lei
Orgâ ni ca da Sa ú de “não-re gu la men tá vel” é a am bi güi-
da de de al guns cri té ri os aí es ta be le ci dos para a de fi ni-
ção dos va lo res a se rem trans fe ri dos pela União. O novo 
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cri té rio in tro du zi do pelo Pro je to de Lei do Se na do nº 34,
de 2002, é ou tro des ses cri té ri os am bí guos.

A uti li za ção de ín di ces de co ber tu ra va ci nal é in -
tro du zi da – na in ten ção do au tor do pro je to – como
cri té rio de re par ti ção, com o ob je ti vo de “es ti mu lar a
bus ca de ta xas cres cen tes de imu ni za ção de suas
[dos mu ni cí pi os] po pu la ções”.

Mas como es ses ín di ces se rão uti li za dos?
Uma pri me i ra al ter na ti va se ria pre mi ar os es ta-

dos/mu ni cí pi os que ob ti ves sem ma i o res co ber tu ras va -
ci na is com ma i o res do ta ções no fu tu ro e pe na li zar os
que al can ça ram pi o res ín di ces com trans fe rên ci as me -
no res. Isso, no en tan to, au men ta ria o ris co de es sas úl ti-
mas uni da des ob te rem, nos pe río dos sub se qüen tes, ín -
di ces pi o res ain da, uma vez que, se não con se gui ram
atin gir suas me tas com mais re cur sos, di fi cil men te atin -
gi rão com me nos. Quem se ria pe na li za do, no fun do,
não se ri am os maus ges to res, mas a po pu la ção.

A se gun da op ção se ria uti li zar o cri té rio em sen -
ti do con trá rio, isto é, trans fe rin do, nos exer cí ci os fis -
ca is sub se qüen tes, mais re cur sos para os es ta-
dos/mu ni cí pi os com me no res ín di ces de co ber tu ra
va ci nal, como for ma de ofe re cer-lhes es tí mu lo a pros -
pe rar, mas isso te ria o óbi ce de es ti mu lar a ba i xa pro -
du ti vi da de, que se ria pre mi a da com mais re cur sos.

Além dis so, de que co ber tu ras va ci na is es ta mos
tra tan do? Da imu ni za ção de cri an ças pe que nas, vol -
ta da para o con tro le das do en ças cha ma das “da in-
fân cia”? Da de ido sos, para pre ve nir gri pe e pne u mo-
nia? Da que abran ge a po pu la ção em ge ral? Da va ci-
na ção em si tu a ções de ro ti na ou de epi de mia? Ou uti -
li zar-se-á o ín di ce de va ci na ção de cães para con tro-
lar a ra i va, uma das pri o ri da des per ma nen tes em ter -
mos de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca?

Mes mo con si de ran do ape nas um des ses seg-
men tos po pu la ci o na is – cri an ças lac ten tes e pré-es-
co la res, por exem plo – ado ta re mos o ín di ce de co ber-
tu ra de que va ci na?

Um de ter mi na do mu ni cí pio pode ter ele va dos
ín di ces de co ber tu ra por va ci na Sa bin (an ti po li o mi e li-
te oral), que im pli ca co lo car duas go tas do ces na
boca de cada cri an ça duas ve zes ao ano, mas ter ba i-
xa co ber tu ra por va ci na con tra o sa ram po ou a tu ber-
cu lo se, que exi gem uma lo gís ti ca mais com pli ca da.
Nes se caso como pro ce der?

O cri té rio a ser acres ci do é, como se pode ver,
am bí guo e ope ra ci o nal men te di fí cil de uti li zar.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o pa re cer é pela re je i ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2002.

Sala da Co mis são,  – Be ní cio Sam pa io, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 528 e
529, de 2003, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão
com o pra zo de ter mi na do de 45 dias, de acor do com o 
art. 223, §1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer de nº 34, de 2003, da Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do em Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os Pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo de
cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II, alí nea b,
c/c art. 375, I, am bos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Nos ter mos do art. 91, §3º, do Re gi men to Inter -
no, c/c Pa re cer de nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço de 2003, fica aber to o pra zo de
cin co dias úte is para a in ter po si ção de re cur so, por
um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que os Pro-
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 653 e 734, de
2002, e 164, de 2003, cu jos pa re ce res fo ram li dos an -
te ri or men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio, ten do
em vis ta o re ce bi men to do Ofí cio nº 30, de 2003, da
Co mis são de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Foi en ca mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº
1.182, de 2003, da Co mis são de Edu ca ção, que con -
clui pela apre sen ta ção de Re que ri men to nº 752, de
2003, so li ci tan do o so bres ta men to do es tu do do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 131, de 2002, de au to ria do 
Se na dor Ri car do San tos, que al te ra a re da ção do in -
ci so VII e acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 5º da Lei
nº 8.313, de 23 de de zem bro de 1991, que res ta be le-
ce prin cí pi os da Lei nº 7.505, de 2 de ju lho de 1986,
ins ti tui o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra (Pro -
nac) e dá ou tras pro vi dên ci as, a fim de aguar dar a re -
mes sa a esta Casa das pro pos tas re la ti vas à re for ma
tri bu tá ria, em tra mi ta ção da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O re que ri men to será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio a aber tu ra
de pra zo de dois dias úte is para in ter po si ção de re cur-
so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que
o Pro je to de Lei do Se na do nº 42, de 2003 – Com -
ple men tar, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, con ti-
nue sua tra mi ta ção.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no,
fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si-
ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da
Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 
2002, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, seja apre ci-
a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 2.067/2003,
na ori gem, do Tri bu nal de Con tas da União, en ca mi-
nhan do có pia do Acór dão nº 1.170/2003-TCU (Ple ná-
rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o 
fun da men tam, so bre au di to ria re a li za da, por so li ci ta-
ção do Se na do Fe de ral, no con tra to fir ma do en tre a
Pe tro bras S/A e a em pre sa Ma rí ti ma Pe tró leo e Enge -
nha ria Ltda. (TC-011.320/2003-2).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Re-
que ri men to nº 616, de 2001, vai à Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 753, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do ca put do art. 222 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, voto de lou vor
ao Con se lho Fe de ral de Edu ca ção Fí si ca pela co me-
mo ra ção ao Dia do Pro fis si o nal de Edu ca ção Fí si ca
nes te dia 1º de se tem bro. Se gun do a re vis ta Veja, tra -
ta-se de uma das 17 pro fis sões mais im por tan tes do
mer ca do de tra ba lho bra si le i ro, tor nan do-se, após a
re gu la men ta ção pela Lei nº 9.696 de 1-9-1998, uma
das mais pro cu ra das na ma i o ria dos ves ti bu la res das
uni ver si da des no País.

Sala das Ses sões, 1 de se tem bro de 2003. – Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, PT/SC.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia en ca mi nha rá o voto de lou vor
so li ci ta do.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
pas so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 369, DE 2003

Dis põe so bre tí tu los da dí vi da dos
agro ne gó ci os e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º As co o pe ra ti vas de cré di to, as agrí co las e 
as agro in dus tri a is, bem como as as so ci a ções de pro -
du to res ru ra is e de ma is pes so as ju rí di cas que ope-
rem no se tor agro in dus tri al fi cam au to ri za das a emi tir
tí tu los de dí vi da de agro ne gó ci os, com a fi na li da de de
in cre men tar o fi nan ci a men to de ex pan são da pro du-
ção, es pe ci al men te das ca de i as pro du ti vas do se tor,
de me lho rar as con di ções de co mer ci a li za ção e de re -
du zir o cus to fi nan ce i ro das res pec ti vas ati vi da des.

Art. 2º Os tí tu los da dí vi da dos agro ne gó ci os te -
rão as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – pra zo: até três anos;
II – mo da li da de: no mi na ti va, ne go ciá vel e trans -

fe rí vel com en dos so, in clu si ve tran sa ci o ná ve is em
pre gões de bol sas de mer ca do ri as;

III – va lor no mi nal: múl ti plo de mil re a is e atu a li-
za do pela va ri a ção dos pre ços de es pe ci fi ca dos pro -
du tos agro pe cuá ri os in na tu ra;

IV – ren di men to: de fi ni do por de sá gio so bre o
va lor de face, ou por taxa de ju ros pré-fi xa da so bre o
va lor no mi nal;

V – res ga te: pelo va lor no mi nal, na data do ven -
ci men to, ou pelo va lor no mi nal, acres ci do do res pec ti-
vo ren di men to (ju ros pré-fi xa dos) des de a data-base
dos tí tu los, em qua is quer ca sos, com a op ção de li qui-
da ção me di an te a en tre ga de pro du tos agro pe cuá ri os
in na tu ra e pre vi a men te es pe ci fi ca dos;

VI – for mas de co lo ca ção:

a) ofer ta pú bli ca, com a re a li za ção de
le i lões aces sí ve is a pes so as fí si cas e a to-
das as ins ti tu i ções e de ma is pes so as ju rí di-
cas au to ri za das a ope rar no mer ca do fi nan-
ce i ro e de ca pi ta is;

b) di re ta, em ope ra ções com in te res-
sa dos es pe cí fi cos do se tor pú bli co ou do se -
tor pri va do.

Pa rá gra fo úni co. Os le i lões pú bli cos a que se
re fe re a alí nea a, in ci so VI des te ar ti go se rão anun-
ci a dos pre vi a men te, por in ter mé dio de edi ta is que
de ve rão con ter:

I – va lor da ofer ta, data e lo cal do le i lão;
II – ca rac te rís ti cas prin ci pa is dos tí tu los, es pe ci-

al men te quan to à mo da li da de de ren di men to e con di-
ções para o res ga te.

Art. 3º Para a li qui da ção dos tí tu los nos ter mos
da op ção ad mi ti da pelo in ci so V do art. 2º, será con si-
de ra da a mé dia dos pre ços dos pro du tos agro pe cuá-
ri os in na tu ra, es pe ci fi ca dos na co lo ca ção dos tí tu-
los, no se mes tre an te ri or ao do ven ci men to dos tí tu-
los.
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Art. 4º As en ti da des a que se re fe re o ca put do
art. 1º equi pa ram-se às ins ti tu i ções fi nan ce i ras para
os efe i tos des ta lei e de ma is nor mas em vi gor.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A con tri bu i ção do agro ne gó cio na ci o nal na ge ra-
ção de ren da, em pre go, di vi sas, es ta bi li za ção de pre -
ços e re cur sos para usos al ter na ti vos de ener gia,
além do tra di ci o nal pa pel de abas te ci men to do més ti-
co, é fato re co nhe ci do e ine gá vel no for ta le ci men to
dos fun da men tos de nos sa eco no mia. Com efe i to, o
su ces so da agro in dús tria no cum pri men to des sas
fun ções nos úl ti mos 15 anos es ten de-se dos re cor des
de pro du ção de grãos, com su ces si vos au men tos de
pro du ti vi da de, à con tri bu i ção para os re sul ta dos al ta-
men te fa vo rá ve is de nos sa ba lan ça co mer ci al e de
nos sas con tas cor ren tes com o res to do mun do.

Ape sar dos re cen tes in cre men tos na ofer ta do
cré di to agrí co la ofi ci al, faz-se mis ter, em nos so en ten-
di men to, a cri a ção de me ca nis mos fi nan ce i ros al ter-
na ti vos e sob um re gi me de com pe ti ção en tre as vá ri-
as fon tes e for ne ce do res de re cur sos, de modo a re -
du zir – pela via fi nan ce i ra – o cus to de pro du ção e de
co mer ci a li za ção agro in dus tri a is. Sem a am pli a ção
das fon tes com pe ti ti vas de fi nan ci a men to para o se tor
agro in dus tri al, os au men tos de pro du ti vi da de e es for-
ços gi gan tes cos dos que ope ram a pro du ção da agro -
in dús tria do País se rão cada vez mais ab sor vi dos
pela ór bi ta fi nan ce i ra, pela co bran ça de ju ros in com-
pa tí ve is com a ren ta bi li da de pos sí vel e tam bém com -
pe ti ti va da área pro du ti va.

A pre sen te pro po si ção tem por ob je ti vo pre en-
cher essa la cu na, me di an te a in tro du ção de tí tu los da
dí vi da dos agro ne gó ci os no mer ca do fi nan ce i ro na ci-
o nal. Assim, os pa péis po de ri am ser emi ti dos pe las
co o pe ra ti vas de cré di to, agrí co las, agro in dus tri a is,
as so ci a ções de pro du to res ru ra is e de ma is em pre sas
que ope ram no se tor, com ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas
pelo fato de se rem tran sa ci o ná ve is em pre gões de
bol sas de mer ca do ri as; res ga tá ve is com a op ção de
li qui da ção me di an te a en tre ga de pro du tos agro in-
dus tri a is in na tu ra e for ma de co lo ca ção di re ta, em
ope ra ções com in te res sa dos es pe cí fi cos do se tor pú -
bli co ou pri va do. As de ma is ca rac te rís ti cas são si mi la-
res às dos tí tu los pú bli cos, es pe ci al men te quan to ao
ren di men to de fi ni do pelo de sá gio so bre o va lor no mi-
nal e à pos si bi li da de de ofer ta pú bli ca, com a re a li za-
ção de le i lões.

Os re cur sos ori un dos da co lo ca ção de pa péis
no mer ca do pe los pro du to res agro in dus tri a is, com as

ca rac te rís ti cas aci ma de li ne a das, po de ri am in cre-
men tar as ca de i as pro du ti vas pela es pe ra da re du ção
dos cus tos fi nan ce i ros e es ti mu lar a li ga ção di re ta dos 
elos fi nan ce i ro-pro du ção-co mer ci a li za ção, me di an te
a ga ran tia de en tre ga da pro du ção em va lo res es ti pu-
la dos pela mé dia dos pre ços dos pro du tos co ta dos
pelo pró prio mer ca do. A tí tu lo de ilus tra ção po de ría-
mos ci tar as emis sões vin cu la das a aqui si ções de
pro du ção para o aten di men to de co zi nhas in dus tri a is,
o for ne ci men to de ces tas bá si cas, as sim como o
aten di men to de con su mi do res ins ti tu ci o na is (For ças
Arma das e me ren da es co lar, por exem plo) e da pró -
pria po lí ti ca go ver na men tal de ma nu ten ção de es to-
ques re gu la do res.

Con ta mos com a apro va ção des ta ini ci a ti va le -
gis la ti va pe los ilus tres pa res des ta Casa.

Sala das Ses sões, 1º de se tem bro de 2003. –
Se na dor Álva ro Dias.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– De ci são Ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do às
Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí cio do Pre si den te do Co mi tê
Olím pi co Bra si le i ro que pas so a ler.

É lido o se guin te

Ofí cio 2.055/2003/CAN/mcm

Rio de Ja ne i ro, 26 de agos to de 2003

Pre za do Se na dor,
Em nome do Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro, de

toda a De le ga ção Bra si le i ra e em meu pró prio, agra -
de ço, sen si bi li za do, sua men sa gem de con gra tu la-
ções pelo mag ní fi co de sem pe nho de nos sos atle tas
nos XV Jo gos Pan-Ame ri ca nos de San to Do min go.

Men sa gens enal te ce do ras como a de V. Exª nos 
dão enor me in cen ti vo para al can çar mos e, sem pre
que pos sí vel su pe rar mos nos sas me tas.

O Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro, cons ci en te de sua 
im por tân cia para o fu tu ro do es por te em nos so País,
tem como mis são unir es for ços na bus ca de um ob je-
ti vo co mum: pro mo ver e de sen vol ver o es por te em
be ne fí cio de to dos os ci da dãos, es pe ci al men te dos
jo vens. O êxi to ob ti do em San to Do min go hon rou,
mais uma vez, es tes no bres pro pó si tos.

Apro ve i tam a opor tu ni da de para re i te rar nos sa
alta es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, Car los Arthur Nuz man, Pre si-
den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ofí cio lido será pu bli ca do e jun ta do aos
pro ces sa dos dos Re que ri men tos nºs 652, 653, 677
e 721, de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Há ora do res ins cri tos.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª tem a pa la vra pela or dem.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP.) – Sr. Pre -
si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca-
ção im por tan te, de ca rá ter ina diá vel, no mo men to
opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª
terá as se gu ra do o uso da pa la vra, para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel.

Sen do esta ses são não de li be ra ti va, usa re mos
o cri té rio de in ter ca lar os ora do res ins cri tos para esta
fi na li da de com os de ma is ora do res re gu lar men te ins -
cri tos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.) – Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
no bre Se na dor Alva ro Dias, por ces são do Se na dor
Re gi nal do Du ar te.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, es tou con ven ci do de que o gran de de sa fio do
Bra sil de hoje é ven cer os óbi ces ao seu de sen vol vi-
men to, mo der ni zan do as es tru tu ras que, ao lon go da
sua his tó ria, aca ba ram por cri ar um sis te ma in jus to
para a gran de ma i o ria do seu povo e pri vi le gi a dor de
uma mi no ria em po der da qual se con cen tra a ren da
que, em um sis te ma au ten ti ca men te de mo crá ti co, de-
ve ria ser re dis tri bu í do com ur ba ni da de en tre to dos.
Estou igual men te con ven ci do de que não exis te fór -
mu la má gi ca para re ver ter este qua dro de in jus ti ça
so ci al que agri de os nos sos fo ros de povo ci vi li za do.
Mas é aqui, no Par la men to, au tên ti ca Casa do Povo,
que se deve tra var o de ba te na bus ca de al ter na ti vas
que pos sam le var o País ao en con tro do seu des ti no
ma i or. É por ter cons ciên cia des ta re a li da de que de -
fen do, em con so nân cia com o meu Par ti do – o PSDB,
uma Opo si ção pro po si ti va, com idéi as e for mu la ções
des ti na das a cons tru ir uma nova so ci e da de e um Bra -
sil mais jus to, mais hu ma no e so li dá rio. Por que, para
ace le rar um novo pac to na ci o nal pela re to ma da do
de sen vol vi men to, é pre ci so um de ba te ma du ro no
qual, pelo bem do Bra sil, to dos se in te grem na ta re fa

de su pe rar as in jus ti ças e de si gual da des que re i nam
en tre nós.

Urgem uma vi são mais re a lis ta des tes tem pos
de glo ba li za ção em que vi ve mos e o en ten di men to de 
que – mes mo sem bra va tas e sem rom per con tra tos –
é pre ci so que o País se vol te para si mes mo e de fi na o 
seu pró prio des ti no, sem fi car es pe ran do que a so lu-
ção ve nha de fora. Essa de pen dên cia de in di ca do res
so bre os qua is não tem con tro le para sair da es tag na-
ção em que es ta mos vi ven do é al ta men te pre ju di ci al
aos in te res ses na ci o na is. Esse é o gran de de ba te que 
o Par la men to pre ci sa tra var. Se não ve ja mos:

Os pa í ses em de sen vol vi men to so frem res tri-
ções ne fas tas. Aque les que se re be lam, como a Índia
e a Chi na, avan çam com de ter mi na ção e con cre ti zam
pa ta ma res de cres ci men to a ní ve is que o Bra sil atin -
giu ao lon go de oi ten ta anos do sé cu lo pas sa do. Bra -
sil, Índia e Chi na são pa í ses do ta dos não ape nas da
con ti nen ta li da de ge o grá fi ca, mas de uma pers pec ti va
que o mun do glo ba li za do não pode ig no rar.

Cres ci men to, pro du ção e em pre go são um tri pé
que pre ci sa mos cons tru ir com ur gên cia, para o bem
de to dos e fe li ci da de do Bra sil. Para que isso ocor ra,
de ter mi na dos pa ra dig mas pre ci sam ser mo di fi ca dos.
Por exem plo, or ga nis mos mul ti la te ra is in ter na ci o na is
de ter mi nam que os pa í ses em de sen vol vi men to man -
te nham um su pe rá vit fis cal nun ca in fe ri or a 3% do
PIB. O Bra sil atu al men te man tém o seu su pe rá vit em
4,25% do PIB. Mos tran do a as si me tria des ses or ga-
nis mos para a co mu ni da de eco nô mi ca eu ro péia, o
dé fi cit fis cal até 3% do PIB é ple na men te ace i tá vel e
in cen ti va do.

A tra du ção des sa re a li da de é sim ples: ga ran tia
de pa ga men to dos ju ros e ser vi ços da dí vi da ex ter na.
Asfi xia-se pelo en di vi da men to as pers pec ti vas de de -
sen vol vi men to de na ções que têm no oxi gê nio do
cres ci men to o fun da men to da vida para a so bre vi vên-
cia dos seus na ci o na is.

Lon ge es ta mos de pre co ni zar rup tu ras e ações
qui xo tes cas. Mas re ne go ci ar o mon tan te des ses pa -
ga men tos é uma al ter na ti va apo i a da por toda a Na -
ção, in de pen den te men te de cre do po lí ti co ou re li gi o-
so.

Pa u lo VI já pro cla ma va há três dé ca das na en cí-
cli ca Pa cem in Ter ris que o de sen vol vi men to é o
novo nome da paz. Pen sa men to par ti lha do, in de pen-
den te men te de cre do ou ide o lo gia, por to dos os se res
hu ma nos cons ci en tes e de boa von ta de. Se o de sen-
vol vi men to é o novo nome da paz, nós bra si le i ros pre -
ci sa mos des sa paz para le var a mi lhões de fa mí li as a
es pe ran ça per di da, re lan çan do o de sen vol vi men to
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como ele men to de in te gra ção e cer te za de fu tu ro
para o nos so povo.

Frank lin De la no Ro o se velt, no pós-cri se de
1929, nos Esta dos Uni dos, quan do tudo pa re cia per -
di do, lan çou o New Deal. O novo con tra to re ti rou
aque le país da der ro ca da e da mi sé ria imor ta li za da
pelo gran de es cri tor John Ste in beck, no li vro As vi -
nhas da Ira.

Inves tir na in fra-es tru tu ra, lá como cá, é mis são
ur gen te. Sa ne a men to bá si co, ha bi ta ção, trans por tes,
num mo men to em que a ma lha ro do viá ria está se mi-
des tru í da se ria uma res pos ta ime di a ta ao de sem pre-
go as sus ta dor em que vi ve mos. E a ge ra ção de em -
pre go é um de sa fio que pre ci sa ser en fren ta do com
fir me za. Em Lon dri na, re cen te men te, a Pre fe i tu ra
abriu con cur so para 19 va gas de co ve i ros. Sa lá rio de
pou co mais de R$300,00. Can di da ta ram-se 17 mil
lon dri nen ses. E o exem plo de Lon dri na não é um fato
iso la do. É um re tra to sem re to que do Bra sil con tem-
po râ neo.

Ao lado de um for ta le ci men to das po lí ti cas de in -
ves ti men to na in fra-es tru tu ra, ge ra do ras de alo ca ção
de mão-de-obra in ten si va como a cons tru ção ci vil,
pre ci sa mos fa zer do BNDES um ins tru men to ala van-
ca dor do de sen vol vi men to. E à sua fren te está o eco -
no mis ta Car los Les sa, ex pe ri en te pla ne ja dor na for -
mu la ção de pro je tos de de sen vol vi men tos pú bli cos e
pri va dos em fa vor do Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se tudo
isso fa la mos é por que so mos oti mis tas com as pers -
pec ti vas de de sen vol vi men to para o nos so País. Pelo
apren di za do na po lí ti ca, nun ca fi ze mos da ação par -
la men tar ou exe cu ti va um ato de cul ti var o ne ga ti vis-
mo.

So mos oti mis tas e acre di ta mos no Bra sil. So-
mos Opo si ção ao Go ver no da Re pú bli ca, mas não so -
mos ne ga ti vis tas quan to às po ten ci a li da des bra si le i-
ras. O Bra sil que que re mos pode e deve ser edi fi ca do
no ce ná rio de pros pe ri da de, onde os be ne fí ci os do
pro gres so sir vam para con so li dar o pro du to bru to da
fe li ci da de, in te gra dor da fa mí lia bra si le i ra.

Para a exe cu ção de um ver da de i ro Pro gra ma de 
De sen vol vi men to Inte gra do, o Go ver no te ria de en-
fren tar gi gan tes cos de sa fi os. Em vez da dis cus são
es té ril do dia-a-dia, uma nova agen da de sen vol vi-
men tis ta re co lo ca ria no gran de de ba te na ci o nal, au -
sen te in clu si ve do Par la men to bra si le i ro, os de sa fi os
e ca mi nhos no vos que re ti rem o Bra sil da semi-es tag-
na ção que vive há 20 anos em ter mos de de sen vol vi-
men to. Por exem plo, o sis te ma fi nan ce i ro não pode
con ti nu ar di tan do e de ter mi nan do os ru mos eco nô mi-

cos da vida na ci o nal. O ca pi tal es pe cu la ti vo não pode
con ti nu ar en tran do e sa in do li vre men te no cur tís si mo
pra zo. É a far ra do “ca pi tal-mo tel”. Para não ci tar ou -
tros pa í ses, o Chi le man tém es tri to con tro le para esse 
tipo de “ca pi tal-mo tel”. So men te o ca pi tal de lon go
pra zo tem en tra da li vre no mer ca do chi le no. Eis um
exem plo a se guir.

O sis te ma fi nan ce i ro tem, nos úl ti mos anos, de -
ter mi na do os ru mos da eco no mia bra si le i ra. Não pre -
ci sa mos ci tar os re sul ta dos da sua ati vi da de-fim ex-
pres sa da nos seus ba lan ços se mes tra is. Pon tu al-
men te, bas ta ci tar esta aber ra ção: os ban cos que atu -
am no Bra sil, ao lon go des te ano, de ja ne i ro a de zem-
bro de 2003, fa tu ra rão R$26 bi lhões so men te co bran-
do pres ta ção de ser vi ços. Che ga a ser ina cre di tá vel.
O fato foi re gis tra do em pri me i ra pá gi na pelo jor nal O
Glo bo, sem que hou ves se qual quer con tes ta ção.

As al tas e su fo can tes ta xas de ju ros são im pe di-
ti vas a uma ple na re to ma da do cres ci men to na ci o nal.
Pas sou a ser con sen so e mo ti vo de bate-papo nos
mais dis tan tes rin cões do País.

Eis um de sa fio a ser en fren ta do que não mais
pode ser adi a do, sob pena da pro du ção con ti nu ar ca -
in do, o de sem pre go se mul ti pli can do e o co mér cio
ven do a re tra ção ba ter nos seus es ta be le ci men tos.

Para re cu pe rar os seus pa drões his tó ri cos de
cres ci men to, pre do mi nan tes nos pri me i ros oi ten ta
anos do sé cu lo pas sa do, o nos so País e o seu Go ver-
no, em to dos os ní ve is, não pode ab di car des se ca mi-
nho. E isso não sig ni fi ca ab di car da es ta bi li da de, con -
quis ta que pre ci sa ser pre ser va da, mes mo por que es -
ta bi li da de não sig ni fi ca an ti cres ci men to. A ple na in te-
gra ção de es ta bi li da de e cres ci men to pro du ti vo ha ve-
rá de ser a meta a se per se guir com dis ci pli na fran cis-
ca na.

Cre io, Sr. Pre si den te, ser esse o de sa fio que
pre ci sa ser en fren ta do sem bra va tas ou pa la vras de
or dem, mas com fir me za e ob je ti vi da de. E esta Casa
tem o de ver de ser como Grams ci “pes si mis ta no di -
ag nós ti co, mas oti mis ta na bus ca de so lu ções”.

Fa zer o Bra sil vol tar a cres cer é uma mis são que 
en con tra eco na to ta li da de da so ci e da de bra si le i ra. E
os exem plos que te mos, vin dos da Ásia, são fe cun dos
e viá ve is.

Va lho-me aqui do pen sa men to do Prof. Yos hi a ki
Na ka no, da Fun da ção Ge tú lio Var gas, e ex-Se cre tá-
rio de Fa zen da de São Pa u lo, ao tem po do Go ver na-
dor Má rio Co vas, em fa vor de um pro je to de de sen vol-
vi men to exu be ran te. É dele a cons ta ta ção: “Se a Chi -
na pode cres ce à taxa que cres ce, nada me diz que o
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Bra sil, se fi zer um bom pro je to, tam bém não po de rá
cres cer no mes mo rit mo.”

Tam bém eu não te nho dú vi da. Se ti ver mos com -
pe tên cia para en fren tar os de sa fi os, se nos unir mos
num pro je to na ci o nal in te li gen te e pra ti ca do de for ma
in de pen den te, com os olhos vol ta dos para den tro do
País, ha ve re mos de su pe rar as nos sas di fi cul da des e
cons tru ir a Pá tria a qual todo o povo bra si le i ro, tan to
al me ja.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Den tro do cri té rio de in ter ca lar os ora do res re -
gu lar men te ins cri tos com as co mu ni ca ções ina diá ve-
is, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa pa léo
Paes, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, nos ter mos do art. 14, in ci so VII, do Re gi men to
Inter no*.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to mei co nhe ci-
men to de que o Mi nis té rio da Sa ú de, no Orça men to
de 2004, re ce be rá um au men to de re ce i ta na or dem
de 26,15%, com pa ra do ao Orça men to de 2003. Apro -
ve i to esta opor tu ni da de para cum pri men tar o Go ver-
no pela fe liz de ci são de tam bém pri o ri zar essa Pas ta,
pois o Bra sil de nor te a sul tem atra ves sa do pro ble-
mas dos mais gra ves no se tor da sa ú de pú bli ca.

Te nho ve ri fi ca do, e mais ain da os téc ni cos da
área, que os pro ble mas nes se se tor têm tam bém
como ques tão de fun do a ges tão, isto é, a ação de or -
dem ad mi nis tra ti va.

A sa ú de pre ci sa ser mais bem ad mi nis tra da, sa -
be mos que os re cur sos são ne ces sá ri os e in dis pen-
sá ve is. No en tan to, Srªs e Srs. Se na do res, as pri o ri da-
des, o re gu lar fun ci o na men to, o acom pa nha men to
das ações, a fis ca li za ção, as pu ni ções e ou tros, de-
vem es tar na pa u ta dos ad mi nis tra do res, em par ti cu-
lar nes se se tor, que mu i to tem sido cri ti ca do pela po -
pu la ção e que vem pe na li zan do o ci da dão que ne ces-
si ta de um ser vi ço efi ci en te.

Os 29 bi lhões do or ça men to de 2004 para o Mi -
nis té rio da Sa ú de de vem ser vol ta dos, so bre tu do,
para as pri o ri da des e com efi ciên cia, caso con trá rio,
fi ca re mos no mes mo e até pior. La men to mu i to as no -
tí ci as que os me i os de co mu ni ca ção le vam ao co nhe-
ci men to da so ci e da de a res pe i to das cri ses em al-
guns se to res do Mi nis té rio da Sa ú de, que por cer to
com pro me tem o re gu lar fun ci o na men to es pe ra do por
to dos nós.

O pe di do de de mis são co le ti va dos mem bros da
Câ ma ra Téc ni ca de Me di ca men tos (Ca te me) deve

ser es cla re ci do a esta Casa. É gra ve sa ber que aque -
la Co mis são so freu cen su ra quan to ao seu mo dus
ope ran di, so bre tu do na trans pa rên cia que vi nha dan -
do de suas de ci sões com di vul ga ção pela in ter net.

A so ci e da de es pe ra que as ações pú bli cas se -
jam trans pa ren tes, não po de mos fi car pas si vos di an-
te de acu sa ções que ma cu lam e com pro me tem se tor
tão im por tan te e ne ces sá rio. Tão logo te nha ma i o res
in for ma ções so bre o pe di do de de mis são co le ti va, eu
as le va rei ao co nhe ci men to da Sub co mis são de Sa ú-
de des ta Casa, a fim de que pro vi dên ci as pos sam ser
so li ci ta das do Go ver no.

Gos ta ria de lem brar a esta Casa que a Sub co-
mis são de Sa ú de já pro mo veu au diên ci as pú bli cas re -
la ci o na das com a ques tão dos me di ca men tos. E nós,
que co nhe ce mos a área da sa ú de, como o Se na dor
Mão San ta, que é mé di co tam bém, sa be mos mu i to
bem da de fi ciên cia dos me di ca men tos por que pas sa
o se tor. Então, o as sun to é ex tre ma men te sé rio e vem
a agra var ain da mais essa si tu a ção – vou cha má-la de 
cri se – por que pas sa a sa ú de pú bli ca no País, a de -
nún cia, ocor ri da na se ma na pas sa da, a res pe i to do
Inca.

Fica, as sim, o re gis tro da nos sa pre o cu pa ção
com a área dos me di ca men tos, além dos pro ble mas
ci ta dos an te ri or men te des ta tri bu na.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa pa léo
Paes, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vide-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Wil-
son, Álva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Alva ro Dias) – Com a pa -
la vra o Se na dor Mão San ta, se gun do ora dor ins cri to.

S. Exª terá vin te mi nu tos para o seu pro nun ci a-
men to.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Alva ro Dias, ilus tre Lí der do Esta do
do Pa ra ná, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ras e bra si-
le i ros aqui pre sen tes ou que to mam co nhe ci men to
des ta ses são pela TV Se na do e pela Rá dio Se na do,
Se na do ra Ide li Sal vat ti, sa be mos da sua fir me ad mi-
ra ção a Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re pú bli ca. É
amor ve lho, de dé ca das! To dos, hoje, ad mi ra mos o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Se na dor Pa pa léo Paes, uma fra se de Luiz Iná -
cio Lula da Sil va me cha mou a aten ção e fez com que, 
após re lu tar vá ri as ve zes e não vo tar em Sua Exce -
lên cia, na úl ti ma ele i ção, eu vo tas se em Sua Exce lên-
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cia além de aju dá-lo a ven cer no Pi a uí, onde en si nei o 
povo a can tar: “Mão San ta cá e Lula lá”.

A fra se que me mo ti vou foi pro fe ri da em uma en -
tre vis ta, há mu i tos anos, quan do Sua Exce lên cia dis -
se que o ope rá rio ti nha o di re i to de ser fe liz e que gos -
ta ria de vê-lo com a mu lher to man do cer ve ja no fi nal
de se ma na. Veio o re a jus te do sa lá rio mí ni mo, e aca -
bou a es pe ran ça da cer ve ja ge la da no fim de se ma na
da fa mí lia do ope rá rio. O va lor do sa lá rio mí ni mo se
afi gu ra pior quan do to dos sa bem da glo ba li za ção, de
que tan to se fala e que che gou tão bem ao País. O
pão de que a hu ma ni da de mais ne ces si ta é a jus ti ça.
E esse não é um pen sa men to meu, mas de Mon ta ig-
ne. Exis te a jus ti ça sa la ri al, e to dos sa bem que, nas
so ci e da des ci vi li za das, a di fe ren ça en tre o me nor e o
ma i or sa lá rio é de dez ve zes. No meu Pi a uí, um Go -
ver na dor, que foi tam bém Se na dor, Fre i tas Neto, ela -
bo rou uma lei es ta be le cen do que a di fe ren ça não po -
de ria ser ma i or que 30 ve zes; eu a cum pri. Du zen tos e 
qua ren ta re a is dez ve zes, R$2.400; 20 ve zes,
R$4.800; 30 ve zes, R$7.600. No Pi a uí, eu ti nha esse
en ten di men to. No mun do ci vi li za do, or ga ni za do, a di -
fe ren ça do me nor para o ma i or sa lá rio é de 10 a 12
ve zes. Não é essa a sua pre o cu pa ção, Se na dor Alva -
ro Dias? É as sim na Ingla ter ra, na Fran ça, na Itá lia,
nos Esta dos Uni dos.

Essa far sa toda está aí quan do se cede ao Po -
der Ju di ciá rio, aos mi li ta res. Te mos que en ten der as
co i sas. Cri ti ca ram tan to o pe río do re vo lu ci o ná rio, Sr.
Pre si den te, mas eles fo ram mais sen sí ve is.

Se na dor Pa pa léo Paes, nós, mé di cos, en ten de-
mos bem isso. V. Exª se lem bra do Fun ru ral? Antes, o
povo do cam po es ta va to tal men te aban do na do, sem
qual quer as sis tên cia so ci al, apo sen ta do ria ou pen-
são. E veio o Fun ru ral, em 1971. Se na dor Pa pa léo
Paes, a pró pria clas se mé di ca ti nha um sis te ma de
aten di men to. Como aten di tra ba lha do res ru ra is no
an ti go Fun ru ral!

Foi um avan ço, e veio a uni ver sa li za ção. Então,
in clu iu-se a po pu la ção do cam po, aque la men ci o na da
pelo Se na dor Alva ro Dias, so bre a qual Frank lin De la-
no Ro o se velt, qua tro ve zes pre si den te dos Esta dos
Uni dos, teve a per cep ção e dis se, no pós-guer ra, na
re ces são: “co lo que-se um bico de luz em cada fa zen-
da e, na pa ne la de cada fa zen de i ro, uma ga li nha, e
este país es ta rá sal vo”. E está aí a pro du ção de grãos: 
500 mi lhões de to ne la das ali men tan do o mun do. É
isso que sus ten ta. Mas, no pe río do re vo lu ci o ná rio, in -
te grou-se o ho mem do cam po no sis te ma da pre vi-
dên cia. Que be le za, que avan ço!

Se na do ra Ide li Sal vat ti, Deus lhe per mi ta ser a
pri me i ra mu lher Pre si den te des ta Re pú bli ca, com a

men ta li da de mais avan ça da do que as que aí es tão.
Per gun to: como foi pos sí vel, no re gi me mi li tar, essa
in clu são be né fi ca da que les que eram ex clu í dos? A
Pre vi dên cia tem que ser uni ver sal, é um di re i to da hu -
ma ni da de a se gu ri da de so ci al. Então, por que não se
es ten de esse di re i to àque les a que o nos so Se na dor,
pre o cu pa do, se re fe riu aqui, ou seja, àque les 40 mi -
lhões, 50 mi lhões que não têm um tra ba lho for mal,
com car te i ra as si na da? Se na dor Pa pa léo Paes, não é 
por que não quer, é por que o Go ver no não lê a Bí blia,
que diz: “Co me rás o pão com o suor do teu ros to”.
Esta é uma men sa gem que o go ver nan te tem o de ver
e a obri ga ção de sa ber: bus car tra ba lho e a dig ni da de
do sus ten to.

Os in for ma is es tão aí; são mi lha res de pes so as,
gen te boa que luta. E, Se na dor Pa pa léo Paes, eles
vão pas sar pela ida de mé dia sa u dá vel, 52 anos, e vão 
en trar na fase das do en ças. Entra rão na ve lhi ce e não
po de rão tra ba lhar, como acon te ce com o tra ba lha dor
ru ral. E, por que, nes sa re for ma, não apro ve i ta mos
para in cluí-los, como os mi li ta res o fi ze ram? A ini ci a ti-
va foi do gran de pi a u i en se, en tão Mi nis tro do Pla ne ja-
men to, João Pa u lo dos Reis Ve lo so. Por que não pen -
sar nis so tam bém? Va mos aban do ná-los, nós, que
ce de mos para a Jus ti ça, para os mi li ta res?

Se na dor Alva ro Dias, V. Exª, que é uma das ma i-
o res in te li gên ci as do seu Par ti do e da nos sa ge ra ção
e que, por jus ti ça, teve um pe río do de des can so, deve
jun tar-se a nós nes sa luta pela me lhor con quis ta. É
mais in te res san te!

Fa la va-se na te le vi são como é fá cil cri ar 10 mi -
lhões de em pre gos, mas essa re for ma, Se na dor Pa -
pa léo Paes, irá de sem pre gar mais ain da, por que se
está au men tan do o tem po de ser vi ço. Nin guém mais
irá apo sen tar-se an tes dos 60 anos, ul tra pas san do a
ida de mé dia sa u dá vel – a vida mé dia é de 67 anos,
mas a vida mé dia sa u dá vel é de 52 anos. Au men tan-
do-se o tem po, di mi nui-se a pos si bi li da de de em pre go
para os ou tros.

Te mos mu i tas co i sas a dis cu tir, a mo di fi car e a
me lho rar aqui. Essa é a des ti na ção do Se na do. Sigo
aqui aque la gran de men sa gem do Se na dor por Mato
Gros so, Ante ro Paes de Bar ros, que dis se: “Esta
Casa deve ir à exa us tão para me lho rar as inú me ras
fa lhas que aí es tão”.

Nin guém dirá que o nos so Pre si den te não tem
in tu i ção de fi ló so fo, por que Sua Exce lên cia tem. Todo
mun do o viu ad ver tir um Mi nis tro, di zen do que não se
pode ter pres sa por que o apres sa do come cru. E
como é que va mos co mer essa re for ma apres sa dos,
crua, para o sa cri fí cio dos ve lhi nhos? Como é que va -
mos des con tar e per mi tir que se de mo ni ze o ser vi dor
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pú bli co? E eu sou ser vi dor pú bli co; o Se na dor Pa pa-
léo Paes tam bém foi. Não há ma te má ti ca, Se na dor
Alva ro Dias – e V. Exª já go ver nou um Esta do –, que
ex pli que a fa lên cia da Pre vi dên cia So ci al, da se gu ri-
da de so ci al. Deus me per mi tiu ser pre fe i ti nho e cri ei,
nos anos 90, um ins ti tu to. Era moda nas ca pi ta is e
gran des ci da des.

Na úl ti ma dis cus são do Con gres so, quan do se
apro vou o Orça men to, o Pre si den te da Re pú bli ca pe -
dia di nhe i ro da se gu ri da de so ci al para os Mi nis té ri os
cri a dos, para o da ci da de, para os so ci a is, de ze nas e
de ze nas, para o pró prio Exe cu ti vo da Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Então, é isto: o di nhe i ro da Pre vi dên cia, da
se gu ri da de so ci al é des vi a do ao bel-pra zer tan to do
Go ver no Fe de ral como do Go ver no Esta du al, que
têm seus Insti tu tos de Pre vi dên cia, e V. Exª, que foi
Go ver na dor, sabe, eles só des con ta vam para pen são
e as sis tên cia de sa ú de.

Há mu i to que se ana li sar an tes de se pen sar em
as sal tar os di re i tos ad qui ri dos. É uma con quis ta! O
fun ci o ná rio pú bli co é di fe ren te do pri va do, é di fe ren te.
A pró pria Cons ti tu i ção man da que ele en tre no ser vi-
ço pú bli co por meio de con cur so. E esse ne gó cio de
de mo ni zar, de ins ti tu ir um teto in fe ri or, ba i xo, de pen-
den do dos exe cu ti vos, é uma fic ção. O Pre si den te
Lula pode di zer que só ga nha R$4.000,00, eu pos so
di zer, vol tan do a ser Go ver na dor de Esta do, Se na dor
Alva ro Dias, que é uma fic ção sa lá rio de Pre si den te e
de Go ver na dor. O Pre si den te quer, pede o seu Bo e-
ing, que está sem pre à sua dis po si ção, vi a ja, tem tam -
bém o mar ke ting e “Duda Go eb bels”, para te cer a
sua ima gem. Então, to dos os ou tros te rão ga nhos me -
no res? Eu fa ria se guin te in da ga ção:

Para os pro fis si o na is da Jus ti ça R$18.000,00 é
mu i to bom, é um teto mu i to ma i or do que o dos pa í ses
ci vi li za dos, os pa í ses de ver go nha. Estes pa gam dez
ve zes o sa lá rio mí ni mo para o ma i or sa lá rio. No Pi a uí,
o Se na dor Fre i tas Neto fez uma lei em que o sa lá rio
ma i or se ria ape nas 30 ve zes o mí ni mo. Go ver nei. O
Pi a uí está mu i to mais avan ça do que o Bra sil. Vai sair
qua se 80 ve zes o mí ni mo. Cal cu lem: 18 mil di vi di do
por 240. Essa di fe ren ça não exis te no mun do.

Per gun to o se guin te, Se na dor Pa pa léo Paes: o
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça me re ce de sem bar ga dor,
de fen sor pú bli co, pro cu ra dor? Sim. Eles es tu da ram e
são pre pa ra dos. Sr. Pre si den te, Se na dor Alva ro Dias,
e quan to àque les que os edu ca ram, os ins tru í ram e
os for ma ram, que ga nham mí se ros R$2.000,00 ou
R$2.500,00 nas uni ver si da des fe de ra is. E são eles
que ire mos pu nir. Qu an do che ga rem à ve lhi ce, sem
sa ú de, por que, de po is de 50 anos – está ali o Pre si-
den te da Sub co mis são de Sa ú de, car di o lo gis ta para

con fir mar – sur gem as mu i tas do en ças, e quan do vai
se gas tar mais, va mos ti rar-lhe o sa lá rio. Na hora em
que ele mor rer e de i xar a vi ú va, em ge ral, com a mes -
ma ida de, com pro ble mas de sa ú de, va mos ti rar-lhe
30%. Há mu i ta in jus ti ça. Esta Casa é para isso. Nin -
guém vai co mer apres sa do. E PMDB não é base de
bal cão. Quem li de ra o PMDB não é Re nan Ca lhe i ros,
não é o Pre si den te José Sar ney, não sou eu nem o
Se na dor Pa pa léo Paes, que é do PMDB. É Ulysses
Gu i ma rães, que lu tou, que en fren tou as po lí ci as, os
cães. É Te o tô nio Vi le la que, com cân cer, qua se mo ri-
bun do, pal mi lhou este Bra sil. Acre di ta do nele, que ti -
nha um ir mão san to, Dom Ave lar Bran dão, e acre di ta-
do é Tan cre do Ne ves, que se imo lou para fir mar a de -
mo cra cia. E Ulysses Gu i ma rães é o nos so guia, que
nos en si nou a lu tar em mo men tos mais di fí ce is do
que este. Por isso, sou do PMDB, or gu lho so, por que
ele o re de mo cra ti zou.

Mas Ulysses Gu i ma rães en si nou – isso é que
vou re lem brar e que se gui re mos: ouça a voz rou ca
das ruas. Qu e ro ou vir a voz do ca me lô, a voz do
sem-em pre go. A Pre vi dên cia pode che gar a ele. O re -
gi me mi li tar con ce deu apo sen ta do ria aos ru ra is e eles 
nun ca ti nham con tri bu í do para a Pre vi dên cia. Essa é
a ver da de. Te mos que ana li sar tudo isso. O nos so Lí -
der será o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que dis se:
Se não ti ver mos a co ra gem de me lho rar essa Re for-
ma da Pre vi dên cia... A Câ ma ra dos De pu ta dos teve a
co ra gem de me lho rá-la. Nos sos cum pri men tos e nos -
sos pa ra béns. E nós, que his to ri ca men te de ve mos ser 
os mais ex pe ri men ta dos, os mais ca pa ci ta dos, os
con ti nu a do res de Rui Bar bo sa, de Na bu co, de Afon so
Ari nos e de Jus ce li no Ku bits chek.

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Con ce do um 
apar te ao Se na dor Pa pa léo Paes, que é do meu Par ti-
do e é mé di co.

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Se na dor
Mão San ta, es tou aten to ao seu pro nun ci a men to e
não po de ria de i xar de in ter vir, re co nhe cen do a fe li ci-
da de das pa la vras de V.Exª nes te mo men to, fa zen do
uma re fle xão, prin ci pal men te em cima des sa ques tão
da Re for ma da Pre vi dên cia Te mos que cha mar a
aten ção dos nos sos com pa nhe i ros de Se na do e do
povo, prin ci pal men te para pon tos im por tan tes. Isso
tem mu i to a ver com a pres sa. Não en ten do como
uma re for ma tão im por tan te para este País pos sa ser
fe i ta às car re i ras. Vi mos vo ta ções na Câ ma ra dos De -
pu ta dos pra ti ca men te com a Casa toda fe cha da, às
es cu ras, alhe ia à pre sen ça do povo. Ou vi mos fa lar
que da Câ ma ra o pro je to vi ria para o Se na do e não te -
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ria mais con di ção de so frer ne nhu ma al te ra ção. Sua
pre o cu pa ção é mu i to im por tan te para nós, pois vejo
que o tex to que veio da Câ ma ra de ve rá ser mu i to de -
ba ti do. Te mos que ter mu i ta res pon sa bi li da de, prin ci-
pal men te no que tan ge à ques tão do tão pro pa la do di -
re i to ad qui ri do. Há al guns me ses tí nha mos a im pres-
são de que es ses di re i tos eram di re i tos mes mo. Hoje,
pa re ce que es ses di re i tos es tão fu gin do das mãos da -
que les que tra ba lha ram tan to por este País e que
aguar dam, por dois ou três anos, pela apo sen ta do ria.
Eles fi ze ram pla ne ja men to de vida so bre a apo sen ta-
do ria e vêem que o Go ver no ten ta jo gar so bre os ser -
vi do res pú bli cos a gran de cul pa pelo fra cas so da Pre -
vi dên cia pú bli ca des te País, quan do isso não é ver da-
de. To dos os fun ci o ná ri os pú bli cos des te País re co-
lhem a sua con tri bu i ção. Con tu do, não são os res pon-
sá ve is pe los des vi os des ses re cur sos. Se na dor Mão
San ta, como V.Exª abor da a sa ú de, eu que ro tam bém
re gis trar a pre o cu pa ção de V.Exª com a ida de da apo -
sen ta do ria. Vejo como mu i to pre ci pi ta da a aná li se de
que o ser vi dor es ta ria se apo sen tan do mu i to cedo,
prin ci pal men te por que se es ta be le ce uma ida de a
par tir da qual não se sabe se ele vi ve rá ou não em
boas con di ções. Foi mu i to bom o pro nun ci a men to de
V. Exª, mu i to res pon sá vel, e de i xa nes ta Casa para to -
dos nós o alen to de que te re mos a res pon sa bi li da de
su fi ci en te para dis cu tir mos a ques tão pre vi den ciá ria.
Pa ra béns a V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço e
in cor po ro o apar te de V. Exª, que é um ho mem de alta
sen si bi li da de pela pró pria pro fis são de mé di co, pois a
Me di ci na é a mais hu ma na das ciên ci as. Um mé di co
como V. Exª é sem pre um ben fe i tor da hu ma ni da de.

E esta Casa, que tem um Par la men tar como o
Se na dor Pe dro Si mon, que se igua la a Rui Bar bo sa,
não vai des per di çar essa gran de opor tu ni da de de dar
a sua con tri bu i ção ao País na me lho ria e na ex ten são
do pro je to. Fi ca mos ape nas ce den do aos po de ro sos.
Jus ta men te, po de mos nos ins pi rar no go ver no mi li tar
que foi bus car os ru ra is que não ti nham e hoje têm.

Con ce do o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon,
que, te nho a cer te za e a con vic ção, vai apri mo rar
essa apres sa da re for ma. Nós va mos se guir o Pre si-
den te da Re pú bli ca, que diz que quem come apres sa-
do come cru. Nós não va mos co mer cru, não.

Se na dor Pe dro Si mon, per mi ta-me emi tir um ra -
ci o cí nio para o Se na dor Pa pa léo Paes. O ci rur gião
que me edu cou, pro fes sor Dr. Ma ri a no de Andra de,
ob ser va va os ne o ci rur giões ope ran do, Sr. Se na dor
Pre si den te. Na dé ca da de 60, ha via uma ten dên cia a
mos trar com pe tên cia na ve lo ci da de. Mas ele di zia:
cal ma, pois ci rur gia não é cor ri da de ca va lo; não se

tra ta de ga nhar mi nu tos, mas de evi tar con se qüên ci-
as que po de rão ad vir dos er ros pela ra pi dez. Ele di zia
que a ig no rân cia é au da ci o sa. Com isso, nós va mos
ama du re cer e me lho rar esse pro je to.

Com a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon. E me
per mi ta di zer que esse ne gó cio de de mo cra cia dá li -
ber da de. Eu vim para o PMDB atra í do pela his tó ria do
en can ta do que está no fun do do mar. Ulysses Gu i ma-
rães di zia: “ouça a voz rou ca das ruas.”Mas, dos vi vos
– eu não ia fi car gui a do so men te pe los mor tos –, atra -
iu-me a per so na li da de e a li de ran ça de Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Agra de-
ço-lhe a ma ni fes ta ção. Ve nho as sis tin do ao seu pro -
nun ci a men to, que con si de ro mu i to im por tan te pela
pu re za, pela re ti dão e pela es pon ta ne i da de. V. Exª
está di zen do o que sen te. Dada sua ca pa ci da de, com -
pe tên cia e ex pe riên cia, pois ocu pou car gos re le van-
tes, de mons tra que re al men te faz bem cha mar a aten -
ção do Se na do. O Se na do é tido como a Casa mais
con ser va do ra, Se na dor. Já foi a “Casa dos Ve lhi-
nhos”. Hoje, há ape nas al guns ve lhi nhos, como eu,
mas a ma i o ria dos Se na do res é jo vem.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sha kes pe a-
re dis se que o se gre do está em so mar a ex pe riên cia
dos mais ve lhos com a ou sa dia dos mais no vos.
Então, este Se na do se va lo ri zou.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Há no Se na-
do ex-Go ver na do res e ex-Mi nis tros. Logo, é uma
Casa mais aco mo da da. A Câ ma ra é a Casa mais re -
vo lu ci o ná ria, a que mais mexe, a que mais de ba te, a
que mais dis cu te, a que mais faz re bel dia. Mas a gran -
de ver da de é que, quan to às afir ma ções que fo ram fe -
i tas por aí de que não va mos me xer em nada, V. Exª
tem ra zão: isso não pode acon te cer. Esta Casa terá
que me xer, sim. Terá que ana li sar, que es tu dar, que
se apro fun dar e que ter co ra gem. Con si de ro isso mu i-
to sé rio. Com re la ção a de ter mi na das ma té ri as, te-
mos que co lo car em pri me i ro lu gar a Pá tria, de po is o
Par ti do e de po is o Go ver no. Há cer tas ma té ri as na
qual te mos que vo tar con for me nos sa cons ciên cia.
Não po de mos vo tar uma ma té ria que vá de en con tro
à nos sa cons ciên cia, ain da que nos so Par ti do nos ori -
en te de for ma con trá ria. O Par ti do não nos pode vi o-
len tar a cons ciên cia. Ve ri fi co ques tões sé ri as.Apro ve-
i to a opor tu ni da de para di zer que sou mu i to ami go do
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Eu era lí der
do Go ver no Ita mar Fran co, quan do S. Exª era De pu ta-
do Fe de ral e foi in di ca do pelo ex-Pre si den te para ser
Mi nis tro do Su pre mo. Na ver da de, a en tre vis ta que o
Mi nis tro está dan do ago ra é mu i to de li ca da. Con cor-
do, por exem plo, quan do diz que a Pre si dên cia da Re -
pú bli ca pode me xer com os ho mens. Con tu do, não
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cre io que te nha me xi do com o Pre si den te Lula, não. S. 
Exª faz uma tre men da in jus ti ça, quan do diz que o Pre -
si den te Lula está des lum bra do com a Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Não con cor do! De fato, o Pre si den te está
usan do rou pas mais bo ni tas. É nor mal que es te ja
usan do rou pas mais bem ta lha das das que usa va
quan do era me ta lúr gi co. É até ofen sa pen sar que não
tem o di re i to de tra jar-se me lhor. Mas não acre di to
que a Pre si dên cia da Re pú bli ca o te nha des lum bra-
do! O Mi nis tro dis se que o Se nhor Ita mar Fran co não
mu dou nada quan do as su miu a Pre si dên cia da Re pú-
bli ca. É ver da de. Sua Exce lên cia foi um Pre si den te da
Re pú bli ca tão sim ples quan to o era quan do pas sou
por esta Casa. Não al te rou em nada a sua per so na li-
da de, a sua ma ne i ra de ser. O Mi nis tro cri ti ca o Pre si-
den te Lula, que diz que uma co lhe do ra de cana tem
di re i tos igua is aos que têm os pro fes so res e os mem -
bros dos tri bu na is. E o Mi nis tro dá a en ten der que há
di re i tos su pe ri o res, que res pe i ta as plan ta do ras de
cana, mas que um Mi nis tro do Tri bu nal é um Mi nis tro
do Tri bu nal. E que ro di zer que con cor do com o Pre si-
den te Lula. Plan ta do ra de cana tem di re i to, sim. Em
pri me i ro lu gar, todo ci da dão tem di re i to a um tra ba lho;
todo ci da dão que tra ba lha tem di re i to a um sa lá rio
que lhe dê con di ções de vi ver com dig ni da de; e todo o 
su je i to que tra ba lha tem di re i to a uma apo sen ta do ria
que lhe dê o di re i to de vi ver como gen te. Isso é im por-
tan te! E isso a Câ ma ra não olhou. A Câ ma ra não
olhou para os trin ta mi lhões que vi vem de tra ba lho ex -
tra, que não pa gam a apo sen ta do ria e que não têm
car te i ra de tra ba lho. Mu i tos tra ba lham, mas não têm
car te i ra de iden ti da de nem cer ti dão de nas ci men to.
Então, a mim me pa re ce que o ilus tre Pre si den te do
Su pre mo, que é um po lí ti co – per ten ceu a esta Casa
–, foi Pre si den te da OAB, um ju ris ta de pri me i ra gran -
de za e que é um ho mem que en ten de com pro fun di-
da de dos pro ble mas so ci a is, fi cou mu i to aquém da-
qui lo que eu es pe ra va no que tan ge a ma ne i ra de
olhar e in ter pre tar os pro ble mas so ci a is. Eu pos so até
pen sar que o Go ver no do Pre si den te Lula não está
olhan do tan to quan to de ve ria os mais ne ces si ta dos,
não está olhan do tan to quan to de ve ria as in jus ti ças
que aí es tão. E faz ques tão de di zer Sua Exce lên cia
que se equi vo cam aque les que o cha ma vam de es-
quer da, dan do a en ten der que é um ho mem de cen -
tro. E eu me per gun to: Se o Lula é ho mem de cen tro,
eu sou o quê? Sem pre me con si de rei uma pes soa de
es quer da. E acha va nor mal. De fen do o pen sa men to
de Pas qua li ni, um ho mem que não era nem a fa vor do
ca pi tal nem a fa vor do tra ba lho. Era a fa vor da jus ti ça
so ci al; era a fa vor de dar-se a cada um de acor do com
a sua ne ces si da de. Não ace i ta va o co mu nis mo nem

ace i ta va o ca pi ta lis mo. Era ho mem de es quer da; era
ho mem pro gres sis ta. Não era so ci a lis ta nem era co -
mu nis ta. E o Pre si den te Lula diz que não é de es quer-
da? Até aí, sim! Mas pen so que o Pre si den te do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral de i xou mu i to a de se jar, con si-
de ran do a sua cul tu ra, a sua ca pa ci da de, sua his tó ria
e sua bi o gra fia. Eu não sei o por quê. De cer ta for ma, o 
seu pro nun ci a men to fi ca ria mu i to me lhor se ti ves se
par ti do da Li de ran ça de um Par ti do po lí ti co que da
Pre si dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den-
te, es ses mi nu tos do Se na dor Pe dro Si mon en ri que-
cem esta Casa e o País. S. Exª é a luz. Peço per mis-
são ape nas para con clu ir.

Enten do que não há isso de Po der Exe cu ti vo, de 
Po der Le gis la ti vo e de Po der Ju di ciá rio; en ten do que
são ins tru men tos da de mo cra cia. Con for me, Mon tes-
qui eu, “Do Espí ri to das Leis”, po der é o povo. 

Qu an do aqui de fen do o ser vi dor pú bli co, es tou
de fen den do os po bres hu mil des que vão para os hos -
pi ta is pú bli cos, pois eles não vão para os hos pi ta is
dos ne o li be ra is, os hos pi ta is pri va dos. Qu an do de fen-
do o pro fes sor uni ver si tá rio, faço-o por que é ele que
vai edu car os po bres hu mil des, ne ces si ta dos e so fri-
dos. De fen do o fun ci o ná rio pú bli co, por que é ele que
ser ve o povo e a Pá tria.

Ain da ti nha mu i ta co i sa a co men tar – se rei in -
can sá vel, pois sou um ho mem do Pi a uí e fo mos os
pri me i ros a ir à guer ra, para ex pul sar os por tu gue ses.
Ti nha vá ri as co i sas a ci tar com a le tra “p”. Mas so-
men te ci ta rei uma: o li vro ne gro da Pre vi dên cia, que
tem 48 itens de de sa cer tos que de se qui li bra ram a
Pre vi dên cia.

Eu ter mi na rei com Jus ce li no Ku bits check, mé di-
co-ci rur gião como eu, que diz que é me lhor ser oti mis-
ta, por que o oti mis ta pode er rar; o pes si mis ta já nas ce
er ra do e con ti nua er ran do.

Se na dor Pe dro Si mon, Jus ce li no Ku bits check
dis se que a ve lhi ce é uma tris te za, e de sam pa ra da é
uma des gra ça. Não va mos de i xar acon te cer essa
des gra ça no nos so Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Alva ro Dias) – Con ce do a
pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti. S. Exª dis põe de 20
mi nu tos para o seu pro nun ci a men to.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor
Mão San ta es ta va mu i to em pol ga do. Na se ma na
pas sa da, ti ve mos tam bém mu i ta em pol ga ção no ple -
ná rio do Se na do por con ta de um as sun to que, com
cer te za, ao lado da Re for ma da Pre vi dên cia, do mi-
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na rá a ma i or par te dos de ba tes nes ta Casa, nas Co -
mis sões, de for ma mu i to es pe ci al no ple ná rio: a re -
for ma tri bu tá ria.

Só para ter mos uma idéia, na se ma na pas sa da,
nós ti ve mos na se gun da-fe i ra, qua tro pro nun ci a men-
tos so bre o tema; na ter ça-fe i ra, cin co; na quar ta-fe i ra,
nove; na quin ta-fe i ra, dois; na sex ta-fe i ra, qua tro. Por -
tan to, in dis cu ti vel men te, a ques tão tri bu tá ria foi o
tema do mi nan te na se ma na pas sa da, e te nho cer te za
ab so lu ta de que con ti nu a rá sen do, até por que atu al-
men te é uma ati vi da de na ci o nal. Obti ve a in for ma ção
de que, no meu Esta do, ha ve rá co le ti vas, pro nun ci a-
men tos e apre sen ta ção de da dos. E pa re ce-me que o
Pre si den te Na ci o nal do PFL tam bém de ve rá fazê-lo,
no mes mo ho rá rio, em São Pa u lo.

O Par ti do da Fren te Li be ral fixa o dia 1º de se -
tem bro como o dia da for ca, da der ra ma. Ao em ble-
ma ti zar a data des sa ma ne i ra, o Par ti do tece suas crí -
ti cas e suas con si de ra ções, como vem fa zen do des de
o iní cio do ano, so bre as ques tões tri bu tá ri as do nos -
so País.

O in te res san te é que, na se ma na pas sa da, o
Se na dor José Agri pi no, Lí der do PFL, di zia em seu
pro nun ci a men to:

E o dia 1º de se tem bro, Sr. Pre si den te,
está che gan do, e esse será um dia tris te
para o pres ta dor de ser vi ço, por que no dia
1º de se tem bro ven ce a no ven te na para a
co bran ça acres ci da em 167% da Con tri bu i-
ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do das em-
pre sas pres ta do ras de ser vi ço. V. Exª e eu
vo ta mos con tra. Bati-me mu i to para que
essa ma té ria não pas sas se no Se na do, mas 
ela pas sou, e a par tir do dia 1º de se tem bro
os pres ta do res de ser vi ço vão pa gar 167%
a mais de um im pos to pro pos to pelo novo
Go ver no, como a Co fins, que su biu de 3%
para 4% para as ins ti tu i ções fi nan ce i ras...

O de ba te a res pe i to da al te ra ção da Co fins e da
base de cál cu lo da Con tri bu i ção so bre o Lu cro Lí qui-
do foi fe i to de for ma mu i to am pla e mu i to cla ra, tan to
na Câ ma ra dos De pu ta dos, quan to no Se na do – es -
tou cer ta de que foi as sim nes ta Casa, por que tive
opor tu ni da de de me re fe rir à in ter pre ta ção dada pelo
PFL ao au men to da car ga tri bu tá ria em bu ti da na Me -
di da Pro vi só ria do Re fis.

A Me di da Pro vi só ria do Re fis re ti rou car ga tri bu-
tá ria, quan do in clu iu na le gis la ção do Sim ples vá ri os
seg men tos de pe que nos pro du to res, be ne fi ci an do
pe que nas e mi cro em pre sas que, por tan to, ti ve ram
de so ne ra ção. Essa me di da pro vi só ria tam bém de so-

ne rou as co o pe ra ti vas agro pe cuá ri as e as co o pe ra ti-
vas de pro du ção de ele tri fi ca ção ru ral – seg men tos
im por tan tís si mos da ati vi da de eco nô mi ca bra si le i ra.
E para com pen sar al te rou a car ga tri bu tá ria de dois
se to res. O pri me i ro de les foi o sis te ma fi nan ce i ro.

Sr. Pre si den te, um pro nun ci a men to que fiz está
sen do con tes ta do ju di ci al men te, por que eu dis se:

Quem tem co ra gem de de fen der os
ban cos, o sis te ma fi nan ce i ro, que ve nha e
as su ma que é de fen sor do sis te ma fi nan ce i-
ro. Não fi que es ca mo te an do, di zen do que
está de fen den do a clas se mé dia, que é con -
trá rio ao au men to da car ga tri bu tá ria. Nem
diga que o sis te ma fi nan ce i ro bra si le i ro, um
dos se to res da eco no mia que me nos paga
im pos to, so fre rá – co i ta di nho! – um acrés ci-
mo de 3% para 4% na Co fins.

Qu an to à ques tão da Con tri bu i ção so bre o Lu -
cro Lí qui do, os ten si va men te en chem a boca para di -
zer que hou ve um au men to de im pos to de 167%. O
que hou ve foi um au men to na base de cál cu lo de 12% 
para 32% na Con tri bu i ção so bre o Lu cro Lí qui do para
aque les em pre sá ri os que de ci di rem fa zer sua de cla-
ra ção de Impos to de Ren da com base não no lu cro
real, mas no lu cro pre su mi do. É uma op ção.

O PFL há me ses in sis te em di zer que hou ve au -
men to de car ga, o que é uma men ti ra, pois há uma
op ção: quem não qui ser fa zer a al te ra ção de 12%
para 32% no cál cu lo da Con tri bu i ção so bre o Lu cro
Lí qui do, de ve rá fa zer sua de cla ra ção de Impos to de
Ren da pelo lu cro real. Mas in sis tem em di zer que au -
men tou a car ga. Enchem a boca ao dizê-lo. E fa lam
tan to que, como sa be mos, men ti ras re pe ti das à exa -
us tão aca bam tra ves ti das de ver da des, pela in sis tên-
cia com que são re i te ra das.

Hoje, como já es ta va pre nun ci a do no pro nun ci a-
men to do Lí der do PFL nes ta Casa, Se na dor José
Agri pi no, aque le Par ti do está fa zen do o tal do Dia da
For ca, para mos trar que o Go ver no Lula vem au men-
tan do a car ga tri bu tá ria. E con ti nu am ba ten do na te -
cla: “a re for ma tri bu tá ria vai au men tar a car ga”. Só
que, quan do se per gun ta de onde vem essa con vic-
ção, quan do se pede que dêem um ar ti go ou um item
da re for ma tri bu tá ria em que uma alí quo ta es te ja sen -
do au men ta da, am pli a da, res pon dem que o pro ble ma
não está na pro pos ta, mas na sua con se qüên cia.
Inda ga dos so bre qual se ria essa con se qüên cia, res -
pon dem que, com a sim pli fi ca ção do Impos to so bre a
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS), em
vez das 45 alí quo tas, ha ve rá 5 alí quo tas. Então, na
hora de es pe ci fi car que pro du tos en tra rão numa alí -
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quo ta ou nou tra, há pos si bi li da de de au men to da car -
ga tri bu tá ria. Além dis so, ale gam que na re for ma tri -
bu tá ria tam bém há um tre cho que diz que al guns im -
pos tos, como o Impos to Ter ri to ri al Ru ral (ITR), o
Impos to so bre Trans fe rên cia de Bens Inter vi vos
(ITBI), o ITCS, te rão pro gres si vi da de. Na pro gres si vi-
da de des ses im pos tos tam bém po de ria ha ver au men-
to da car ga tri bu tá ria.

Ora, essa con vic ção que o PFL e o PSDB vêm
re pe tin do à exa us tão, de que a re for ma tri bu tá ria le va-
rá ao au men to da car ga, só pode vir do pro vér bio: “É o 
uso do ca chim bo que de i xa a boca tor ta”. Se fi zer mos
uma re tros pec ti va, ve re mos que a car ga tri bu tá ria au -
men tou, e de for ma es can da lo sa, exa ta men te no úl ti-
mo pe río do, nos dois úl ti mos go ver nos. É que hou ve
uma ex plo são da car ga tri bu tá ria pro por ci o nal men te
ao PIB. E como ICMS, ITR, ITBI, ITCS são im pos tos
cuja mo di fi ca ção, de cor ren te da apro va ção da re for-
ma tri bu tá ria, terá que ver com a ar re ca da ção dos
Esta dos e dos Mu ni cí pi os, sa be mos, de an te mão,
que ha ve rá gran de pres são dos Esta dos e dos Mu ni-
cí pi os di zen do que essa pro gres si vi da de ou essa
ade qua ção, no caso das alí quo tas do ICMS, vai ge rar
au men to de car ga tri bu tá ria. E há um mo ti vo para
essa afir ma ção: é o uso do ca chim bo que de for ma a
boca  vol to a di zer E va mos lem brar que a ma i or par te
dos Esta dos bra si le i ros, in clu í dos os prin ci pa is, são
ad mi nis tra dos pelo PFL e pelo PSDB. Em ter mos de
Mu ni cí pi os, só o PFL ad mi nis tra 1/5 dos Mu ni cí pi os
bra si le i ros. Por tan to, na hora do de ba te so bre as con -
se qüên ci as da re for ma tri bu tá ria, é cla ro que quem foi 
res pon sá vel pelo au men to da car ga tri bu tá ria es can-
da lo sa dos úl ti mos oito anos já está acos tu ma do a re -
sol ver os pro ble mas por aí, já tem uma prá ti ca com -
pro va da de que re sol ve o pro ble ma tri bu tá rio com o
au men to de car ga. Ago ra, é mu i to sé rio que re rem im -
pu tar ao pro je to de re for ma tri bu tá ria do Go ver no Lula 
algo que eles fi ze ram à exa us tão e que ago ra co lo-
cam como re ce io. O in te res se da ma i o ria dos go ver-
na do res e da ma i o ria dos pre fe i tos, que são do par ti-
do de les, é que se co lo que isso como res pon sa bi li da-
de nos sa!

Qu e ro já ce der um apar te ao Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no!

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na do ra, che gam a ser ri sí ve is cer tos co men tá ri os que 
ou vi mos atu al men te de re pre sen tan tes que de fen de-
ram o Go ver no pas sa do, que aliás foi o gran de res -
pon sá vel pela ele va ção subs tan ci al da car ga tri bu tá-
ria! Re cen te men te, o Con gres so apro vou duas me di-
das que au men ta ram a car ga tri bu tá ria: a taxa de ilu -
mi na ção pú bli ca e a re vi são do ISS. Em am bos os ca -

sos, hou ve dis cre to au men to de car ga tri bu tá ria, mas, 
como tal au men to fa vo re ceu os Mu ni cí pi os...

A SRA. IDELI SALVATII (Blo co/PT – SC) – Aí fi -
ca ram qui e tos!

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Sim, nin guém es bra ve jou, o pro je to foi apro va do por
una ni mi da de, tan to nes ta Casa quan to na Câ ma ra.
Des sa for ma, exis te toda essa or ques tra ção a res pe i-
to dos pe ri gos da re for ma tri bu tá ria. E essa cam pa-
nha é fe i ta tam bém por gran des jor na is da nos sa im -
pren sa. Além dis so, os gran des tri bu ta ris tas, que dão
cer tos con se lhos, são os ad vo ga dos que en ri que ce-
ram mu i to com os gran des es cri tó ri os, com a as ses-
so ria aos ban cos, às gran des em pre sas, exa ta men te
para fu gi rem da obri ga ção do tri bu to, da obri ga ção do
pa ga men to de im pos to. Mas es ta mos tran qüi los. Re -
al men te, não é pro pó si to do Go ver no o au men to da
car ga tri bu tá ria. Tan to as sim que há re du ção de, por
exem plo, tri bu tos efe ti va men te cu mu la ti vos e que não 
fo ram cri a ção nos sa. Todo o au men to de car ga tri bu-
tá ria tre men do ha vi do nos úl ti mos oito anos foi, pri me-
i ra men te, re gres si vo, isto é, atin giu mais a po pu la ção
de ba i xa ren da do que a de alta ren da. Em se gun do
lu gar, pre ju di cou bas tan te os Mu ni cí pi os e os Esta dos
por que se con cen trou mu i to na União. Mas isso não
foi obra nos sa! O que va mos fa zer é, aos pou cos, re -
ar ran jar a si tu a ção a fim de tor nar o sis te ma tri bu tá rio
mais jus to, sem au men to da car ga. Pa ra béns pelo
pro nun ci a men to de V. Exª, Se na do ra Ide li Sal vat ti.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na do ra?

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Agra de ço seu apar te, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
Em se gui da, da rei a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si-
mon, mas an tes gos ta ria de elu ci dar a ques tão, pois
tive a pa ciên cia de pe gar os pro nun ci a men tos da se -
ma na pas sa da, que não ape nas fo ram nu me ro sos...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª tem
pro va do nes ta Casa que é uma mu lher de mu i ta pa -
ciên cia.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – É
ver da de, Se na dor Pe dro Si mon.

Os pro nun ci a men tos pos su em ver da de i ras pé -
ro las. O Se na dor Tas so Je re is sa ti, que exer ceu o car -
go de Go ver na dor de Esta do, re cla mou aqui, ci tan do
a his tó ria do pi res. S. Exª dis se o se guin te:

Du ran te os úl ti mos anos  falo isso com 
a ma i or tran qüi li da de por ter fe i to par te des -
sa ro ti na , por meio da cri a ção de con tri bu i-
ções, o bolo da União foi cres cen do cada
vez mais, o bolo dos Esta dos di mi nu in do, o
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bolo dos Mu ni cí pi os di mi nu in do ain da mais,
de ma ne i ra que fi que cada vez mais in viá-
vel, a cada um de les, vi ver por si só, sem a
ben ga la do Po der Cen tral.

É esta a ques tão que va mos dis cu tir
ago ra: se va mos que rer um País em que o
Po der Cen tral tudo pode e, por meio da co -
er ção fi nan ce i ra, tem po der po lí ti co aci ma
dos Par ti dos, de ses tru tu ran do-os.

Ou seja, ele re cla ma do que vi veu como go ver-
na dor. Mas a cri a ção das con tri bu i ções e a di mi nu i-
ção da dis tri bu i ção para Esta dos e Mu ni cí pi os ocor -
re ram em que Go ver no, no do PT ou no do PSDB?
Ou seja, em que si tu a ção po lí ti ca se en con tra va o
Sr. Tas so Je re is sa ti?

Ouço, com mu i to aten ção, o Se na dor Pe dro Si -
mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Qu e ro di zer,
com mu i ta sin ce ri da de, que me im pres si o na a ra pi dez
fan tás ti ca com que V. Exª se adap tou ao Se na do.
Lem bro-me dos pri me i ros pro nun ci a men tos de V.Exª,
logo que che gou aqui. No ta va-se que eram dis cur sos
de al guém que es ta va che gan do, que es ta va pre pa-
ran do o ter re no. Mas hoje V. Exª pa re ce uma Se na do-
ra de vá ri os man da tos e está ten do, na mi nha opi nião,
uma atu a ção de pri me i ra gran de za. Aliás, na CPI  que 
para mim não está ten do o tra ba lho que eu gos ta ria ,
V. Exª fez o tra ba lho mais bo ni to e mais ex cep ci o nal
que eu tive oca sião de pre sen ci ar, quan do, como Re -
la to ra subs ti tu ta, fez o que re al men te um gran de re la-
tor deve fa zer. Qu e ro di zer a V. Exª que seu pro nun ci a-
men to é mu i to im por tan te. Com re la ção ao Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, quan do ele diz que os im pos tos
fo ram cri a dos nos Go ver nos an te ri o res, es tou de
acor do. O au men to todo da car ga tri bu tá ria ocor reu
no Go ver no que veio de po is da Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te. A Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, Se -
na do ra, foi o gran de mo men to des te País em que os
Esta dos e prin ci pal men te os Mu ni cí pi os ti ve ram uma
car ga ra zoá vel de tri bu tos. Ago ra, as pre fe i tu ras – e
con cor do que foi du ran te o Go ver no an te ri or – di mi nu-
í ram sua par ti ci pa ção na re ce i ta de 25% ou 26% para
14% a 15%. Então, não va mos cul par o PT, por que se -
ria um ab sur do. Mas o Con gres so tem a obri ga ção de
en con trar uma so lu ção para aju dar as pre fe i tu ras, que 
es tão em si tu a ção fa li men tar! Com re la ção ao que
dis se o Se na dor Sa tur ni no so bre a taxa de ilu mi na-
ção, que foi um au men to de im pos tos co bra dos das
prefe i tu ras, tem que se dar uma ex pli ca ção: é que as
prefe i tu ras nun ca pa ga ram luz. Qu an do as em pre sas
de ener gia elé tri ca eram es ta ta is, a ilu mi na ção pú bli-

ca das pra ças, das ruas das ci da des do in te ri or era
por con ta do Go ver no. Entra vam em uma vala co-
mum. Ago ra, a si tu a ção mu dou: é uma mon ta nha de
di nhe i ro que as pre fe i tu ras têm que pa gar por ca u sa
da ilu mi na ção em to dos os es pa ços pú bli cos. Cri-
ou-se essa cláu su la des ti na da à ilu mi na ção pú bli ca
mu ni ci pal, e os Mu ni cí pi os fo ram obri ga dos a pa gar
aqui lo que o Esta do pas sou a exi gir, mas não hou ve
plus no pa ga men to.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Foi
uma co ber tu ra de des pe sa, não um au men to de ar re-
ca da ção.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Exa ta men-
te, uma des pe sa nova. Estou de acor do com V. Exª
com toda a crí ti ca fe i ta aos equí vo cos do Go ver no
pas sa do, mas te mos de fa zer al gu ma co i sa para me -
lho rar a si tu a ção no fu tu ro. Algu ma co i sa te mos que
fa zer, mas não sei o quê.Sei que o meu Esta do, o Rio
Gran de do Sul, vive uma si tu a ção nun ca vi vi da em
ter mos de dra ma ti ci da de. O Go ver no está cor ren do
con tra o tem po para pa gar o fun ci o na lis mo pú bli co.
Nes te mês, por exem plo, ele teve que acer tar com o
Go ver no Fe de ral o pra zo de mais uns dias para o pa -
ga men to da dí vi da pú bli ca, que ven ceu on tem ou an -
te on tem, por que não ti nha con di ções de pagá-la. Di -
an te des sa si tu a ção, te mos que sen tar à mesa para
ana li sar e de ba ter. Con cor do com V. Exª que não são
os gran des in te lec tu a is, os eco no mis tas que de ram
apo io e lan ça ram os pla nos, que es tão nos gran des
es cri tó ri os, que nos da rão li ção. De les não te mos mu i-
tas li ções a re ce ber; mas de nós e da si tu a ção que es -
ta mos vi ven do, al gu ma co i sa de ve mos ter. Ade ma is,
meus cum pri men tos, por que V. Exª cada vez mais se
tor na uma ex cep ci o nal Se na do ra nes ta Casa.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Agra de ço, Se na dor Pe dro Si mon.

É uma pena que te nha mos uma cer ta di fi cul da-
de de aqui uti li zar re cur sos au di o vi su a is, por que o
grá fi co da evo lu ção da car ga tri bu tá ria – não sei se é
pos sí vel vi su a li zá-lo daí, Se na dor –, man te ve-se num
de ter mi na do pa ta mar os ci lan te du ran te qua se 30
anos. A ex plo são, esse le van ta men to só ocor reu de
1997 em di an te.

Ou vi mos pro nun ci a men tos con tun den tes, aos
qua is to dos têm di re i to. Aqui, há o dia da for ca, do en -
for ca do, da der ra ma; mas fa çam au to crí ti ca, di gam:
eu, pe ca dor, me con fes so.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Au men ta-
ram a car ga tri bu tá ria; fi ze ram pri va ti za ções; não re a-
li za ram ne nhu ma obra im por tan te.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Entre ga ram o pa tri mô nio e nada re a li za ram de in-
fra-es tru tu ra.

De ve mos fa zer essa re fe rên cia, por que, quan do
sur ge, jun to com o de ba te da re for ma tri bu tá ria, uma
dis cus são so bre a ques tão fe de ra ti va, é pre ci so lem -
brar que o Go ver no Lula foi ex plí ci to ao afir mar que
essa re for ma tem como ob je ti vos, como pi la res, de so-
ne rar a pro du ção, a fo lha; sim pli fi car im pos tos, dar
con di ções para o com ba te à guer ra fis cal, à so ne ga-
ção. Esses são os ob je ti vos da re for ma tri bu tá ria. Mas 
in sis tem em le van tar essa ques tão, mes mo o Pre si-
den te ten do de i xa do mu i to cla ro que não me xe ria no
pac to fe de ra ti vo. Não te mos con di ções, nes te mo-
men to, de fazê-lo. E se ria uma des gra ça se as sim pro -
ce dês se mos, pois só ago ra es ta mos bus can do dar,
mi ni ma men te, con di ções de re to ma da do cres ci men-
to.

Numa si tu a ção de eco no mia le tár gi ca como a
nos sa, abrir o de ba te so bre a ques tão fe de ra ti va, com 
que fa tia fica a União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os,
nes te mo men to, é, obri ga to ri a men te, au men tar a car -
ga tri bu tá ria, algo que o Pre si den te Lula de i xou cla ro
que não fará. Pre fe re até que não haja re for ma tri bu-
tá ria, não se faça o que é pre ci so nes te mo men to,
por que não te mos con di ções de au men tar a car ga tri -
bu tá ria.

Aque les que di zem que a re for ma é tí mi da, tí bia,
aquém, que não é a de que ne ces si tá va mos, de ve ri-
am ter fe i to toda essa re fle xão an tes, por que eles re a-
li za ram re for ma tri bu tá ria, mas uma re for ma tri bu tá ria
sor ra te i ra. E o Go ver no Lula teve co ra gem de di zer
que a fa ria: cha mou Go ver na do res, o Con se lho de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, re u niu-se com
Pre fe i tos, foi à mar cha, fe chou acor dos, in clu iu na
pro pos ta ques tões le van ta das pe los Mu ni cí pi os. Ago -
ra, quem não teve co ra gem de fa zer de for ma pú bli ca,
ex plí ci ta, fez sor ra te i ra men te. Nin guém con se gue au -
men tar a car ga tri bu tá ria de 26% para 36,5% do PIB
em oito anos. É 1/3 do tem po que a Co mu ni da de Eu -
ro péia le vou para fa zer o mes mo. Os pa í ses eu ro pe-
us, com todo o de ba te so bre a Co mu ni da de Eu ro péia,
le va ram qua se 30 anos para ter uma car ga tri bu tá ria
as se me lha da à bra si le i ra. O Go ver no Fer nan do Hen -
ri que con se guiu fa zer a re for ma tri bu tá ria em oito
anos, de for ma sor ra te i ra.

Esta mos bus can do, com a re for ma, al can çar al -
guns ob je ti vos. Não são to dos os que gos ta ría mos,
mas os que en ten de mos ca bí ve is, pos sí ve is, que po -
dem ser apro va dos nes te mo men to po lí ti co. Esta mos
mu i to pre o cu pa dos de bus car a jus ti ça, por que, na
ques tão tri bu tá ria, não é pos sí vel que ocor ram si tu a-

ções como a de que quem ga nha até 2 sa lá ri os mí ni-
mos e gas ta 26% do seu ren di men to com pa ga men to
de tri bu tos in di re tos, en quan to que o peso da car ga
tri bu tá ria para fa mí li as com ren da su pe ri or a 30 sa lá ri-
os mí ni mos cor res pon de, ape nas, a 7%.

Por isso, na sim pli fi ca ção do ICMS, na re du ção
de 45 alí quo tas para ape nas cin co, o mais im por tan te
é a re du ção da alí quo ta do ICMS de ali men tos e re -
mé di os. São es sas des pe sas fun da men ta is as que
mais one ram as fa mí li as de ba i xa ren da e fa zem com
que a car ga tri bu tá ria para tais pes so as seja in sus ten-
tá vel, in jus ta.

Como já dis se, esse é um tema que to ma rá os
co ra ções e as men tes do Se na do. Esta se ma na,
como a an te ri or, será mu i to agi ta da por essa ques tão,
ain da mais por que ela ini cia com essa ma ni fes ta ção
de for ca, quan do de ve ria ser de pe ni tên cia – eles de -
ve ri am es tar ajo e lha dos no mi lho, pe ni ten ci an do-se
por tudo que nos le ga ram. Então, acre di to que te re-
mos opor tu ni da de de vol tar ao tema bas tan tes ve zes.

Sr. Pre si den te, se V. Exª me per mi tir – tam bém
peço des cul pas por ter pas sa do mu i to do meu tem po
–, gos ta ria de re gis trar, com mu i to sa tis fa ção, que
hoje é o dia do pro fis si o nal de edu ca ção fí si ca. Por-
tan to, de se ja mos a to dos que se de di cam ao es por te,
à for ma ção das nos sas cri an ças e ado les cen tes nas
es co las, nos clu bes, nos tre i na men tos, o que faz com
que te nha mos bas tan te or gu lho e sa tis fa ção, in clu si-
ve nos Jo gos Pan-ame ri ca nos, com o de sem pe nho
das nos sas equi pes.

Pa ra be ni zo e de se jo su ces so a to dos os pro fis-
si o na is que se de di cam à área de edu ca ção fí si ca no
nos so País.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ide li Sal vat ti,
o Sr. Álva ro Dias, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Pa pa léo
Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Vol tan do
à lis ta de ora do res ins cri tos, con ce do a pa la vra ao no -
bre Se na dor Pe dro Si mon, por 20 mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te fa la-
rei um pou co so bre o meu Esta do.

Na se ma na pas sa da, fa lei des ta tri bu na so bre
ex tra or di ná ria re a li za ção da ci da de de Pas so Fun do,
que vi veu em cima da li te ra tu ra e dos li vros, um exem -
plo que o mun do in te i ro está ana li san do.
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De todo o mun do vêm re pre sen ta ções co nhe cer
e ad mi rar o que vale e como é pos sí vel, que ren do,
trans for mar uma so ci e da de. O que Pas so Fun do está
mos tran do, pela com pe tên cia das en ti da des mu ni ci-
pa is, sem apo io ma i or de quem quer que seja – a ci -
da de in te i ra está apren den do a ler, co nhe cer e de ba-
ter –, é um cam po de ex pe riên cia para o Bra sil e todo
o mun do.

Lá es te ve o Mi nis tro da Cul tu ra, e a in for ma ção
que te nho é a de que S. Exª fi cou bo qui a ber to. Na
opor tu ni da de, S. Exª dis se que aque la era uma ex pe-
riên cia no se tor mais sig ni fi ca ti va a que ha via as sis ti-
do. Tam bém o Se na do lá com pa re ceu e teve uma par-
ti ci pa ção im por tan te e mu i to elo gi a da por to dos os
que lá es ta vam.

Sr. Pre si den te, apre sen tei um pro je to de lei que
cria a Me sor re gião Me ta de Sul do Rio Gran de do Sul,
que con ta com 98 Mu ni cí pi os, bem como uma pro-
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que es ten de a essa
me sor re gião os me i os para o de sen vol vi men to eco-
nô mi co e so ci al que, hoje, são as se gu ra dos pela
Cons ti tu i ção às Re giões Nor te, Nor des te e Cen-
tro-Oes te.

O ob je ti vo fi nal da PEC é pos si bi li tar a cri a ção
do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to da Me sor-
re gião Me ta de Sul do Esta do do Rio Gran de do Sul,
pro pi ci an do a re cu pe ra ção e a in te gra ção da que le es -
pa ço aos ce ná ri os na ci o nal e es ta du al.

É uma ma té ria já apre sen ta da, já dis cu ti da, na
Câ ma ra dos De pu ta dos pelo fa le ci do De pu ta do Nel -
son Mar que zan e hoje pelo De pu ta do Men des Ri be i ro
Fi lho. Eu, des de o meu pri me i ro man da to nes ta Casa,
ve nho me pre o cu pan do com essa ma té ria, Sr. Pre si-
den te.

Já o pro je to visa au to ri zar o Po der Exe cu ti vo a
cri ar – para efe i tos de ar ti cu la ção da ação ad mi nis tra-
ti va da União e do Esta do do Rio Gran de do Sul – a
Me sor re gião Me ta de Sul do Esta do do Rio Gran de do
Sul.

Sr. Pre si den te, os bra si le i ros de to dos os rin-
cões cos tu mam as so ci ar a pa la vra pam pa a todo o
Rio Gran de do Sul. Para quem co nhe ce o nos so Esta -
do, os in ter mi ná ve is cam pos ver des do pam pa são o
ce ná rio úni co do ex tre mo sul. Não é ver da de. O Rio
Gran de do Sul tem uma ge o gra fia va ri a da, com ser -
ras, pla nal to e um ex ten so li to ral. Mas são os cam pos
ver des in ter mi ná ve is, só de lon ge em lon ge mar ca dos
por co xi lhas, que es tão in dis so lu vel men te as so ci a dos
à ima gem do Rio Gran de do Sul.

No in cons ci en te dos bra si le i ros, o pam pa está
tam bém li ga do a uma no ção de ri que za, de abun dân-

cia e de far tu ra. Mas essa é uma fal sa ima gem, como
ve re mos nes te pro nun ci a men to.

Se es ta be le cer mos uma li nha ima gi ná ria cor-
tan do o Rio Gran de do Sul ao cen tro, per ce be re mos
que as ex ten sas pla ní ci es ver des – os pam pas – ocor -
rem na me ta de sul do nos so Esta do.

No en tan to, aque la não é uma re gião de far tu ra
e de ri que za. Mu i to pelo con trá rio. Na me ta de sul está
con cen tra da a ma i o ria dos po bres Mu ni cí pi os do nos -
so Esta do.

Eu di ria mais: em mu i tos dos Mu ni cí pi os da que-
le be lís si mo ce ná rio, os in di ca do res so ci a is são se-
me lhan tes aos re gis tra dos nas re giões mais po bres
do País. São ín di ces si mi la res aos exis ten tes, por
exem plo, nas zo nas mais ári das do Nor des te, nas
áre as que o ima gi ná rio bra si le i ro as so ci ou sem pre à
po bre za e a di fi cul da des.

Vou dar aqui ape nas um rá pi do exem plo. Re cen-
te men te, ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u-
lo, so bre os pés si mos in di ca do res so ci a is da me ta de
sul, in for ma que no Mu ni cí pio mais po bre da que la re -
gião, San ta na da Boa Vis ta, a ren da fa mi li ar per ca pi-
ta era de 0,47 sa lá rio mí ni mo, em 1990, se gun do da -
dos do Pnud (Pro gra ma das Na ções Uni das para o
De sen vol vi men to). Já a mé dia dos Mu ni cí pi os do Nor -
des te bra si le i ro era de 0,64 sa lá rio mí ni mo.

Por tan to, a ren da de San ta na da Boa Vis ta era
1/3 in fe ri or que a dos Mu ni cí pi os po bres do Nor des te.

Mas eu pos so acres cen tar ou tro dado im pres si-
o nan te. Nas três ci da des lo ca li za das na es tre i ta fa i xa
de ter ra que se pa ra o con ti nen te do mar, São José do
Nor te, Ta va res e Mos tar das, a taxa de anal fa be tis mo
é da or dem de 26%, en quan to a mé dia do Esta do é de 
10%. Na que les três Mu ni cí pi os ape nas um quar to
das re si dên ci as con ta com água en ca na da.

Srs. Par la men ta res, os pri me i ros ci clos de ri que-
za no Sul, o do cou ro e, pos te ri or men te, o da car ne ti -
ve ram como ce ná rio o pam pa. Foi na que les cam pos
lar gos que sur giu a nos sa co lo ni za ção. Os bra si le i ros
que le ram O Tem po e o Ven to, de Éri co Ve rís si mo,
co nhe cem bas tan te bem aque le pro ces so, ma gis tral-
men te des cri to pelo nos so ma i or ro man cis ta. Os cam -
pos, ini ci al men te, fo ram dis tri bu í dos en tre os que lu ta-
ram nas guer ras com as na ções li mí tro fes. Sur gi ram,
en tão, as gran des fa zen das. Nas imen si dões ver des,
com far tu ra de água e de ali men tos, pros pe rou a cri a-
ção de gado.

No fi nal do sé cu lo XVIII, sur ge na ci da de de Pe-
lo tas, cri a da por um ce a ren se, a pri me i ra char que a da.
Usan do mé to do se me lhan te ao que era usa do no
Nor te para pre pa rar a car ne de sol, as char que a das
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co me çam a pro du zir a car ne sal ga da – tam bém co -
nhe ci da como char que – que se ria ven di da para ou -
tros Esta dos. Tem iní cio, en tão, o ci clo da car ne que
fa ria a ri que za do Rio Gran de do Sul ao lon go do sé -
cu lo XIX e nas duas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX.

A de ca dên cia do pam pa, po rém, co me ça ria nos
anos vin te do sé cu lo pas sa do, a par tir do que se con -
ven ci o nou cha mar de “cri se do char que”. Essa cri se
aca ba ria por de ter mi nar, nos anos 30, a que bra do
Ban co Pe lo ten se, um dos ma i o res do País à épo ca e
que re u nia a pou pan ça e os in ves ti men tos dos pe cu a-
ris tas do sul do Esta do.

Ve ja mos os nú me ros da cri se do char que. Em
1920 e 1921, o Rio Gran de do Sul ex por tou, res pec ti-
va men te, 24 e 32 mil to ne la das de car ne con ge la da.
Em 1922, esse to tal caiu para ape nas duas to ne la das.
A ex por ta ção de car nes em con ser va des pen cou de
16 mil to ne la das, em 1919, para 1,6 to ne la da, em
1921. O pre ço do char que, en tre 1919 e 1922, de sa-
bou qua se 90%. Mais adi an te, em fun ção da cri se de
1929, no mun do in te i ro as ex por ta ções de car ne con -
ge la da so fre ri am ou tro pe sa do gol pe.

Em vir tu de des sa cri se, em 1931, o Ban co Pe lo-
ten se so li ci tou sua li qui da ção. Cri a do em 1906, aque -
le ban co ins ta lou-se nas ma i o res ci da des do Esta do,
mu i tas de las na zona fron te i ri ça, cuja eco no mia es ta-
va con cen tra da na pe cuá ria. A par tir de 1912, o ban co
es ten deu suas ati vi da des à zona co lo ni al. Em 1919,
ex pan diu-se para ou tros Esta dos, e, des de 1925,
pas sou a ser o ban co ga ú cho com ma i or vo lu me em
de pó si tos. Se gun do al guns his to ri a do res, o ban co
tam bém fa liu em fun ção de me di das ado ta das por
Ge tú lio Var gas, que cri ou o Ban do do Esta do do Rio
Gran de do Sul, em 1928, e trans fe riu para ele re cur-
sos de ór gãos es ta du a is, que es ta vam an tes no Ban -
co Pe lo ten se.

Mas há ain da ou tro fa tor im por tan te no de clí nio
da re gião, so bre o qual pou co se fala, mas que é tão
de ter mi nan te quan to os de ma is. Des de a épo ca do
Impé rio, a zona fron te i ri ça com Uru guai e Argen ti na
foi mo ti vo de for te pre o cu pa ção do po der cen tral. Des -
de os anos 1930, vá ri as leis fe de ra is res trin gi am o es -
ta be le ci men to de em pre en di men tos na que la zona,
mais es pe ci fi ca men te num tre cho de cem qui lô me tros
a par tir da li nha di vi só ria. Sur giu o que se cha ma va de 
“Fa i xa de Fron te i ra”. Qu al quer ini ci a ti va ali te ria de ser 
au to ri za da pelo po der cen tral. Nun ca foi dito cla ra-
men te, mas a ver da de é que es sas leis ti ve ram ori -
gem no te mor da eclo são de uma guer ra com a
Argen ti na. Te mia-se que, ha ven do um con fli to ar ma-
do, gran des in dús tri as se trans for mas sem em al vos
fá ce is. Essas leis res tri ti vas fo ram sen do re no va das,

in clu si ve com a am pli a ção da área, em 1937, para
cen to e cin qüen ta qui lô me tros.

Além dis so, como he ran ça de um pas sa do de
dis pu tas fron te i ri ças no pas sa do co lo ni al, a zona fron -
te i ri ça do Rio Gran de do Sul teve sem pre – e ain da
tem – um nú me ro ex pres si vo de guar ni ções mi li ta res,
es pa lha das por to das as suas ci da des. Essa pre o cu-
pa ção com uma guer ra im pro vá vel fez com que, por
dé ca das, a União im pe dis se, na prá ti ca, que a par te
Sul se de sen vol ves se no mes mo rit mo que ou tras zo -
nas do Esta do.

Até há al guns anos, 50% do exér ci to bra si le i ro
es ta va con cen tra do na re gião fron te i ri ça en tre o Bra sil
e a Argen ti na, onde foi pro i bi do ter ener gia, fá bri ca,
luz e qual quer tipo de ati vi da de pro du ti va.

O que es tou afir man do aqui é que, em fun ção de 
uma po lí ti ca na ci o nal es tra té gi ca er ra da, de uma po lí-
ti ca de Esta do, a zona fron te i ri ça do Rio Gran de do
Sul fi cou com pul so ri a men te de fora da rota de in ves ti-
men tos in dus tri a is e agrí co las que con du zi ram a ou -
tra “me ta de” do Esta do, a par te Nor te, ao de sen vol vi-
men to.

Eu di ria que o auge des sa pre o cu pa ção bé li ca
ocor reu du ran te o re gi me mi li tar.Nos anos 60 e 70, no 
Bra sil e na Argen ti na, vi vía mos sob re gi mes ar bi trá ri-
os de di re i ta, que man ti nham mú tua des con fi an ça.
Pode pa re cer fol cló ri co, mas eu te nho que lem brar
aqui o fato de a bi to la das fer ro vi as bra si le i ras ser, de -
li be ra da men te, mais es tre i ta do que a Argen ti na, jus -
ta men te para evi tar a en tra da em nos so País de trens
car re ga dos com sol da dos in va so res.

A bi to la de trens da Argen ti na é bi to la lar ga; a bi -
to la de trens do Bra sil é bi to la lar ga; a bi to la de trens
no Rio Gran de do Sul é bi to la es tre i ta, para im pe dir
que, se hou ves se uma guer ra, as tro pas ar gen ti nas
pu des sem en trar no Bra sil pelo Rio Gran de do Sul.

Tam bém me lem bro do caso de um go ver na dor
de uma pro vín cia ar gen ti na li mí tro fe que cons tru iu um 
tú nel para se li gar ao Bra sil. Pela lei fe de ral ar gen ti na,
ele não po de ria cons tru ir uma pon te so bre um rio, so -
lu ção que se ria bem ba ra ta. Assim, teve que fa zer o
tú nel, mu i tas ve zes mais caro.

Há tam bém quem con si de re en tre as ca u sas da
cri se do sul do Rio Gran de a es tru tu ra fun diá ria, por -
que, em boa par te da me ta de sul, pre va le ce o la ti fún-
dio. Mas não que ro in se ri-la nes te pro nun ci a men to.
Em vá ri as da que las ci da des, pre do mi na o mi ni fún dio.

Em re su mo, com o de clí nio da pe cuá ria, com a
que bra do ban co pe lo ten se e com a pro i bi ção de in-
dús tri as nas pro xi mi da des da fron te i ra, a zona do Pam -
pa – e, por ex ten são, toda a me ta de sul – foi fi can do à
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mar gem do pro ces so de de sen vol vi men to do Rio
Gran de do Sul, que se deu, prin ci pal men te, na par te
se ten tri o nal do Esta do, ao nor te de Por to Ale gre.

Vou apre sen tar al guns nú me ros dra má ti cos:
Em 1890, a me ta de sul con ta va com 52% dos

ha bi tan tes do Esta do. Em 1991, ape nas 25% dos ga -
ú chos re si di am na re gião. Di mi nu iu pela me ta de a po -
pu la ção da me ta de sul.

Em 1920, os re si den tes da me ta de sul cor res-
pon di am a 42% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va
(PEA) do Esta do. Em 1980, ha vi am ca í do para ape -
nas 24% da PEA.

 Em 1930, a me ta de sul con tri bu ía com 38% do
PIB do Esta do. Em 1980, sua par ti ci pa ção ha via ca í-
do para 23%.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não vim
aqui ape nas mos trar como e por que essa ter ra tão
rica che gou a si tu a ção tão ca la mi to sa. Na ver da de,
es tou aqui nes ta tri bu na para pro por uma so lu ção.
Estou apre sen tan do ago ra pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal que tem como ob je ti vo pos si bi li tar a cri -
a ção do fun do cons ti tu ci o nal de fi nan ci a men to des sa
re gião, com re cur sos, cre io eu, que po de ri am pro pi ci-
ar a re cu pe ra ção e a in te gra ção da que la ex ten sa
área, fa zen do com que ela atin ja ní ve is se me lhan tes
ao que hoje atin ge a par te nor te do Esta do, que ela
pos sa ama nhã ser o que ela foi on tem; e ela tem con -
di ções, re pi to, de vol tar a sê-lo ama nhã.

Pre ten do as se gu rar os re cur sos para o de sen-
vol vi men to eco nô mi co e so ci al das zo nas de fron te i ra,
a par tir da con ces são de fi nan ci a men tos a em pre en-
de do res da que la re gião. O fun do cons ti tu ci o nal de fi -
nan ci a men to con ta rá com uma fon te per ma nen te de
re cur sos pro ve ni en te da ar re ca da ção do Impos to de
Ren da e ou tros. Esses re cur sos se rão re pas sa dos a
ins ti tu i ções fi nan ce i ras ope ra do ras tais como o Ban -
do do Esta do do Rio Gran de do Sul e o Ban co de De -
sen vol vi men to do Extre mo Sul (BRDE),

Acre di to que es tas pro pos tas se rão o mar co ini -
ci al da re cu pe ra ção des sa ex ten sa área do Rio Gran -
de do Sul. Sem pre con si de rei que o res ga te das re -
giões de fron te i ras se ria uma ta re fa tão gi gan tes ca
que não po de ria fi car ape nas no âm bi to ad mi nis tra ti-
vo es ta du al. Esse res ga te exi ge po lí ti cas e ações de
cu nho na ci o nal, uma vez que um dos ma i o res ob je ti-
vos da União – por meio do de sen vol vi men to eco nô-
mi co-so ci al – é a re du ção das dis pa ri da des re gi o na is.

Sr. Pre si den te, sei que con ta rei com o apo io da
ma i o ria dos Se na do res de ou tros Esta dos. Sei que
essa re gião é fun da men tal para o de sen vol vi men to
do Mer co sul. O Bra sil tem uma gran de dí vi da para

com a po pu la ção da nos sa zona de fron te i ra em es pe-
ci al no Rio Gran de do Sul. Foi aque la gen te que, com
o seu tra ba lho, com o seu san gue, ga ran tiu no pas sa-
do as nos sas fron te i ras. Mi nhas pro pos tas, jul go, po -
de rão res ga tar o dé bi to que te mos com aque la bra va
gen te bra si le i ra.

Ora, Sr. Pre si den te, eu pos so lhe di zer: essa re -
gião a que me re fi ro, meu que ri do Se na dor Mão San -
ta, é a mais prós pe ra do Rio Gran de e das mais prós -
pe ras do Bra sil. Essa re gião, à épo ca que o char que
era o gran de pro du to de ex por ta ção do Bra sil, era mu -
i to mais im por tan te que Por to Ale gre. Pe lo tas era uma 
me tró po le. As gran des com pa nhi as de dan ça sa íam
de Pa ris, iam ao Rio de Ja ne i ro, a Pe lo tas, mas não
iam a Por to Ale gre, e de lá a Bu e nos Ai res. Na que la
re gião, os fi lhos da eli te es tu da vam na Eu ro pa. Na re -
gião nor des te do Esta do, de onde ve nho, Ca xi as do
Sul, ha via mon ta nhas pra ti ca men te sem po pu la ção.

Por que es sas mu dan ças? Por que essa trans -
for ma ção? Essa trans for ma ção foi fru to des sa po lí ti-
ca. Não sei onde nas ceu.

Como Mi nis tro da Agri cul tu ra do en tão Pre si-
den te José Sar ney e como Go ver na dor do Rio Gran -
de do Sul, tive, mo dés tia à par te, par ti ci pa ção mu i to
im por tan te na cri a ção do Mer co sul. O Mer co sul co-
me çou num iní cio de ami za de e de diá lo go fran co en -
tre o Bra sil e a Argen ti na. Até en tão, Bra sil e Argen ti-
na, fru tos de uma po lí ti ca que, na mi nha opi nião, nas -
ceu no nor te, eram ti dos como ad ver sá ri os ir re ver sí-
ve is. A tese era a de que, mais dia, me nos dia, Bra sil e 
Argen ti na tra va ri am uma guer ra pela su pre ma cia na
Amé ri ca do Sul. Por ca u sa dis so, me ta de do Exér ci to
bra si le i ro, du ran te mais de cem anos, es ta va na fron -
te i ra do Bra sil com a Argen ti na. Aque la re gião foi pro i-
bi da de ter ener gia, de ter in dús tria, de ter fá bri ca, de
cres cer, de se de sen vol ver por que se di zia que, mais
dia, me nos dia, ha ve ria guer ra e aque la re gião se ria
cam po de ocu pa ção dos nos sos ad ver sá ri os. Essa foi
a tris te re a li da de que en con tra mos. Diga-se de pas-
sa gem, o mes mo acon te cia do lado de lá. A zona nor-
te da Argen ti na, os Esta dos que têm fron te i ra co nos-
co e com o Pa ra ná tam bém são po bres; tam bém são
re giões que Bu e nos Ai res não de i xou cres cer. E eles
como nós. 

Em todo o Bra sil, os trens têm bi to la lar ga; na
Argen ti na, a bi to la é lar ga; no Rio Gran de do Sul, a bi -
to la é es tre i ta. A bi to la é es tre i ta para quê? Para que
na hora da in va são, os ar gen ti nos não apro ve i tas sem
os tri lhos bra si le i ros para en trar no Bra sil. E lá na
Argen ti na, uma de ter mi na da re gião fi cou iso la da do
res to da Argen ti na por ca u sa de um rio e pró xi ma do
Rio Gran de do Sul. Então o que eles fi ze ram? Pro i bi-
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ram aque la re gião de ter uma pon te; não de i xa vam
cons tru ir uma pon te. O Go ver no não cons tru iu uma
pon te. Eles fi ca vam lá iso la dos por que o Go ver no não 
ad mi tia pon te que pu des se fa ci li tar a en tra da dos bra -
si le i ros. Então os go ver na do res se re u ni ram.

Fi quei sa ben do de algo in te res san te: as pro vín-
ci as ar gen ti nas têm mu i to mais au to no mia do que os
Esta dos bra si le i ros. O que fi ze ram es sas pro vín ci as?
Um tú nel por ba i xo da água para unir essa ci da de iso -
la da às re giões que le va vam ao Rio Gran de do Sul. E
por que fi ze ram um tú nel, per gun ta va eu? A con vi te
dos go ver na do res de lá, fui a uma re u nião en tre eles e 
os go ver na do res do sul do Bra sil. Andei por aque le tú -
nel e fi quei bo qui a ber to. Olhei, revi e pen sei: por que
não uma pon te? Por que esse tú nel? E eu fi ca va com
ver go nha de per gun tar. Tal vez des sem uma res pos ta
e eu es ta ria fa zen do uma bes te i ra. Po rém, no fim da
vi si ta, não me con ti ve e per gun tei: “Per do em-me, mas 
por que cons tru ir um tú nel e não uma pon te?” Res-
pon de ram: “Cons tru í mos um tú nel por que, pela le gis-
la ção ar gen ti na, as mar gens do rio são pro pri e da de
da União e o fun do do rio é pro pri e da de da pro vín cia.
Como a União não fez a pon te por cima, fi ze mos o tú -
nel por ba i xo”. Por tan to, na Argen ti na exis tia e ain da
exis te essa po si ção.

Atu al men te, quan do fa la mos em Mer co sul e in -
te gra ção, quan do que re mos res pon der à Alca, não há 
dú vi da de que a re gião mais pro vá vel de se de sen vol-
ver, de cres cer e de avan çar abran ge a Argen ti na, o
Chi le, o Pa ra guai, o Uru guai, o Bra sil e, no sul do País, 
o Rio Gran de do Sul. Por es sas ra zões, não po de mos
aban do nar a re gião. Se não to mar mos uma pro vi dên-
cia, po de rá ha ver uma ex plo são de de sen vol vi men to.
Da qui a pou co, ha ve rá uma aber tu ra de mer ca do, e a
Argen ti na ex por ta rá car ne, fru tas, vi nho e tri go para o
Bra sil, em bo ra te nha mos es ses pro du tos – quan do
digo nós, re fi ro-me ao Rio Gran de do Sul –, ou seja,
ex por ta rá pra ti ca men te tudo o que bra si le i ros e ar-
gen ti nos igual men te pro du zem. Por tan to, pre ci sa mos
pre pa rar o Rio Gran de do Sul para ter con di ções de
se adap tar ao de sen vol vi men to. Não es ta mos pe din-
do ca ri da de. As pes so as da que la re gião es tão acos -
tu ma das a tra ba lhar e têm con di ções para fazê-lo;
têm gar ra e têm von ta de. Não que re mos uma es mo la
do Go ver no Fe de ral para um pe da ço do Rio Gran de
do Sul. Não que re mos re ce ber men sal men te uma
ces ta de ali men tos. Não que re mos re ce ber nada que
seja dado com o in tu i to de de i xar o ci da dão pa ra do,
sem tra ba lhar. Qu e re mos que nos se jam da das con -
di ções de tra ba lho e que haja pro pos tas ob je ti vas e
re a is no sen ti do de bus car o de sen vol vi men to.

Qu an do fui Go ver na dor do Rio Gran de do Sul,
bus quei cri ar um dis tri to numa re gião que re ú ne o
Uru guai, o Bra sil e a Argen ti na. Infe liz men te, o pro je to
não foi adi an te.

Assi na mos o acor do para cons tru ção do ga so-
du to Bra sil-Argen ti na, que já de ve ria es tar pron to.
Entre tan to, o Go ver no re sol veu fa zer pri me i ro o ga so-
du to Bra sil-Bo lí via, pa gan do em dó lar. E só ago ra
está cons tru in do o ga so du to Bra sil-Argen ti na.

De sen vol ve mos ati vi da des ten do em vis ta a im -
por tân cia de cri ar mos for mas de de sen vol vi men to
para o Bra sil, a Argen ti na e o Uru guai, de modo que
pos sam tra ba lhar jun tos, a fim de que aque la re gião
se de sen vol va.

Não es tou ci tan do mais um caso dra má ti co de
uma re gião dra má ti ca para a qual peço ca ri da de, mas 
dis cor ren do so bre um qua dro dra má ti co de uma re-
gião que está numa si tu a ção di fí cil, mas tem to das as
con di ções de me lho rar. Digo mais: está nes sa si tu a-
ção por que o Go ver no Fe de ral nos im pôs sa cri fí ci os,
nos es ma gou. É tris te di zer, mas, du ran te gran de par-
te des se pe río do, o Pre si den te da Re pú bli ca era o Dr.
Ge tú lio Var gas, ga ú cho de São Bor ja, na fron te i ra
com a Argen ti na. Na dé ca da de 30, o Dr. Ge tú lio Var -
gas, Pre si den te da Re pú bli ca, ela bo rou mu i tas leis
ten tan do evi tar que na luta Bra sil/Argen ti na o Bra sil
fos se in va di do pas san do pelo Rio Gran de do Sul.

Por isso, pen so que é pre ci so fa zer esse es tu do,
essa aná li se, essa in ter pre ta ção e ofe re cer uma fór -
mu la de cres ci men to, pro pi ci ar um es que ma de pro -
du ção de fru tas, de le gu mes e de ce re a is e aper fe i ço-
ar a cri a ção de gado ou to mar ou tras pro vi dên ci as.
Assim, te re mos con di ções de fa zer com que essa me -
ta de do Rio Gran de do Sul hu mi lha da, ma chu ca da,
cho ca da, trans for me-se numa gran de re gião do nos -
so País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no. S. Exª dis põe
de até vin te mi nu tos para seu pro nun ci a men to.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, per mi tam-me ler três
man che tes de jor na is. A Fo lha de S.Pa u lo de sex -
ta-fe i ra, 29 de agos to de 2003, trou xe a se guin te man -
che te: “PIB tem a ma i or que da des de a cri se asiá ti ca”.
O diá rio re fe ria-se à cri se asiá ti ca co nhe ci da por todo
o mun do, que pro vo cou des tro ços em to dos os pa í-
ses, in clu si ve no Bra sil. Com gran des di fi cul da des, a
eco no mia bra si le i ra re sis tiu e ven ceu aque la cri se,
mas per deu par te do seu PIB. Ago ra, sem cri se asiá ti-
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ca, sem pro ble ma ex ter no, a Fo lha de S.Pa u lo di vul-
ga a no tí cia de que hou ve 1,6% de re tra ção em três
me ses.

O ca der no de eco no mia do jor nal O Glo bo, tam -
bém de sex ta-fe i ra, 29 de agos to de 2003, no ti ci ou o
se guin te: “Eco no mia en co lheu 1,6%”. E sem cri se
asiá ti ca.

A edi ção de sá ba do da Fo lha de S.Pa u lo, 30 de 
agos to, em seu ca der no Fo lha Di nhe i ro diz: “Ju ros
al tos do bram dé fi cit pú bli co do país”. Os ju ros são
ope ra dos pelo Ban co Cen tral. Eco no mis tas do Bra sil
in te i ro e ana lis tas in ter na ci o na is, de for ma unâ ni me,
ha vi am, há bas tan te tem po, for ma do um con sen so de 
que a eco no mia bra si le i ra ti nha ad qui ri do con di ções
para ba i xar subs tan ci al men te a taxa de ju ros, e o Go -
ver no do PT não o fez, oca si o nan do um au men to de
R$45 bi lhões da dí vi da pú bli ca do Bra sil de ja ne i ro a
ju lho, o que sig ni fi ca qua se duas ar re ca da ções da
CPMF.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es sas
três man che tes de jor na is de edi ções re cen tís si mas
mos tram cla ra men te a re ces são e o de sem pre go
exis ten tes no País. Na me di da em que a dí vi da pú bli-
ca do País au men ta em R$45 bi lhões, o es for ço do
Go ver no para pagá-la, o que tem sido em vão, pres -
su põe evi den te men te re tra ção de gas tos pú bli cos e
in dis po si ção para ge rar em pre go. Assim, foi pelo ralo
a pro pos ta de ge rar dez mi lhões de em pre gos em
qua tro anos, ten do, sim, ge ra do se is cen tos mil de-
sem pre ga dos nos seis pri me i ros me ses.

Digo isso, Sr. Pre si den te, para es ta be le cer um
cla ro ba li za men to das con di ções eco nô mi cas que o
País en fren ta hoje. Há uma re ces são eco nô mi ca bra -
va, por que, no pri me i ro tri mes tre, o PIB en co lheu
0,6% e no se gun do tri mes tre en co lheu 1,6%. No pri -
me i ro se mes tre, por tan to, o PIB do Bra sil di mi nu iu, re -
tra iu 2,2%.

Sr. Pre si den te, os Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
cuja eco no mia é a mais for te do mun do, a eco no mia
mais ro bus ta, a mais so fis ti ca da ten do em vis ta o as -
pec to tec no ló gi co, mais com pe ti ti va, há pou cos me-
ses, pas sou por mo men tos de de sem pre go, de de-
ses ta bi li za ção, de re ces são. O mun do foi in for ma do
de que o Con gres so ame ri ca no re ce bia pro pos tas de
re tra ção, de di mi nu i ção de im pos tos. Esta be le ceu-se
uma dis cus são pro fí cua no Con gres so ame ri ca no so -
bre a di mi nu i ção de im pos tos. Tal pro pos ta foi apre -
sen ta da do Po der Exe cu ti vo.

O que acon te ce no País cha ma do Bra sil nos
dias de hoje? Qual po de ria ser a man che te de O Glo -
bo, da Fo lha de S.Pa u lo, do Esta dão, do Cor re io

Bra zi li en se , de qual quer jor nal des te País? Hoje é o
dia 1º de se tem bro de 2003. As man che tes po de ri am
ser: “A par tir de hoje, a Con tri bu i ção So ci al so bre o
Lu cro Lí qui do das Empre sas Pres ta do ras de Ser vi ço
cres ce 167%”. “Aque les que ge ram 1, 2, 3, 4 em pre-
gos, que são pres ta do res de ser vi ço e pa ga vam a
CSLL por lu cro pre su mi do pas sam, a par tir de hoje, a
pa gar 167% a mais”. Po de ria ha ver ou tra man che te,
Sr. Pre si den te: “A Co fins so bre as ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras, a par tir de hoje, cres ce de 3% para 4%”; ou
seja, as ins ti tu i ções fi nan ce i ras têm uma jus ti fi ca ti va
para au men tar a sua taxa de ju ros em em prés ti mos
con ce di dos e jo gar a cul pa no Go ver no, que, di fe ren-
te men te dos Esta dos Uni dos, ele vou a car ga tri bu tá-
ria so bre o ci da dão bra si le i ro.

O meu Par ti do, no Bra sil in te i ro, hoje faz mo vi-
men tos con tra o au men to da car ga tri bu tá ria. Hoje é o
dia da for ca! Sr. Pre si den te, au men tar im pos to em
mo men to de re ces são, au men tar im pos to em mo-
men to de de sem pre go é per ver si da de! Con ver sei,
este fi nal de se ma na, com al guns pe que nos pres ta-
do res de ser vi ço. A CSLL, que hoje está au men tan do,
por que ven ceu a no ven te na, não vai atin gir gran des
em pre sas, não, ela vai atin gir pe que nos pres ta do res
de ser vi ço como ad vo ga dos, mé di cos, en ge nhe i ros,
ser ra lhe i ros, pe dre i ros, car pin te i ros, os qua is es ta-
vam com a cor da no pes co ço, por que não ha via cli en-
te la, Sr. Pre si den te. Com a re ces são que se ins ta lou,
per de ram a cli en te la. Não há mais pes so as para con -
tra tar os ser vi ços, como no pas sa do.

Con ver sei com a pro pri e tá ria de uma pe que na
em pre sa, que dis se: “Pago R$550,00 de CSLL por
mês”. Per gun tei: “Qu an to ren de seu pe que no ne gó-
cio, sua pres ta do ra de ser vi ço?”. “De R$1.500,00,
R$2 mil por mês, di nhe i ro com que so bre vi vo.” Per -
gun tei: “Como será ago ra?”. Ela res pon deu: “Vai au -
men tar 167%; o im pos to vai para R$2 mil. Aqui lo com
que eu so bre vi via te rei que pa gar de im pos to.” Per -
gun tei: “E en tão?” “Vou para a clan des ti ni da de. Pos -
suo re gis tro da mi nha pe que na em pre sa há anos. Ela
está mar ca da pela Re ce i ta Fe de ral. Não há ou tro ca -
mi nho se não fe char a em pre sa e abrir uma ou tra clan -
des ti na para so ne gar”.

O que é isso? Pelo amor de Deus, o que se fez?
Não foi pelo voto do PFL. Nem pelo voto da opo si ção.
A Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do das
Empre sas, que a par tir de hoje en tra em vi gor, pas sou
pela ini ci a ti va do Go ver no e da base do Go ver no. O
PFL não. O PFL pro tes tou. Nem CSLL nem Co fins. O
que vai acon te cer ago ra? Qual será a con se qüên cia
prá ti ca a par tir de hoje? Mais de sem pre go, Sr. Pre si-
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den te, que é o que mais nos pre o cu pa. É o dia da for -
ca que está se ins ta lan do.

Ouço dis cur sos in fla ma dos. Mas os se nho res
vo ta ram con tra car ga tri bu tá ria no pas sa do – di zem.
Cada mo men to é úni co. Eu pos so até ter vo ta do,
even tu al men te, por ele va ção ou não des sa ou da que-
la pro pos ta de im pos to.

Sr. Pre si den te, o mo men to que o Bra sil vive hoje 
está tra du zi do nas man che tes de jor na is. Esta mos vi -
ven do uma re ces são bra ba, e é pre ci so sen si bi li da de
de Go ver no, como teve o go ver no ame ri ca no. Em mo -
men to de de sem pre go, de re ces são, é pre ci so pro te-
ger o ci da dão, o con tri bu in te, aque le que gera em pre-
go, e não apli car so bre ele a per ver si da de de mais
car ga tri bu tá ria. São mo men tos di fe ren tes e cabe ao
Go ver no a sen si bi li da de para en ten der o que está
acon te cen do e, se ti ver co e rên cia, se for sin ce ro para
va ler, se cho rar de ver da de, olhar o ci da dão. Não adi -
an ta cho rar de um lado e apli car a car ga tri bu tá ria per-
ver sa que de sem pre ga pelo ou tro. Aí é in sin ce ri da de,
e con tra a in sin ce ri da de os que fa zem o PFL vão se
in sur gir.

E o pior vem aí, Sr. Pre si den te. Mas va mos es tar
pre pa ra dos para en fren tar o pior. O pior vem na pro -
pos ta de re for ma tri bu tá ria, e es ta mos mu i to aten tos a 
ela.

Te mos cons ciên cia, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, de que es ta mos sen do go ver na dos por
um Go ver no que não ra ci o ci na como ou tros ra ci o ci-
na ram: go ver nar é cons tru ir es tra das. Não! O atu al
Go ver no ra ci o ci na: go ver nar é co brar im pos tos. V. Exª
quer ver? O que está pro pos to na re for ma tri bu tá ria
que vem aí?

O art. 148 per mi te ins ti tu ir em prés ti mo com pul-
só rio por lei or di ná ria.

É evi den te. O Go ver no tem ma i o ria fran ca. Tudo
que ele pro pu ser por lei or di ná ria vai con se guir apro -
var. Esta mos en tre gues a pers pec ti vas de no vos em -
prés ti mos com pul só ri os por lei or di ná ria se esse art.
148 pas sar na pro pos ta de re for ma tri bu tá ria. Ele vai
ter o voto con tra do PFL.

O art. 149 ins ti tui con tri bu i ção so ci al so bre im -
por ta ção de pro du tos e ser vi ços. Ago ra que a eco no-
mia do Bra sil é glo ba li za da, que im por ta para pro du zir
e ex por tar com com po nen te im por ta do, se o art. 149
vier ou vi es se a ser apro va do, R$ 6,4 bi lhões em no -
vos im pos tos es ta ri am cri a dos por um Go ver no que
go ver na em tem po de re ces são, em tem po de de sem-
pre go, que ti nha a obri ga ção de fa zer o que os Esta -
dos Uni dos fi ze ram, di mi nu in do a car ga tri bu tá ria.

Mas, ao con trá rio, está pro pon do au men to de car ga
tri bu tá ria.

O art. 150, Sr. Pre si den te, per mi te ins ti tu i ção de
pe dá gio sem obri ga ção de con ser va ção de es tra das.
Vão ter que pas sar por cima do voto do PFL.

O art. 153, in ci sos I e II, per mi te a in ci dên cia de
im pos tos so bre ser vi ços im por ta dos e ex por ta dos.
Vão ago ra ta xar os ser vi ços im por ta dos e ex por ta dos.
Pelo me nos é o que pen sa fa zer o Go ver no do PT.

O art. 155, in ci so III, pre ten de co brar im pos tos
de ve í cu los aé re os e aquá ti cos. Está in ven tan do a
moda de co brar IPVA so bre ve í cu los aé re os, ae ro na-
ves e bar cos. Ima gi ne os bar cos que trans por tam
pas sa ge i ros na ter ra de V. Exª, o Ama pá, Sr. Pre si-
den te Pa pa léo Paes.

O art. 155, § 1º, in ci so IV, tor na pro gres si vo e va -
riá vel de acor do com o grau de pa ren tes co o Impos to
so bre Ca u sa Mor tis e Do a ções, he ran ças, tor na pro -
gres si vo, vai au men tan do as alí quo tas, cria uma pers -
pec ti va nova de co bran ça a mais de im pos to e au-
men ta a car ga tri bu tá ria.

Art.155, § 2º, Inci so V, alí nea b, tri bu ta gê ne ros
ali men tí ci os de pri me i ra ne ces si da de e me di ca men-
tos. É ver da de que com uma alí quo ta me nor, mas
pas sa a tri bu tar, abre a pers pec ti va de tri bu ta ção.

Art. 155, § 2º, Inci so IX, co bra ICMS so bre te le-
co mu ni ca ções e in ter net. Se essa pro pos ta de re for-
ma tri bu tá ria for apro va da, o con tri bu in te é quem vai
pa gar.

Ago ra, Sr. Pre si den te, vol to a di zer: as sim como
nos ba te mos nes te Ple ná rio con tra a co bran ça da
CSLL, que a par tir de hoje é co bra da do pe que no
pres ta dor de ser vi ços, que vai co me çar a de mi tir pes -
so as ou en trar na clan des ti ni da de, te rão que pas sar
por cima do PFL, por que en ten de mos o mo men to de
re ces são que o país vive. E o mo men to é de sen si bi li-
da de so ci al. Em ou tros mo men tos, até cou be car ga
tri bu tá ria. Nes te mo men to, não cabe, prin ci pal men te
por par te de um go ver no que pro me teu rom per com o
FMI, re to mar o cres ci men to eco nô mi co, ba i xar ta xas
de ju ros e ge rar 10 mi lhões de em pre gos.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, ain da quer tor nar pro -
gres si vo o ITBI – Impos to de Trans mis são Inter vi vos.
Essa é a pro pos ta que o Go ver no apre sen ta para dis -
cus são e se en con tra na Câ ma ra dos De pu ta dos, Lí -
der Re nan Ca lhe i ros. Nós bra si le i ros ain da va mos
pre ci sar mu i to de sua li de ran ça lú ci da, com pe ten te,
para que, em con jun to, de mo cra ti ca men te, pos sa mos
en con trar os me lho res ca mi nhos para o Go ver no e
para a so ci e da de.
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Lí der Re nan Ca lhe i ros, uma na ção não é o seu
Go ver no, mas o seu povo. E, nes te mo men to, está em 
jogo a ca u sa do povo. Nes te mo men to está sob a res -
pon sa bi li da de de V. Exª, do Lí der Arthur Vir gí lio, do Lí -
der Tião Vi a na, do Lí der Jef fer son Pé res, dos Lí de res
des ta Casa a de fi ni ção dos ca mi nhos que de ve mos
dar à so ci e da de na re for ma da Pre vi dên cia e na re for-
ma tri bu tá ria. O mo men to é de mu i ta res pon sa bi li da-
de e de mu i ta re fle xão.

Ouço, por fa lar em re fle xão, o Se na dor Alme i da
Lima, que se gu ra men te tem uma con tri bu i ção im por-
tan te a dar ao que es tou abor dan do nes te mo men to.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor José 
Agri pi no, em pri me i ro lu gar, agra de ço a V. Exª pela
pos si bi li da de do apar te. Em se gun do lu gar, peço per -
mis são para tor nar tam bém mi nhas as pa la vras de V.
Exª, pois essa é a mi nha com pre en são. Pre ten do, na
ses são de ama nhã, fa zer um pro nun ci a men to acer ca
da pro pos ta de re for ma tri bu tá ria em tra mi ta ção na
Câ ma ra dos De pu ta dos. La men to, nes te ins tan te, a
au sên cia da Se na do ra Ide li Sal vat ti aqui no ple ná rio.
É bem ver da de que S. Exª deve es tar com al gu ma ou -
tra ati vi da de aqui na Casa, em seu ga bi ne te ou nas
co mis sões, o que é nor mal, le gí ti mo. Digo isso por
amor ao de ba te. Nes te ins tan te, ima gi no como está
ago ra, em sua re si dên cia, o ci da dão bra si le i ro que as -
sis te à TV Se na do, de po is de ter vis to a Se na do ra,
com tan ta ve e mên cia, pe dir que al guém apon tas se
um úni co dis po si ti vo da pro pos ta de re for ma tri bu tá ria
que re pre sen tas se a pers pec ti va de au men to da car -
ga tri bu tá ria para a po pu la ção bra si le i ra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Apre sen-
tei dez, Se na dor.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – De for ma ca -
te gó ri ca. V. Exª mos tra, em um de ba te, o con trá rio. La -
men to que a Se na do ra não es te ja pre sen te nes te ins -
tan te para con tra por-se a V. Exª, para que o ci da dão,
em casa, pos sa che gar a uma con clu são. Aliás, o ilus -
tre Se na dor pelo Rio de Ja ne i ro, Ro ber to Sa tur ni no,
que aqui se en con tra, apar te ou a Se na do ra mos tran-
do po si ções idên ti cas. O de ba te, aqui no Par la men to,
é pri mor di al. É pre ci so que nes te ins tan te as pes so as
as su mam po si ções para não de i xar o bra si le i ro atô ni-
to, sem con clu ir. A nos sa com pre en são é a mes ma de 
V. Exª que, de for ma com pe ten te, mos tra um elen co
de dis po si ti vos que ino vam a pro pos ta tri bu tá ria, no
sen ti do de am pli ar a car ga tri bu tá ria, mas não a re vo-
lu ci o na. Ao me nos, pro cu ra es ta be le cer uma mo di fi-
ca ção, para me lhor, no sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro.
Por tan to, sa ú do V. Exª e o apóio para que a dis cus são
tor ne-se efe ti va e que esta Casa pos sa es ta be le cer,
como pro pos ta de fi ni ti va à so ci e da de bra si le i ra, uma

re for ma que ve nha, de fato, pro pul si o nar o nos so de -
sen vol vi men to, não ape nas eco nô mi co, mas tam bém
so ci al. Obri ga do Se na dor.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agra de ço
ao Se na dor Alme i da Lima o seu lú ci do apar te, co ra jo-
so, afir ma ti vo, ver da de i ro; S. Exª diz, de for ma mu i to
cla ra, o que está es cri to. Ini ci a re mos um de ba te a que 
re fe ri ago ra, no mo men to em que con vi da va o Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros para a re fle xão que, te nho cer te-
za ab so lu ta, S. Exª fará, so bre o in te res se na ci o nal,
por que está che gan do a hora da ver da de, Se na dor
Alme i da Lima.

Não adi an ta di zer que não fa la ram so bre esse
as sun to an tes, há um ano, dois ou três. A re for ma tri -
bu tá ria está sen do tra ta da ago ra; não foi há um ano
que se tra tou des se as sun to. Não se apre sen tou pro -
pos ta de re for ma ne nhu ma há um ano. Por que ago ra
se está re u nin do Pre fe i tos? Por que ago ra é que se
está dis cu tin do em que ter mos se fará a par ti lha dos
tri bu tos ar re ca da dos. Ago ra che gou a hora de dis cu tir
se o Bra sil é um Re pú bli ca Fe de ra ti va ou não. E o Go -
ver no do PT tem, no seu ideá rio, uma pá gi na in te i ri-
nha de com pro mis sos com o Pac to Fe de ra ti vo. Está
es cri to. Não adi an ta ter gi ver sar.Então, che gou a hora
da ver da de.

Te mos ago ra a obri ga ção de fa zer a re fle xão so -
bre o real in te res se na ci o nal. Não se quer que brar o
País, não. Mas não se pode tam bém tra ba lhar só para 
equi li brar as con tas da União e re le gar à per ma nen te
po bre za os Esta dos que não têm para onde cor rer, de
de ter mi nar aos Mu ni cí pi os a in sol vên cia em que es -
tão vi ven do. O mo men to é de de ba te, e a hora é ago -
ra.

Para fi na li zar, nes ta hora em que lem bro o la -
men tá vel Dia da For ca, quan do se co me ça a co brar o
per ver so au men to da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do das pe que nas em pre sas pres ta do ras de
ser vi ço, faço uma con vo ca ção à sua ca pa ci da de de
re sis tir. Fa çam o má xi mo que for pos sí vel, mas não
vão para a clan des ti ni da de. Va mos pro cu rar pro te-
gê-los aqui no li mi te do nos so pos sí vel. Os pres ta do-
res de ser vi ço, do Oi a po que ao Chuí, de les te a oes te,
têm a so li da ri e da de do Par ti do da Fren te Li be ral. Te -
nho cer te za que, nas dis cus sões, essa ques tão será
abor da da.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te, Se na dor?
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Cla ro que 
sim, mas an tes ouço o Se na dor Mão San ta e, em se -
gui da, a Se na do ra Ide li Sal vat ti.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
José Agri pi no, lem bro a V. Exª que, após o tér mi no do
seu tem po, não se ria per mi ti do con ce der apar tes.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Está nas
mãos de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Abro
uma de fe rên cia a V. Exª, vis to que o tema é ex tre ma-
men te im por tan te para esta Casa. Ape nas peço a
com pre en são dos apar te an tes.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor José
Agri pi no, ape nas gos ta ria de con gra tu lar-me com o
gran de Lí der e dar o tes te mu nho de que não é em vão 
o es for ço de V. Exª. Esta va no Pi a uí sá ba do, na mi nha
Ci da de de Par na í ba, como pa tro no de uma tur ma de
en fer ma gem, e D. Ro sân ge la Ara gão, pro fes so ra, es -
po sa do co or de na dor do cur so, Dr. Val dir Ara gão Oli -
ve i ra, cha ma va a aten ção para os pro nun ci a men tos e
des ta ca va a sua in te li gên cia e a sua co ra gem, que es -
tão a ser vi ço da de mo cra cia do Bra sil. E, di an te do Lí -
der do meu Par ti do, Re nan Ca lhe i ros, digo o se guin te:
S. Exª é o nos so Lí der do PMDB dos vi vos, mas te nho
se gui do o dos mor tos – que não mor reu, está en can-
ta do no fun do do mar –, Ulysses Gu i ma rães, que dis -
se: “ouça a voz rou ca das ruas”. E te nho ou vi do. Foi
jus ta men te quan do acom pa nhei V. Exª na que le voto
do im pos to so bre ser vi ços dos pe que nos pro fis si o na-
is; tam bém quan do acom pa nhei V. Exª, aten den do até
a um de se jo do Pre si den te Lula no pas sa do – é que
Sua Exce lên cia se es que ceu –, quan do dis se que o
ope rá rio ti nha o di re i to de ser fe liz, to man do a sua
cer ve ji nha ge la da no fim-de-se ma na, com a sua fa mí-
lia, mas com aque le sa lá rio ele não vai to mar nem
água. Essas me di das são mu i to pre o cu pan tes. O Pre -
si den te Lula, que tem in tu i ção de fi ló so fo, dis se:
“quem tem pres sa come cru”. Não va mos co mer essa
re for ma crua, va mos ana li sá-la, de ba tê-la e me lho-
rá-la, por que está che ia de er ros. O pro ble ma é o em -
pre go, que é até co i sa de Deus: “Co me rás o pão com
o suor do teu ros to”. Te nho uma men sa gem para os
go ver nan tes, seja qual for, do Pre si den te Lula aos
Go ver na do res e aos Pre fe i tos: é pre ci so cri ar em pre-
gos. Sua Exce lên cia pro me teu 10 mi lhões de em pre-
gos, mas, ao tem po em que se au men ta o tem po de
ser vi ço, está-se di mi nu in do a pos si bi li da de de no vos
em pre gos. No mí ni mo, deve-se fa zer como no pe río-
do da di ta du ra mi li tar, que deu aos ru ra lis tas o di re i to

a apo sen ta do ria na ve lhi ce. Que uma chan ce seja
dada aos in for ma is, que não es tão lá por que que rem,
mas por que o País está cres cen do para ba i xo, como
rabo de ca va lo. Eles es tão na in for ma li da de; não têm
car te i ra as si na da, mas de vem ser cha ma dos a ter be -
ne fí ci os. E essa re for ma não traz be ne fí ci os aos pe -
que nos. Só os po de ro sos da Jus ti ça e os mi li ta res re -
ce be ram be ne fí ci os, até com a pen são das inup tas –
as fi lhas que não se ca sam e que têm di re i to a pen são
quan do o pai mor re, con tra ri an do a re gra de que o di -
re i to é igual para to dos. Esse di re i to, de ve ria ter o mo -
to ris ta, o cor ta dor de cana e o pro fes sor.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor José Agri pi no, gos ta ria
de cha mar a aten ção de V. Exª so bre o seu tem po.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te ape nas fa rei um rá pi do co men tá rio so bre o
apar te do Se na dor Mão San ta.

Mu i to obri ga do, Se na dor Mão San ta, em tem po
de re ces são é pre ci so sen si bi li da de de go ver nan te;
em tem po de re ces são não há cli en te la para com prar
ser vi ço. Os pres ta do res de ser vi ço, que vão en trar na
clan des ti ni da de por que não têm como pa gar, es tão
en cos ta dos no can to da pa re de por um Go ver no que
pen sa que pode re ti rar le i te das pe dras. Isso não é
pos sí vel. Há que ter com pre en são e sen si bi li da de. A
in fla ção que es ta mos vi ven do, e que foi de ter mi na da
pela po lí ti ca eco nô mi ca pra ti ca da pelo Go ver no, de -
ter mi nou a si tu a ção de ex tre ma afli ção que traz o nos -
so pro tes to ao qual V. Exª se as so cia, para o meu or -
gu lho.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Ouço,
com mu i to pra zer, a Se na do ra Ide li Sal vat ti.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Se na-
dor José Agri pi no, in fe liz men te não pude ou vir todo
o seu pro nun ci a men to que, como sei, é sem pre bri -
lhan te, mas pude acom pa nhar o pro nun ci a men to
pro fe ri do por V. Exª na se ma na pas sa da, pois tive o
cu i da do de exa mi nar to dos os de ba tes ocor ri dos na
se ma na pas sa da so bre Re for ma Tri bu tá ria. Eu gos -
ta ria de di zer que este será um dos prin ci pa is as -
sun tos des ta Casa da qui para fren te. Por isso, en-
ten do ser de bom ta ma nho que nós pos sa mos
fazê-lo com toda sin ce ri da de e trans pa rên cia. V. Exª 
anun ci ou dez itens da Re for ma Tri bu tá ria que au-
men tam a car ga tri bu tá ria. Au men tam a car ga tri bu-
tá ria ou têm po ten ci al para au men tar? Po de rão vir a
acar re tar au men to da car ga tri bu tá ria. Essa é uma
ques tão que eu gos ta ria de apro fun dar, não hoje
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nes te apar te, mas vou pe gar as no tas ta qui grá fi cas
do seu pro nun ci a men to e te rei a opor tu ni da de de
vol tar a co men tar esse as sun to. Ago ra, eu gos ta ria
de apre sen tar duas ques tões, Se na dor José Agri pi-
no. Com re la ção à pri me i ra de las, te nho em mão o
re le a se en ca mi nha do à Assem bléia Le gis la ti va do
meu Esta do, onde nes te ho rá rio, às 16h30min, es -
ta va ha ven do uma co le ti va do PFL do nos so Esta do
para tra tar exa ta men te do “Dia da For ca”. Cha-
mou-me a aten ção – e fiz re fe rên cia a isso no meu
pro nun ci a men to – o fato de que o PFL con ti nua in -
sis tin do em que a Con tri bu i ção So ci al So bre o Lu -
cro Lí qui do que atin ge den tis tas, ad vo ga dos, mé di-
cos, en fim a clas se mé dia, teve um au men to de
167%, por que a base de cál cu lo pas sou de 12%
para 32%. Eu já tive opor tu ni da de de res sal tar,
quan do de ba te mos aqui a Me di da Pro vi só ria do Re -
fis, onde esse as sun to es ta va in clu í do, que o au-
men to da base de cál cu lo da Con tri bu i ção So ci al
So bre o Lu cro Lí qui do se dá para aque las em pre-
sas que op ta rem por fa zer o Impos to de Ren da pelo
lu cro pre su mi do, que to dos pres su põem que nun ca
seja o lu cro real. As em pre sas que fi ze rem a de cla-
ra ção do Impos to de Ren da pelo lu cro real não te -
rão au men to ne nhum de car ga tri bu tá ria na Con tri-
bu i ção So ci al So bre o Lu cro Lí qui do. Então, omi-
tiu-se o fato de que esse tal au men to de car ga tri bu-
tá ria é uma op ção. Estão aqui os da dos, até por uma
ques tão de jus ti ça, Se na dor. Um con tri bu in te...

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na do ra Ide li, o as sun to é ex -
tre ma men te im por tan te. Há ou tros ora do res ins cri tos
e não será em dois ou três mi nu tos de pror ro ga ção
que nós ire mos con clu ir o de ba te.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Pos so ter-
mi nar pelo me nos o meu ra ci o cí nio so bre esse pon to,
Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
tem um mi nu to para con clu ir o seu ra ci o cí nio.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Então, es -
tão aqui os da dos. Um con tri bu in te as sa la ri a do, aque -
le que é des con ta do na fon te, no con tra che que, que
tem uma ren da anu al de R$150 mil pode pa gar de
Impos to de Ren da de R$26 mil até R$33 mil. Não tem
como fu gir. É na fon te. Não há como es ca par. Um pro -
fis si o nal li be ral, com li vro ca i xa, que tem a mes ma
ren da de R$150 mil, pode pa gar R$22 mil, se de du zir
o mes mo que o as sa la ri a do. Mas uma pes soa ju rí di ca
que con tri bui so bre o lu cro pre su mi do paga, no má xi-

mo, R$21 mil. Ou seja, quem faz pelo lu cro pre su mi do
tem gran de van ta gem. Por tan to, quan do se al te rou a
base de cál cu lo da Con tri bu i ção so bre o Lu cro Lí qui-
do de 12% para 32% para quem opta pelo lu cro pre -
su mi do, o ob je ti vo foi es ta be le cer um mí ni mo de jus ti-
ça tri bu tá ria. Se não, quem se tra ves te de em pre sa
aca ba ten do um be ne fí cio, uma fuga de de cla ra ção
do Impos to de Ren da que o as sa la ri a do não tem e
que o pro fis si o nal li be ral com li vro ca i xa tam bém não
tem. É op ção. Quem não qui ser ter esse au men to de
car ga é mu i to sim ples, bas ta fa zer a de cla ra ção pelo
lu cro real e não ha ve rá au men to de car ga ne nhum.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
José Agri pi no...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Se rei
bas tan te con ci so, Sr. Pre si den te, até em agra de ci-
men to à be ne vo lên cia de V. Exª em me con ce der esse 
tem po.

Ini ci al men te, eu agra de ço à Se na do ra Ide li Sal -
vat ti pela pu bli ci da de que S. Exª faz da ação do PFL
ca ta ri nen se hoje, em di vul gar, na Assem bléia Le gis la-
ti va, o “Dia da For ca”.

O se gun do pon to, Se na do ra, é que exis te um di -
ta do po pu lar que diz “Ajo e lhou, tem que re zar”. Cri -
ou-se a pers pec ti va da co bran ça do im pos to; não há
en ti da de fe de ra da, seja Mu ni cí pio, Esta do ou União,
que não efe ti ve a co bran ça. Abriu a por ta, en trou. A
nos sa obri ga ção, Se na do ra Ide li Sal vat ti, a de V. Exª
como bra si le i ra e a mi nha, en ten den do o mo men to de 
re ces são e de de sem pre go que o Bra sil vive, de pes -
so as en cos ta das no can to da pa re de, é de pro te ger
es ses ci da dãos; é não abrir a por ta que a Pro pos ta de 
Re for ma Tri bu tá ria está se pro pon do a abrir: “Ajo e-
lhou, tem que re zar”. Não vou per mi tir que o bra si le i ro
se ajo e lhe.Até que rezo, mas há mo men to cer to para
re zar.

Ou tra co i sa, Se na do ra Ide li Sal vat ti.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor, até
im pos to que vem em ca rá ter pro vi só rio se trans for ma
em de fi ni ti vo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Alme i da Lima.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
José Agri pi no, por fa vor, seu tem po está se es go tan-
do.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O Se na-
dor Mão San ta dis se, de for ma mu i to cla ra, que ou viu
de um ci da dão do Esta do do Pi a uí ma ni fes ta ções a
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res pe i to do que eu falo. Sr. Pre si den te, quem faz opo -
si ção tem obri ga ção de in ter pre tar a voz das ruas,
que é de mu i ta afli ção, é de in dis po ni bi li da de. Não há
nin guém com di nhe i ro no bol so, não. Está todo mun -
do liso, que bra do, prin ci pal men te o pe que no.

O ar gu men to da al ter na ti va para a co bran ça da
CSLL pelo sis te ma do lu cro real de i xa de exis tir na
hora em que a pe que na em pre sa não tem cli en te la e
está vi ven do em tem po de re ces são.

Se na do ra Ide li Sal vat ti, ci tei cla ra men te o exem -
plo que ouvi. A se nho ra que pa ga va R$500 de im pos-
to, para ter ren di men to de R$2 mil na em pre sa, terá
que pa gar os R$2 mil in te i ros ago ra, em face da re -
ces são pro du zi da pelo Go ver no vi gen te.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC. Fora do mi -
cro fo ne.) – Não paga im pos to... se não tem lu cro.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Te mos a
obri ga ção de in ter pre tar a voz das ruas, e o PFL não
vai abrir mão de fazê-lo. É, nes te mo men to, so li dá rio
por in te i ro com os pres ta do res de ser vi ços, com
aque les que es tão pa gan do, mas não po dem pa gar
um au men to de 3% para 4% da Co fins.

E ter mi no por di zer que nes te mo men to do en -
ca mi nha men to da Re for ma Tri bu tá ria, ou nos uni mos
to dos, ou fa ze mos a von ta de de um Go ver no que tem
de mons tra do nes te mo men to, ou ser in sen sí vel com
as agru ras da so ci e da de, ou que rer en trar na con tra-
mão da eco no mia glo bal.

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

Era o que ti nha a di zer.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra, como Lí der do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, como
Lí der do PMDB. V. Exª tem cin co mi nu tos para fa zer a
sua co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, pedi a pa la vra pela Li de ran ça do
PMDB. Apro ve i to a pre sen ça do nos so Lí der, Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, para fa lar de um as sun to que foi ob -
je to exa ta men te de po si ci o na men to des te Ple ná rio do 
Se na do e de toda a Casa du ran te o pe río do da con vo-
ca ção ex tra or di ná ria. Re fi ro-me ao de sar ma men to;
re fi ro-me a lei que pre vê a di mi nu i ção das ar mas no
Bra sil – pro pos ta do Se na dor Re nan Ca lhe i ros que foi 
aca ta da por esta Casa e en con tra-se na Câ ma ra dos

De pu ta dos aguar dan do a pri o ri za ção da vo ta ção que
até ago ra não ocor reu.

E por que falo nes se tema, Sr. Pre si den te? Por -
que esta se ma na, os jor na is pu bli ca ram um fato ex tre-
ma men te gra ve e que pre ci sa ser acom pa nha do de
per to pelo Go ver no do Pre si den te Lula. Em 2002, os
as sas si na tos de ín di os já são duas ve zes ma i o res do
que todo o ano de 2001. Esse é um dado alar man te.
Cer ca de 18 ín di os fo ram as sas si na dos até o mês de
ju lho. E uma pro vi dên cia pre ci sa ser to ma da.

A Fu nai terá novo pre si den te. Espe ro que esse
novo pre si den te pos sa atu ar de for ma fir me, em con -
jun to com o Mi nis té rio da Jus ti ça, não só dan do pro te-
ção às co mu ni da des in dí ge nas, mas, prin ci pal men te,
no sen ti do de re sol ver o pro ble ma de de mar ca ção de
áre as in dí ge nas, por que é o con fli to da ter ra que gera
o tipo de vi o lên cia que atin ge os nos sos ín di os.

Então, re gis tro o nos so aler ta e tam bém o da
ONU, pu bli ca do nes ta se ma na, so bre o pe ri go das ar-
mas de pe que no por te. Hoje, a ONU com ba te a guer -
ra bi o ló gi ca e a guer ra nu cle ar, mas, tam bém, por da -
dos es ta tís ti cos, ates ta que é a arma de pe que no por-
te que faz o ge no cí dio, como esse dos ín di os bra si le i-
ros nos con fli tos pela ter ra.

Re gis tro o meu pe di do e a mi nha co bran ça à
Câ ma ra dos De pu ta dos, para que ela pos sa vo tar ra -
pi da men te a pro pos ta que re gu la men ta o de sar ma-
men to no Bra sil, a fim de que pos sa mos dis cu tir pro vi-
dên ci as para me lho rar a se gu ran ça do nos so País.

Sr. Pre si den te, en cer ro mi nhas pa la vras fa zen do
um re gis tro com mu i ta sa tis fa ção. Encon tram-se no ple -
ná rio do Se na do dois re pre sen tan tes da Fun da ção Aya -
ca ra, do Chi le, os Srs. Mi guel Sán dor e Pa blo Sán dor,
que es tão atu an do no Bra sil, em con jun to com a ONU,
para re a li zar mos em Ro ra i ma um tra ba lho que será mo -
de lo para o País. Tra ta-se de tra ba lho am bi en tal, de re -
cu pe ra ção do sis te ma de águas, de de sen vol vi men to
auto-sus ten ta do, que mos tra rá como a Ama zô nia pode
so bre vi ver, cri an do dig ni da de, res pe i to e con di ção de
vida me lhor para o seu povo.

Por tan to, que ro sa u dar os vi si tan tes do país
ami go, Chi le, e di zer que esse in ter câm bio, te nho cer-
te za, ge ra rá fru tos não só em Ro ra i ma. Nós cons tru i-
re mos em Ro ra i ma um mo de lo que será usa do em
toda a Ama zô nia e no Bra sil.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Vice-Lí der do Blo co
de apo io ao Go ver no. Já com bi nei com o Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, que me per mi te fa lar an tes do seu
ho rá rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O pró xi-
mo ora dor ins cri to se ria o Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no, que abriu mão para que a Se na do ra Ide li Sal vat ti
fi zes se uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio.
Con ce do a pa la vra a S. Exª por cin co mi nu tos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res e os que nos pres ti gi am com a pre -
sen ça, eu gos ta ria ape nas de di zer que o Se na dor
José Agri pi no ter mi nou o seu pro nun ci a men to com a
de cla ra ção “ajo e lhou tem que re zar”. Eu já ti nha usa -
do essa ex pres são du ran te o meu pro nun ci a men to,
di zen do que de ter mi na dos par ti dos de ve ri am re a li zar
não só o “Dia da For ca”, mas tam bém o “Dia do Mi -
lho”, aque le dia da pe ni tên cia, quan do as pes so as,
com pe ne tra das com o re co nhe ci men to do que pro vo-
ca ram, ajo e lham-se so bre o mi lho para re zar, como
an ti ga men te. Por que a si tu a ção tri bu tá ria do nos so
País in dis cu ti vel men te tem res pon sá vel. Foi cons tru í-
da ace le ra da men te nos dois úl ti mos go ver nos, quan -
do nos sa car ga tri bu ta ria cres ceu de for ma sig ni fi ca ti-
va, numa pro por ção qua se três ve zes ma i or em ter -
mos de ve lo ci da de de cres ci men to de car ga do que
na União Eu ro péia, por exem plo. O au men to de qua -
se 10% de car ga tri bu tá ria re fe ren te ao PIB ocor reu
exa ta men te en tre 1994 e 2002, por tan to, du ran te os
dois go ver nos. Tive, in clu si ve, a opor tu ni da de de
mos trar na tri bu na o grá fi co com a ex plo são ex po nen-
ci al da car ga tri bu tá ria.

Não sei qua is fo ram os itens que o Se na dor
apre sen tou. Vou de di car-me ao tema e ana li sa rei as
no tas. Tam bém tive a opor tu ni da de de re gis trar que
aqui lo que po de rá vir a ocor rer na re gu la men ta ção
terá ob vi a men te a ação da que les en tes fe de ra ti vos
que ti ve rem in te res se na pro gres si vi da de, na de fi ni-
ção, na re a lo ca ção das alí quo tas do ICMS. Res sal tei
ain da que po de re mos so frer pres são por au men to de
car ga tri bu tá ria, até por que quem pra ti cou o au men to
da car ga tri bu tá ria nos úl ti mos oito anos fo ram os par-
ti dos que es tão pre sen tes na ma i o ria dos Esta dos –
com Go ver na do res nos Esta dos mais im por tan tes – e 
tam bém em gran de par te dos Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Qu an do fa lam em au men to da car ga tri bu tá ria e
usam um nú me ro – como o PFL usa para jus ti fi car o
“Dia da For ca” –, es que cen do sub-rep ti ci a men te de
que o au men to da base de cál cu lo da Con tri bu i ção
So ci al so bre o Lu cro Lí qui do é para aque les que op ta-

rem por fa zer pelo lu cro pre su mi do e não pelo lu cro
real; quan do omi tem esse pe que no dado, ir re le van te
até, so bre a op ção, ca mu flam a re a li da de, men tem,
para se co lo ca rem como pa la di nos e de fen so res da
de so ne ra ção da pro du ção, da clas se mé dia etc.

Ou tro pon to que ouvi quan do vi nha ao ple ná rio,
de po is de ter sido con cla ma da, foi a ques tão da pro -
gres si vi da de, que não é si nô ni mo de au men to de car -
ga tri bu tá ria, a não ser para quem tem, como eu já
dis se, “a boca tor ta pelo uso do ca chim bo”. Pro gres si-
vi da de pode sig ni fi car até di mi nu i ção da car ga tri bu tá-
ria, des de que se faça jus ti ça e se de so ne re, anis tie,
de i xe fora da tri bu ta ção os se to res me nos fa vo re ci dos
e tri bu te de for ma pro gres si va aque les que têm mais
pa tri mô nio, mais ren da.

É as sim que fun ci o na. Os Mu ni cí pi os que ad mi-
nis tra mos e que apli ca ram o IPTU pro gres si vo fi ze-
ram nes ses ter mos: isen ta ram do IPTU uma gran de
par ce la da po pu la ção de ba i xa ren da e aca ba ram
one ran do mais aque les que de têm imó ve is em zo nas
mais pró di gas, mais ri cas, mais bem si tu a das, imó ve-
is ma i o res, me lho res. Isso é pro gres si vi da de e não
sig ni fi ca, au to ma ti ca men te, au men to da car ga tri bu-
tá ria.

Por isso, como já dis se an te ri or men te, esse é
um as sun to que vai pe gar fogo. Te re mos que ves tir to -
dos os bo nés, cha péus, ca pu zes, e quem vier à Tri bu-
na terá que di zer, efe ti va men te, o que está de fen den-
do, como eu já tive opor tu ni da de de fa zer, e es tou
sen do pro ces sa da por isso. Não se ve nha ca mu flar de 
de fen sor da clas se mé dia, quan do se está fu ri o so
por que hou ve au men to no Co fins para os ban cos,
para o Sis te ma Fi nan ce i ro. Essa é a bron ca, a ra i va,
por que de re pen te o Sis te ma Fi nan ce i ro terá que pa -
gar um pou co de im pos to, como nun ca fi ze ram em
nos so País.

Não po de ria de i xar de re gis trar al gu mas ques -
tões, mas vol ta rei ao tema. Estu da rei com ca ri nho os
dez itens do pro nun ci a men to do Se na dor José Agri pi-
no, nos qua is, se gun do S. Exª, está com pro va do que
ha ve rá au men to da car ga tri bu tá ria. Espe ro que nes -
ses dez itens não haja si tu a ção de omis são tão os ten-
si va, des la va da, como essa de omi tir que a al te ra ção
na base de cál cu lo da Con tri bu i ção so bre o Lu cro Lí -
qui do é uma op ção para quem faz a De cla ra ção de
Impos to de Ren da pelo lu cro pre su mi do e não pelo lu -
cro real.

Agra de ço ao Sr. Pre si den te e ao Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no por me per mi ti rem fa zer uso da pa la-
vra an tes.
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na-
dor Sa tur ni no, con ce de rei a pa la vra, nes te mo men-
to, ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que fa la rá como lí -
der. Em se gui da, V. Exª terá o uso da pa la vra por vin -
te mi nu tos.

Com a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, por
cin co mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil pro duz o le i te mais ba -
ra to do mun do, a dez cen ta vos de dó la res por li tro.
Com vin te mi lhões de va cas or de nha das, te mos o se -
gun do ma i or re ba nho le i te i ro do pla ne ta. Com cin co
mi lhões de pos tos de tra ba lho o se tor é o ma i or em -
pre ga dor do País. Por tudo isso, pro du zi mos 21 bi-
lhões de li tros e apa re ce mos como o sex to ma i or pro -
du tor mun di al.

O le i te é o sex to co lo ca do no Pro du to Inter no
Bru to agrí co la, in clu si ve ma i or que café, la ran ja e su í-
nos. Isso sem fa lar que te mos a ter ce i ra ma i or ex po si-
ção de gado le i te i ro do mun do, a Expo milk, que este
ano se re a li za rá em ou tu bro, na ci da de de São Pa u lo.

A ver da de é que a pe cuá ria le i te i ra so bre vi ve
en fren tan do sé ri os pro ble mas e obs tá cu los e, sem o
apo io fe de ral, sem dú vi da, não terá fô le go para en-
fren tar a con cor rên cia ex ter na, que está cada dia
mais acir ra da. Para se ter uma idéia, o le i te é o pro du-
to mais sub si di a do no mun do. Para cada dó lar re ce bi-
do pelo pro du tor es tran ge i ro, 40 cen ta vos de dó lar
são de sub sí di os.

Tra ta-se de uma ci fra da or dem de US$40 bi-
lhões da dos pe los pa í ses in dus tri a li za dos aos seus
pro du to res. Se nos sos pro du to res não ti ves sem de
en fren tar es sas bar re i ras, cer ta men te o le i te pro du zi-
do no Bra sil es ta ria em po si ção de des ta que na pa u ta
das ma i o res ex por ta ções bra si le i ras.

Nas pa la vras do Pre si den te da Asso ci a ção Bra -
si le i ra dos Pro du to res de Le i te, Jor ge Ru bez, “nos sas
fa zen das le i te i ras não fi cam nada a de ver às do Pri -
me i ro Mun do. Tudo de mais mo der no que exis te lá
tam bém exis te aqui. Na ge né ti ca, qual quer vaca da
raça ho lan de sa de pe di gree po de ria com pe tir e ven -
cer nos Esta dos Uni dos e na Eu ro pa”.

A re a li da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, é que, em bo ra al guns fa to res se jam mo ti va do res,
a pro du ção pe cuá ria le i te i ra no Bra sil não vive no me -
lhor dos mun dos. A re a li da de é ou tra. A pro du ção na -
ci o nal en fren ta di fi cul da des, e o re sul ta do dis so é
que, re cen te men te, la ti cí ni os fo ram fe cha dos em
Esta dos pro pul so res da eco no mia na ci o nal como Mi -
nas Ge ra is, São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro.

Pro ble mas exis tem, por exem plo, na re mu ne ra-
ção do pe cu a ris ta bra si le i ro, que é uma das mais ba i-
xas do mun do. Te nho co lhi do de po i men tos dra má ti-
cos dos pro du to res ala go a nos, que en tre gam o li tro in
na tu ra do pro du to por cer ca de 40 cen ta vos de real –
o pre ço mais ba i xo do Bra sil! No Cen tro-Sul, a mé dia
é de 53 cen ta vos. Nas pa la vras do di re tor do Sin di ca to
dos Pro du to res de Le i te, Do mí cio Sil va, “o que re ce-
be mos não co bre se quer os cus tos de pro du ção”.

O eco no mis ta Pa u lo do Car mo Mar tins, dou tor
em Eco no mia Apli ca da pela Esco la Su pe ri or de Agri -
cul tu ra Luiz de Qu e i roz e pes qui sa dor da Embra pa,
dis se à re vis ta Bal de Bran co, da Co o pe ra ti va de La -
ti cí ni os do Esta do de São Pa u lo, com mu i ta pro pri e-
da de:

Em todo o mun do, o le i te é as sun to de
Esta do. Esta dos Uni dos, Ca na dá e União
Eu ro péia re co nhe cem que o mer ca do não é
o me ca nis mo com pe ten te para equi li brar os
in te res ses e os ris cos que a ati vi da de apre -
sen ta. Na Nova Ze lân dia, a im por tân cia
dada ao le i te é ta ma nha que ocor re qua se
uma au to ges tão: as po lí ti cas pú bli cas são,
na prá ti ca, de fi ni das pe los pro du to res. No
Ja pão, im pe ra o co mér cio es ta tal, ou seja,
so men te o go ver no pode im por tar le i te.

Não es tou aqui para de fen der que se che gue a
tan to, mas para de nun ci ar o dis si mu la do dis cur so, su -
pos ta men te li be ral, do Pri me i ro Mun do, que ado ta o
pro te ci o nis mo aos seus pro du tos, di fi cul tan do o aces -
so a pro du tos es tran ge i ros àque les mer ca dos con su-
mi do res.

Me di das pre ci sam ser to ma das, no en tan to, no
sen ti do de au men tar mos a nos sa com pe ti ti vi da de. A
si tu a ção tor na-se ain da mais gra ve por que as par tes
en vol vi das não têm o mes mo po der de ne go ci a ção.
Daí a im por tân cia da in ter me di a ção do Go ver no Fe -
de ral e do Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

Se gun do o IBGE, o agro ne gó cio do le i te pa gou
R$768 mi lhões em sa lá ri os e re mu ne ra ções, só no ano 
de 2001. São va lo res que su pe ram o que pa gou o se tor
têx til; duas ve zes mais que os sa lá ri os pa gos na pro du-
ção de apa re lhos de rá dio, te le vi so res e som; qua tro
ve zes mais que os sa lá ri os pa gos na tor re fa ção e mo a-
gem de café. Além dis so, 10% da ren da fa mi li ar são
gas tos em con su mo lác teo. Isso tudo terá de pe sar
con si de ra vel men te na dis cus são da re for ma tri bu tá ria.

Para cada real de au men to na pro du ção do sis -
te ma agro in dus tri al do le i te, há um cres ci men to de,
apro xi ma da men te, cin co re a is no Pro du to Inter no
Bru to, o que co lo ca o agro ne gó cio do le i te à fren te de
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se to res im por tan tes como o da si de rur gia e o da in-
dús tria têx til.

A pe cuá ria le i te i ra na ci o nal en con tra-se, no en -
tan to, se ri a men te ame a ça da, seja pela fal ta de or ga-
ni za ção in ter na para en fren tar um mun do glo ba li za do
e de enor me con cor rên cia, seja pe las dis tor ções
ocor ri das no mer ca do in ter no e ex ter no. Se não, ve ja-
mos: me ta de da pro du ção bra si le i ra é ad qui ri da ex-
clu si va men te por dez mul ti na ci o na is da in dús tria lác -
tea. Uma úni ca em pre sa con tro la me ta de do mer ca do
do le i te em pó. Duas de têm 50% da pro du ção de io -
gur te. E ape nas três em pre sas dis tri bu em me ta de do
le i te pro du zi do. Isso é uma dis tor ção que de for ma e
con cen tra o mer ca do, ini bin do a con cor rên cia e acar -
re tan do a con se qüen te re du ção de pre ços ao pro du-
tor, e não ao con su mi dor. Para se ter uma idéia, um li -
tro de le i te cus ta hoje me nos que um copo de água
mi ne ral! To das es sas di fi cul da des es tão em pur ran do
o se tor le i te i ro para a fal ta de ren ta bi li da de, ini bin do
in ves ti men tos, o que pro vo ca o atra so tec no ló gi co e a
ina dim plên cia dos pro du to res.

Ala go as é, atu al men te, o ma i or pro du tor das
Re giões Nor te e Nor des te e apre sen ta enor me po ten-
ci al para ele var a pro du ção, de for ma a con tri bu ir para
o de sen vol vi men to do País. Só na ba cia le i te i ra de
Ala go as, há uma po pu la ção de 2.500 pro pri e tá ri os ru -
ra is, que ge ram mais de 100 mil em pre gos di re tos e
in di re tos. Isso sem con tar que, hoje, pra ti ca men te to -
dos os Mu ni cí pi os ala go a nos pro du zem le i te. Tra-
ta-se, por tan to, de seg men to vi tal para o de sen vol vi-
men to do nos so Esta do.

A re for ma tri bu tá ria em dis cus são no Con gres so
Na ci o nal não pode fe char os olhos para esse qua dro.
Daí a im por tân cia de a Ban ca da do Nor des te man ter-se
mo bi li za da, de modo a man ter viva a dis cus são em tor -
no da co bran ça do ICMS para o se tor. É ine gá vel que,
para a Re gião e, con se qüen te men te, para o meu Esta -
do, o mais viá vel é a co bran ça do im pos to no des ti no. Se 
ti ver mos que ce der – e tal vez seja esse o me lhor ca mi-
nho –, po de ria ha ver uma re gra de tran si ção.

O agro ne gó cio do le i te ocu pa po si ção de des ta-
que na eco no mia bra si le i ra. A ini ci a ti va pri va da e o
Go ver no pre ci sam unir es for ços para im pul si o nar as
ven das ex ter nas de le i te e de ri va dos, cri an do um pro -
gra ma de in cen ti vo às ex por ta ções.

Em con ver sas com re pre sen tan tes do se tor do
meu Esta do e do País, re ce bi im por tan tes su ges tões.
Cito al gu mas de las:

1 – in clu são do le i te na Po lí ti ca de Ga -
ran tia de Pre ços Mí ni mos, pos si bi li tan do a

im ple men ta ção de me ca nis mos de ven da
dos pro du tos lác te os;

2 – cri a ção de sub sí di os se le ti vos aos
con su mi do res de ba i xa ren da; está aí o Pro -
gra ma Fome Zero, com enor me po ten ci al de 
de man da;

3 – ins ti tu i ção de uma câ ma ra se to ri al
e ofe re ci men to de li nhas de cré di to es pe cí fi-
cas para os pe que nos pro du to res;

4 – cri a ção de um fun do para a pro mo-
ção do con su mo de le i te e de ri va dos no
mer ca do in ter no;

5 – in cen ti vo ao uso da pro du ção in ter-
na na me ren da es co lar, ga ran tin do as com -
pras nos Esta dos e Mu ni cí pi os.

O se tor le i te i ro é fun da men tal para o cres ci-
men to da eco no mia do nos so País, para o de sen vol-
vi men to das nos sas fu tu ras ge ra ções, para a cri a-
ção de em pre gos, para in cre men tar o agro ne gó cio.
Tem de ser tra ta do com pri o ri da de e com me di das
que vi a bi li zem a pro du ção in ter na e co lo quem o Bra -
sil em con di ções de dis pu tar, cada vez mais, o di fí cil
mer ca do in ter na ci o nal.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Dan do

pros se gui men to à lis ta de ora do res ins cri tos, con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. S. Exª 
terá até vin te mi nu tos para seu pro nun ci a men to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não vou
pro pri a men te con tes tar ou re ba ter as pa la vras do Lí -
der José Agri pi no a res pe i to da ques tão tri bu tá ria,
por que te re mos aqui mu i ta opor tu ni da de de dis cu tir
com va gar e pro fun di da de a pro pos ta go ver na men tal,
que S. Exª afir ma e seu Par ti do tem in sis ti do ser uma
re for ma que ele va a car ga tri bu tá ria, quan do sus ten-
ta mos que não se tra ta de ele va ção de car ga tri bu tá-
ria, mas de tor ná-la mais jus ta, mais bem dis tri bu í da.

Não cus ta lem brar, em bo ra te nha sido re pe ti do e
se tor ne até um tan to en fa do nho, que foi o Go ver no an -
te ri or que ele vou bru tal men te a car ga tri bu tá ria. E esse
fato não ocor reu em mo men to de pros pe ri da de da
eco no mia bra si le i ra. A eco no mia bra si le i ra, há 30
anos, está es tag na da. E, ape sar dis so, o go ver no foi
avan çan do so bre a eco no mia da po pu la ção, para ter
re ce i ta e po der fa zer face aos seus com pro mis sos,
além de pri va ti zar, ven der pa tri mô nio pú bli co a pre ço
mu i to aquém do seu real va lor. Essas ações tor na ram
a car ga tri bu tá ria mais in jus ta, por que não in ci diu so -
bre gran des em pre sas, gran des for tu nas, nem gran-
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des ban cos, mas es pe ci al men te so bre a clas se mé dia
e a po pu la ção em ge ral, por meio de con tri bu i ções que
eram re pas sa das, e tam bém pe na li zou os mu ni cí pi os.

Enfim, a res pon sa bi li da de des se qua dro de car -
ga tri bu tá ria não é ab so lu ta men te nos sa e não pre-
ten de mos ele vá-la mais, ape nas tor ná-la mais jus ta.
Mas, como dis se, essa dis cus são vai se pro ces sar no
seu mo men to opor tu no.

Qu e ro, hoje, Sr. Pre si den te, fa lar so bre o
BNDES – Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co e So ci al, a mi nha casa pro fis si o nal, ins ti tu i ção
exem plar da qual sem pre fui ser vi dor, que ago ra tem
sido alvo de co men tá ri os ne ga ti vos, de acu sa ções
con tra a atu al ad mi nis tra ção como in com pe ten te,
como res pon sá vel pela de sor ga ni za ção do Ban co e
não por não fa zer cres cer as suas apli ca ções.

Sr. Pre si den te, é pre ci so re lem brar o ób vio: o
Go ver no mu dou; e não mu dou só na pes soa do Pre si-
den te e dos Mi nis tros, mu dou o seu con te ú do, a sua
subs tân cia, a sua ide o lo gia, a sua po lí ti ca, por con se-
guin te.

Uma das prin ci pa is mu dan ças do novo Go ver no
é a re to ma da do pro je to de de sen vol vi men to e da uti li-
za ção do BNDES como ins tru men to de de sen vol vi-
men to, como ban co de de sen vol vi men to e não ban co
de in ves ti men to, que fa zia ne gó ci os bus can do a lu cra-
ti vi da de, como ocor reu com essa gran de ins ti tu i ção
nos úl ti mos tem pos.

Mu dou o Go ver no, mu dou a ori en ta ção po lí ti ca;
é cla ro que tam bém as pes so as de vem ser mu da das,
os di ri gen tes, não ape nas o pre si den te. O novo Go-
ver no co lo cou, na pre si dên cia do BNDES, um dos
bra si le i ros mais bri lhan tes da sua ge ra ção, o pro fes-
sor Car los Les sa, uma per so na li da de cujo va lor e
hon ra dez são re co nhe ci dos com una ni mi da de nes te
País. Não há uma só voz que se le van te con tra o re co-
nhe ci men to da ca pa ci da de, da com pe tên cia, do bri -
lho, da in te li gên cia, da vi são e da hon ra dez de Car los
Les sa.

É cla ro que não bas ta va mu dar o pre si den te e
os di re to res; era pre ci so mu dar as su pe rin ten dên ci as
tam bém, o se gun do e o ter ce i ro es ca lões, as pes so as
que de ci dem, que for mam a opi nião de ci só ria, em úl -
ti ma aná li se, do ban co. Então, era im por tan te que
hou ves se essa mu dan ça. E hou ve não só a mu dan ça,
como tam bém o en xu ga men to.

O BNDES ti nha 27 su pe rin ten dên ci as, que fo-
ram re du zi das a 11, para as qua is fo ram de sig na das
pes so as não só da con fi an ça, mas tam bém da po lí ti-
ca, do pen sa men to da nova di re ção, que quer fa zer
do BNDES um ban co de de sen vol vi men to como foi no 

pas sa do, na sua ori gem, e não um ban co de apli ca-
ções, como ha via se trans for ma do.

Não é que pese so bre as pes so as que lá es ta-
vam sus pe i ta de cor rup ção, mas o fato é que elas per-
ma ne ce ram esse tem po todo, quan do o BNDES teve
uma ges tão te me rá ria. O BNDES fez ope ra ções que
ne nhum ban co de de sen vol vi men to go ver na men tal
po de ria fa zer. Para vi a bi li zar pri va ti za ções, fez con-
ces sões de em prés ti mo com ga ran ti as pre cá ri as, que 
re sul ta ram em um pre ju í zo mu i to gran de, da or dem
de bi lhões de re a is. O BNDES pas sou, no mí ni mo, por 
um ges tão te me rá ria. Di ria que foi algo pior do que
uma ges tão te me rá ria, pois fo ram fe i tas ope ra ções
sem ex pli ca ção den tro das re gras ban cá ri as nor ma is
e, es pe ci al men te, para as re gras de um ban co es ta tal
vol ta do para o de sen vol vi men to.

A ma i o ria des sas pes so as não teve uma par ti ci-
pa ção di re ta nas ope ra ções. No en tan to, es tan do na -
que las po si ções, de cer ta for ma, par ti ci pa ram da que-
las ges tões; di re ta ou in di re ta men te, ti ve ram al gu ma
par ti ci pa ção. Por tan to, é mais do que na tu ral que te -
nha ha vi do a mu dan ça das pes so as de se gun do e ter -
ce i ro es ca lão do ban co; é obri ga tó rio que seja fe i to.

Há a opi nião de que o BNDES foi po li ti za do, por -
que o pre en chi men to foi de na tu re za po lí ti ca. Foi de
na tu re za po lí ti ca, mas sob o pon to de vis ta do pen sa-
men to e não po lí ti co-par ti dá rio. Fo ram in se ri das pes -
so as que têm um pen sa men to po lí ti co e, por con se-
guin te, eco nô mi co – já que a eco no mia é po lí ti ca –, de 
acor do com a ori en ta ção des te Go ver no, fa zen do do
Ban co no va men te um ban co de de sen vol vi men to.

É na tu ral tam bém, Sr. Pre si den te, que pes so as
que ocu pam cer tas po si ções, que são le va das a de -
ter mi na das po si ções, pas sem por um cer to pe río do
de apren di za do mes mo. Nin guém che ga a uma cer ta
po si ção sem se in for mar, sem per der al gum tem po in -
te i ran do-se so bre a na tu re za das ope ra ções, so bre os 
cri té ri os; en fim, até o modo de pro ce der, o que é ab -
so lu ta men te le gí ti mo e ne ces sá rio, é pru den te. É pru -
den te que um su pe rin ten de novo leve al gum tem po
para se co lo car a par das exi gên ci as e dos re gu la-
men tos e da nova ori en ta ção de na tu re za po lí ti ca.

Ago ra, di zer que por isso o Ban co pa rou! Não,
ab so lu ta men te, o Ban co não pa rou! O Ban co, di ria
mais, está num dos seus mo men tos mais fér te is em
ter mos de cri a ção, está pro du zin do me ca nis mos de
dis se mi na ção de cré di to para pe que no e mi cro em-
pre sá rio, cri an do o car tão de cré di to para os cli en tes
da Fi na me, ins ti tu in do me ca nis mos para o mi cro cré-
di to, re to man do a aná li se eco nô mi ca para iden ti fi ca-
ção dos in ves ti men tos es tra té gi cos, dos in ves ti men-
tos na área de in fra-es tru tu ra; o Ban co está exa ta-
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men te re cu pe ran do a sua ca pa ci da de cri a ti va de pla -
ne ja men to, de ob ser va ção e de de ci sões es tra té gi cas
que ha via per di do com ple ta men te num pas sa do re-
cen te.

Não se vai me dir a efi ciên cia do ban co, nes sa
nova eta pa, pelo nú me ro de ope ra ções ou pelo vo lu-
me de apli ca ções. O Se na dor José Agri pi no res sal tou
mu i to isso no seu pro nun ci a men to e não ne ga mos. A
eco no mia bra si le i ra, no pri me i ro se mes tre, en trou
num com pas so de es pe ra. Teve que en fren tar uma si -
tu a ção crí ti ca. Com a ele va ção dos ju ros, ob vi a men te,
o PIB, a pro du ção e o pró prio di na mis mo da eco no-
mia se res sen ti ram pro fun da men te e ain da vão se
res sen tir até o fim do ano. A eco no mia só vai re cu pe-
rar-se no seu vi gor com a en tra da dos in ves ti men tos
pú bli cos, que se rão re to ma dos, com o BNDES à fren -
te de les, como no pas sa do, quan do pro du ziu re sul ta-
dos tão im por tan tes para o cres ci men to eco nô mi co
do Bra sil. Aí, sim, a eco no mia vai re cu pe rar-se.

A re du ção dos ju ros é im por tan te para ali vi ar os
gas tos do Go ver no, não que ela, por si mes ma, te nha
um efe i to de ala van ca gem im por tan te. Sa be mos que
o juro ele va do der ru ba a eco no mia, mas a re du ção
dos ju ros não es ti mu la a eco no mia a re cu pe rar o es -
pa ço per di do. Se fos se as sim, a eco no mia ame ri ca na,
que já está com juro zero e ne ga ti vo, já es ta ria numa
era de pro gres so enor me.

O que re a ti va a eco no mia é o in ves ti men to pú bli-
co em in fra-es tru tu ra. É o si nal da von ta de po lí ti ca do
de sen vol vi men to que a so ci e da de, por meio do Go-
ver no de mo crá ti co, dá aos me i os em pre sa ri a is e ao
mun do. É esse o in ves ti men to que, in clu si ve, cha ma a 
pou pan ça ex ter na. O que cha ma a pou pan ça ex ter na
não é o ofe re ci men to de ta xas de ju ros ele va das.
Esse cha ma o ca pi tal es pe cu la ti vo, que des trói a eco -
no mia. O que cha ma o in ves ti men to pro du ti vo e ex ter-
no é exa ta men te a von ta de po lí ti ca de de sen vol ver e
de cres cer que o Go ver no mos tra ao au men tar o in-
ves ti men to pú bli co, o in ves ti men to em in fra-es tru tu ra,
como ocor reu sem pre no pas sa do.

Sr. Pre si den te, o que está su ce den do é isso. O
que tem sido dito so bre o BNDES (Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al) no fun do está
re fle tin do, na ver da de, in te res ses que es tão sen do
con tra ri a dos e que es tão in ven tan do es sas fal sas ra -
zões para co lo car a nova ad mi nis tra ção do ban co
como in com pe ten te ou ine fi ci en te. Mu i to ao con trá rio,
essa ad mi nis tra ção está exa ta men te re cu pe ran do
toda a efi ciên cia do ban co sob o pon to de vis ta do de -
sen vol vi men to, que é a fi na li da de para a qual ele exis -
te, para a qual foi cri a do. É na tu ral que a mu dan ça re -

sul te num cer to tem po de di ges tão, mes mo, da nova
si tu a ção, que os ser vi do res e fun ci o ná ri os pre ci sam.

O BNDES, Sr. Pre si den te, tem um cor po de fun -
ci o ná ri os e ser vi do res re al men te exem plar, fun ci o ná-
ri os con cur sa dos; nun ca hou ve e não há atu al men te
“po li ti ca gem” no sen ti do de ad mis são de fun ci o ná ri os
por ra zões po lí ti co-par ti dá ri as. Exis te, sim, a es co lha,
den tre os fun ci o ná ri os, para os car gos de di re ção da -
que les mais afi na dos com o pen sa men to po lí ti co e
eco nô mi co da nova di re ção.

Res sal to que, com cer te za, há in te res ses con -
tra ri a dos que, no pas sa do, ti nham uma re la ção mu i to
es tre i ta com o ban co e re a li za ram aque las ope ra ções
con de ná ve is sob to dos pon tos de vis ta, in jus ti fi cá ve is,
que re pre sen ta ram, em al guns ca sos, ver da de i ro sa -
que so bre o BNDES e que, ago ra, es tão con tra ri a dos,
ven do que isso não será mais pos sí vel, ten tan do, ain -
da, um re tor no, por meio de uma mu dan ça de ad mi-
nis tra ção, a si tu a ções que fo ram in te i ra men te su pe ra-
das.

O pro fes sor Car los Les sa, Pre si den te do
BNDES, e o Vice-Pre si den te Darc Cos ta e toda a di -
re to ria são pes so as que não são atin gi das por esse
tipo de crí ti cas, por que são al ta men te com pe ten tes,
bri lhan tes e mu i to hon ra das.

Sr. Pre si den te, é pre ci so en ca rar essa onda de
crí ti cas que se fa zem con tra o BNDES como ma ni fes-
ta ção de in te res ses que não es tão sa tis fe i tos com a
atu al ad mi nis tra ção.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA) – Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela Li de ran-
ça do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, como Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca-
ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do
art. 14, in ci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

Em se gui da, como ora dor ins cri to, fará uso da
pa la vra o Se na dor Ney Su as su na.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, ini ci al men te, agra de ço a V. Exª a opor tu ni da de
que me con ce de e peço sua ge ne ro si da de em re la-
ção ao re ló gio, le van do em con ta que hoje é se gun-
da-fe i ra. Se V. Exª pu der, agra de ce rei. Não es pe ro ser
mu i to lon go.

Em pri me i ro lu gar, gos ta ria, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, de fa lar so bre o as sun to tra ta do
pelo ilus tre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Não vou dis -
cu tir o BNDES; eu o fa rei na pró xi ma se ma na, com
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da dos e nú me ros. Mas sei o quan to es ti ma esse Ban -
co o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que é de lá e que o
viu sen do pre si di do por Mar cos Vi a na. O BNDES da -
que la épo ca era to tal men te di fe ren te do de hoje. To-
tal men te di fe ren te! Isso quem pode di zer me lhor do
que eu é o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que tam bém,
na que le tem po, par ti ci pa va do BNDES e, al gu mas ve -
zes até, da ad mi nis tra ção. Esse é as sun to para ou tro
dia, daí por que não quis apar te ar o ilus tre Se na dor.

Hoje, o que me traz aqui é um pou co o as sun to
ex pos to pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni no: a es co lha
de pes so as in com pe ten tes para os car gos pú bli cos.
Nin guém nega ao PT o di re i to de no me ar, mas exi -
ge-se dele o de ver de no me ar com pe ten tes. E é a in -
com pe tên cia que está pre do mi nan do.

E tra to ape nas do Mi nis té rio da Sa ú de. V. Exª,
que é do Rio de Ja ne i ro, sabe – e acre di to que não
pos sa apla u dir – o que hou ve no Insti tu to Na ci o nal de
Cân cer. Não ouvi uma pa la vra de V. Exª so bre isso,
mas está den tro da sua tese, de que se deve ter o di -
re i to de co lo car gen te boa ou ruim, e de que tem de
mu dar. Essa não é uma tese que o Bra sil de se ja nem
foi para isso que Lula foi ele i to. Sua Exce lên cia foi ele -
i to para es co lher, onde quer que en con tre, pes so as
com pe ten tes, pre fe ren ci al men te no PT. E o PT as
tem. Nas uni ver si da des, nos seus qua dros há pes so-
as com pe ten tes. Mas fa zer o que fez no Insti tu to Na ci-
o nal de Cân cer, Inca!

E, na se ma na pas sa da, pre ve ni o Lí der do PT,
como um bom ami go, so bre o que es ta va se pas san-
do na Vi gi lân cia Sa ni tá ria. Hoje, nove dos dez com po-
nen tes da Co mis são de Me di ca men tos re nun ci a ram
por que es ta vam sen do cor ta dos nas suas fun ções.
Eles não têm ne nhu ma re mu ne ra ção e tra ba lha vam
para o País. Fo ram pes so as es co lhi das no Go ver no
pas sa do, mas ain da pres ta vam ser vi ços no atu al Go -
ver no e ti ve ram que re nun ci ar. Re nun ci a ram por que
não con cor da vam com esse mé to do do Mi nis té rio da
Sa ú de em re la ção à “pe te ti za ção” dos pi o res. Usem
os me lho res! E o PT os tem.

O Pre si den te Lula tem de ve res com o Bra sil em
re la ção a isso. Por quê? O PT so zi nho ja ma is o ele ge-
ria, como nun ca o ele geu. Qu an do Sua Exce lên cia fez 
as ali an ças con se guiu ven cer a ele i ção que, in clu si ve,
con tou com o meu voto no se gun do tur no.

Por tan to, ne nhum Esta do deu ma i o res vo ta ções
a Sua Exce lên cia do que a Ba hia. A ci da de de Sal va-
dor foi a ma i or. E São Fran cis co do Con de foi o ma i or
Mu ni cí pio do Bra sil em apo io ao en tão can di da to Lula. 
Mas não para isso!

Os se nho res do PT não têm o di re i to de le var o
Pre si den te a essa si tu a ção de an gús tia que so men te

o seu pres tí gio está sus ten tan do, por que o Go ver no
tem fra cas sa do.

Te mos Mi nis tros com pe ten tes; mas, a mé dia é
de der ro ta dos que fo ram em pre ga dos no Go ver no.
Assim é no se gun do e no ter ce i ro es ca lões. No quar -
to, eu cre io que che ga rá até con tí nuo den tro da tese
de sen vol vi da, in fe liz men te, por um ho mem in te li gen te
como é o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Dito isso, Sr. Pre si den te, as sun to para o qual eu
cha mo a aten ção, eu pas so a tra tar do as sun to da po -
bre za com a au to ri da de de quem aqui lu tou, fez e cri -
ou o Fun do da Po bre za, quan do mu i tos eram con tra e
vi e ram a esta mes ma tri bu na para ri di cu la ri zá-lo.
Hoje, o Pro gra ma da Fome é o pro gra ma do Go ver no.
Mas é um pro gra ma que está indo mu i to mal.

Ago ra, com a dis cus são do Orça men to para
2004, fa la re mos mu i to em re cur sos para pro je tos so -
ci a is. Já es ta mos fa lan do. Na Re for ma Tri bu tá ria, a
des vin cu la ção de re cur sos atu al men te des ti na dos ao
com ba te à po bre za pa re ce, la men ta vel men te, fi gu rar
en tre os itens pri o ri tá ri os do Go ver no Fe de ral. Pois é
um pro ble ma re la ci o na do a um des ses pro gra mas de
com ba te à po bre za que exi ge o co nhe ci men to des ta
Casa. Re fi ro-me ao Pro gra ma de Sub sí dio à Ha bi ta-
ção de Inte res se So ci al – PSH , do qual a Ca i xa Eco -
nô mi ca é par te.

Esse Pro gra ma tem por ob je ti vo vi a bi li zar o
aces so à mo ra dia para fa mí li as com ren da bru ta men -
sal de até R$ 580, e foi cri a do, ain da em 2001, no Go -
ver no Fer nan do Hen ri que. Seus re cur sos são pro ve-
ni en tes de li nhas de fi nan ci a men to do FGTS e de
sub sí di os con ce di dos pelo Go ver no Fe de ral com con -
tra par ti da do Mu ni cí pio ou Esta do.

Logo no iní cio des te Go ver no, por tan to, nes te
ano, o Go ver no da Ba hia, por in ter mé dio da Se cre ta-
ria Esta du al de Com ba te à Po bre za e às De si gual da-
des So ci a is – diga-se de pas sa gem o úni co Esta do
que cri ou a Se cre ta ria de Com ba te à Po bre za e que
co me çou a agir an tes do Go ver no Fe de ral no com ba-
te às de si gual da des so ci a is –, deu iní cio a pro je tos
so ci a is am pa ra dos pelo re fe ri do pro gra ma.

Em ja ne i ro, o Esta do da Ba hia ce le brou car ta de 
in ten ção com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, ga ran tin-
do, a tí tu lo de con tra par ti da fi nan ce i ra, re cur sos da or -
dem de R$14,5 mi lhões. Para vi a bi li zar sua exe cu ção
e in cen ti var as Pre fe i tu ras, a Ba hia as su miu o va lor
que se ria de res pon sa bi li da de do Mu ni cí pio e de fi niu,
para aten di men to, a fa i xa de be ne fi ciá ri os com ren da
de até meio sa lá rio mí ni mo! Para as Pre fe i tu ras cou be
a con ces são dos ter re nos e in fra-es tru tu ra.
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Con fi an te no cum pri men to das obri ga ções as -
su mi das, o Go ver na dor Pa u lo Sou to, com a ori en ta-
ção da pró pria Ca i xa, mo bi li zou os Mu ni cí pi os, pres -
tou apo io téc ni co às Pre fe i tu ras. De cor ri dos oito me -
ses de in ten so tra ba lho, um to tal de 116 Mu ni cí pi os já
es ta vam in te gra dos ao pro gra ma e ti nham as si na do o 
res pec ti vo con vê nio do qual fa lei ini ci al men te. Pre-
via-se o aten di men to de mais de 17 mil fa mí li as ca -
ren tes.

E o que acon te ceu? O Go ver no Fe de ral, até
esta data, au to ri zou a con tra ta ção de pou co mais de
mil uni da des ha bi ta ci o na is – exa tas 1.261 uni da des –
em 21 Mu ni cí pi os. Isso re pre sen ta so men te 7% das
fa mí li as iden ti fi ca das e con ve ni a das. E mais. Te mos
hoje ou tros 260 Mu ni cí pi os da Ba hia com to das as
con di ções exi gi das para par ti ci pa rem do pro gra ma.
Assim, 51 mil no vas fa mí li as es tão ap tas a esse be ne-
fí cio.

Uma gran de ex pec ta ti va foi ge ra da nos Mu ni cí-
pi os. Mu i tas Pre fe i tu ras en fren ta ram e en fren tam di fi-
cul da des – to dos sa bem dis so – para as se gu rar a
con tra par ti da exi gi da, a pro mo ção da in fra-es tru tu ra e 
a le ga li za ção dos ter re nos.

Ma i or ex pec ta ti va ain da está pre sen te nas fa mí-
li as se le ci o na das que vi vem em si tu a ção de ex tre ma
po bre za e es tão an si o sas, to das, para re a li zar o so -
nho da casa pró pria.

Sr. Pre si den te, são fa mí li as com ren da que não
ul tra pas sa 100 re a is! Ve jam só! Cin qüen ta e uma mil
fa mí li as a se rem aten di das (ca das tra das, con tac ta-
das, com es pe ran ças re no va das de pos su í rem sua
casa pró pria), o Go ver no Fe de ral li be rou o aten di-
men to para pou co mais de mil!

Pa dre Clo do veo Pi az za, que di ri ge a Se cre tá ria
à Po bre za na Ba hia, dá tes te mu nhos de pes so as que
pro cu ram a ins ti tu i ção atrás de no tí ci as; que cho ram,
que la men tam te rem sido suas es pe ran ças para mo -
rar com de cên cia cru el men te frus tra das pelo Go ver no
Fe de ral. Como ex pli car a es sas fa mí li as que o que
lhes foi pro me ti do tal vez não saia? Como jus ti fi car
que um Mu ni cí pio te nha se le ci o na do 100 fa mí li as e,
ao fi nal, so men te 50 fo ram aten di das? É isso o que
está acon te cen do.

Como es co lher? Se rão os mais mi se rá ve is en -
tre os mi se rá ve is? Se rão mu i to mais. A or dem al fa bé-
ti ca pode ser um cri té rio, como ocor reu na ci da de de
Te i xe i ra de Fre i tas?

Ini ci a ti vas que de vol ve ri am um pou co de ci da-
da nia es tão pa ra li sa das, como, por exem plo, o mu ti-
rão para a cons tru ção de um con do mí nio em Fe i ra de

San ta na, onde re si di ri am 250 fa mí li as che fi a das por
mu lhe res, to das ex-ca ta do ras de lixo.

A Se cre ta ria de Com ba te à Po bre za e às De si-
gual da des So ci a is do Esta do da Ba hia é di ri gi da pelo
Pa dre Pi az za. Um ho mem de bem, di nâ mi co, que
luta, jun ta men te com sua equi pe, para le var ci da da nia
às co mu ni da des ca ren tes da mi nha Ba hia. Não é uma 
Se cre ta ria po lí ti ca.

A Ba hia tem fe i to o pos sí vel para ga ran tir êxi to a
essa luta. O Esta do cum priu e está cum prin do com a
con tra par ti da acer ta da com as Pre fe i tu ras, que ce de-
ram ter re no e es tão pre pa ran do a in fra-es tru tu ra.
Ago ra, é pre ci so que o Go ver no Fe de ral cum pra o que 
pro me teu, já que o Go ver no da Ba hia, por in ter mé dio
do seu Go ver na dor Pa u lo Sou to, já cum priu sua par -
te.

Não es tou aqui para du vi dar dos bons pro pó si-
tos do Go ver no Lula – no qual de po si to mu i tas es pe-
ran ças, ape sar de tudo. Mas há de se dar ce le ri da de e 
efi ciên cia às suas ações, em es pe ci al àque las que
tra rão be ne fí ci os di re tos e ime di a tos ao povo so fri do.

Como já dis se, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to se
tem fa la do em com ba te à po bre za. É pre ci so que mu i-
to se faça mais do que as pa la vras. Um pro gra ma
como esse que vi a bi li za ha bi ta ção a fa mí li as ab so lu-
ta men te ca ren tes não pode ser pre ju di ca do pela ino -
pe rân cia de se to res do Go ver no Fe de ral, pela fal ta de
agi li da de da sua bu ro cra cia.

Co lo que mos pes so as com pe ten tes no Go ver no.
Se fi zer mos isso, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, se jam
elas prin ci pal men te do PT  e tem gen te com pe ten te ,
va mos ter um Bra sil me lhor e um Go ver no mais com -
ple to. Não um Go ver no que vive ape nas da po pu la ri-
da de do seu Pre si den te sus ten tan do to dos os se nho-
res e, ba se a dos nis so, os se nho res que rem ir para a
luta ele i to ral. Ba se i em-se no que vão fa zer. Fa çam
para po der pe dir o voto ao povo em 2004 e 2006.

Sei que o Pre si den te Lula tem essa in ten ção.
Mas até mes mo quan do não é o PT, dos seus ali a dos,
só es co lhe os pi o res. Esco lham ho mens de bem; to -
dos os par ti dos os têm, prin ci pal men te o par ti do de V.
Exª que sem pre as pi rou o po der. De V. Exª não, por -
que V. Exª che gou re cen te men te ao PT.Mas o par ti do
em que tal vez V. Exª te nha tido re la ções mais an ti gas
do que ago ra. Por isso, que ro pe dir a V. Exª que seja
in tér pre te des te meu ape lo à Ca i xa Eco nô mi ca para
com ple tar a sua par te, a fim de dar às fa mí li as ba i a-
nas ha bi ta ção in dis pen sá vel para que elas pos sam vi -
ver me lhor.

Mu i to obri ga do a V. Exª.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der, o que ra -
ra men te faço, para pro fe rir um bre ve co men tá rio so -
bre o dis cur so do Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, haja vis ta que eu não po dia apar teá-lo por que
S. Exª fa la va como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, por ter sido ci ta do, V. Exª usa rá da
pa la vra.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, fa rei ape nas um co men tá rio.

O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães re al men-
te tem to das as cre den ci a is e o re co nhe ci men to de
toda a Casa para fa lar so bre po bre za. S. Exª de di-
cou-se a esse as sun to com seu es for ço de pro po si-
ção, com sua in te li gên cia e com todo seu em pe nho.

Ao se re fe rir à com pe tên cia dos Mi nis tros e dos
au xi li a res, de modo ge ral, do Pre si den te Lula, ob vi a-
men te o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães cum pre
o de ver da Opo si ção de fa zer a crí ti ca e apon tar aqui e 
ali ma ni fes ta ções de in com pe tên cia. No en tan to, a
res pon sa bi li da de das de sig na ções e da ma nu ten ção
das pes so as é do Pre si den te da Re pú bli ca, que deve
pres tar con tas à so ci e da de e ob ter o me lhor re sul ta do
ao fim do seu man da to. Evi den te men te, cabe ao Pre -
si den te e aos seus au xi li a res ana li sar o de sem pe nho
de cada um dos es co lhi dos e, onde hou ver qual quer
fa lha na ex pec ta ti va do cum pri men to das me tas do
Go ver no, fa zer a subs ti tu i ção sem ne nhum des dou ro.
No caso do Insti tu to do Cân cer, foi fe i ta a subs ti tu i ção.
Sou ami go par ti cu lar do Dr. Ja mil Had dad e co nhe-
ço-o pro fun da men te. Sei que é uma pes soa sé ria e
com pe ten te. Foi Mi nis tro da Sa ú de, car go que exer -
ceu com mu i ta com pe tên cia, mas der ru ba do por con -
tra ri ar in te res ses dos gran des gru pos, por ser in tro du-
tor do ge né ri co.

No Insti tu to do Cân cer – des co nhe ço as ra zões
– a pre sen ça dele tor nou-se in com pa tí vel com o cor -
po de di re to res e de fun ci o ná ri os gra du a dos. E o que
fez o Go ver no? Subs ti tu iu-o. Ele foi o pri me i ro a pe dir
de mis são e re co nhe cer que era seu de ver fa zer isso,
sem ne nhum des dou ro. Ja mil Had dad foi es co lhi do
como um gran de nome. To da via, hou ve esse pro ble-
ma e ele foi subs ti tu í do, mas sai com o con ce i to ele va-
do com o qual en trou.

Fala-se, e acre di to nis so, que até o fim do ano
ha ve rá re for ma mi nis te ri al e subs ti tu i ções. É cla ro que 
o Pre si den te pro cu ra rá re ti rar, não por ra zões que os
di mi nu am, mas, por ra zões par ti cu la res, aque les que, 
aqui e ali, não es tão cor res pon den do à ex pec ta ti va.
Então, a res pon sa bi li da de é do Pre si den te, quan to à
sua com pe tên cia; mas o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães cum pre o seu de ver de cri ti car, de apon tar e
até de su ge rir. Obser van do as crí ti cas aqui e ali, o
Pre si den te fará o seu jul ga men to e to ma rá a de ci são
opor tu na.

Era só esse co men tá rio que que ria fa zer.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Dan do

pros se gui men to à lis ta dos ora do res ins cri tos, fará
uso da pa la vra o Se na dor Ney Su as su na, por vin te
mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nós nos or gu lha-
mos mu i to do ta ma nho do Bra sil. Sem pre di ze mos,
com mu i to or gu lho, que é um país con ti nen tal. Como
tal, tem mu i tos pro ble mas. O Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães aca ba de ci tar um de les, a po bre za, con -
tra a qual lu ta mos há mu i to tem po, mas que em vez de 
di mi nu ir está sem pre au men tan do, por ra zões às ve -
zes de in com pe tên cia.

Qu e ro dar um tes te mu nho. Eu era Pre si den te da 
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, quan do o Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, à épo ca Pre si den te
des ta Casa, me li gou e dis se: “Pre ci so de uma das
emen das da sua Co mis são. Pre ci so que co lo que nes -
sa emen da, para com ba te à po bre za e para com ba te
à fome, um bi lhão e meio.”

Res pon di di zen do que essa quan tia era de ma si-
a da para uma emen da. Mas ele me dis se: “Faça, que
eu vou tra ba lhar!” E nós con se gui mos co lo car no
Orça men to na que le ano um bi lhão e meio, por uma
emen da da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Fe i ta essa lem bran ça, que ro di zer que, num
país con ti nen tal como o nos so e vi ven do num mun do
glo ba li za do, não po de mos vol tar, de ma ne i ra ne nhu-
ma, ao tem po da di li gên cia, mu i to me nos ao tem po do 
pa que te, dos va po res. Às ve zes, até mes mo “a jac to”
é pou co para a ve lo ci da de que todo o sis te ma exi ge. E
faz mu i to tem po que co nhe ce mos o pro ble ma das
com pa nhi as aé re as.

Já de ba te mos isso em pro fun di da de na Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos, in clu si ve com a co la-
bo ra ção do Cade, que par ti ci pou de uma re u nião com 
to das as em pre sas do ramo, a qual ocor reu há três
anos no Peru. Sa be mos que o Bra sil é o úni co país da
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Amé ri ca do Sul que de tém em pre sas de ban de i ra na -
ci o nal. To dos os de ma is já ven de ram as suas. E sa be-
mos que a cri se por que pas sa essa in dús tria agra-
vou-se.

No se gun do se mes tre de 2002, de 16 em pre sas
bra si le i ras ava li a das pe las au to ri da des da avi a ção ci -
vil, ape nas duas, que não che ga vam a aten der a 1%
do mer ca do na ci o nal, não apre sen ta ram sal do ne ga-
ti vo em seus ba lan ços.

Se gun do os ana lis tas que es tu da ram a ma té ria,
con si de ran do os re sul ta dos re fe ren tes aos úl ti mos
qua tro anos, as di fi cul da des fi nan ce i ras des sas em -
pre sas apa re ci am como per sis ten tes e in di ca vam que 
os cons tan tes sal dos ope ra ci o na is ne ga ti vos tor-
nar-se-iam crô ni cos, o que ocor reu. Por exem plo, em
1999, as em pre sas con si de ra das per de ram 214,5 mi -
lhões de re a is; em 2000, per de ram 76,3 mi lhões; em
2001, 311,8 mi lhões; e em 2002, com da dos re fe ren-
tes ape nas à pri me i ra me ta de do ano, os pre ju í zos já
re gis tram 334 mi lhões. A lu cra ti vi da de do se tor, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está ne ga ti va em
13% no exer cí cio des te ano. 

Em es tu do re a li za do so bre as ca u sas das cri ses
da avi a ção ci vil bra si le i ra, a Fun da ção Insti tu to de
Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da (Ipea), do Mi nis té rio
do Pla ne ja men to, apon ta al guns as pec tos que, em
sua ava li a ção, são os prin ci pa is ca u sa do res das tur -
bu lên ci as que atin gem as com pa nhi as aé re as na ci o-
na is.

Se gun do o Ipea, o pri me i ro as pec to é a má ges -
tão das em pre sas. Na opi nião do Insti tu to, gran de
par te da cri se que as so lou a Trans bra sil de veu-se a
pro ble mas ge ren ci a is. Por ou tro lado, no caso da Vi a-
ção Aé rea Rio-Gran den se (Va rig), o es tu do mos tra
que é um con tra-sen so uma as so ci a ção de fun ci o ná-
ri os di ri gir os des ti nos da em pre sa.

Aliás, no ano 2000, uma das ma i o res li ções de
má ges tão foi o pa ga men to de trin ta mi lhões de re a is
a mem bros da Fun da ção a tí tu lo de par ti ci pa ção nos
lu cros, ao mes mo tem po em que a em pre sa fe cha va
seu ba lan ço, re gis tran do um rom bo  de R$189 mi-
lhões de re a is.

Ape sar de tudo, o Ipea ad mi te que a ope ra ção
foi per fe i ta men te le gal, mas pe cou no mo men to em
que os di ri gen tes da Va rig, de ma ne i ra pre ci pi ta da,
olha ram ape nas para a co lu na dos lu cros e ig no ra ram
os enor mes pre ju í zos que a em pre sa vi nha acu mu-
lan do e que au men tou ain da mais na que le ano.

Ape nas esse erro co me ti do pode ser cre di ta do
como um dos fa to res que ca u sa ram di fi cul da des fi-

nan ce i ras que a em pre sa vem en fren tan do nos dois
úl ti mos anos. 

Ou tro as pec to de ter mi nan te da cri se das com -
pa nhi as aé re as na ci o na is apon ta do pelo Ipea é o es -
tru tu ral. Na ava li a ção do Insti tu to, to das as em pre sas
aé re as so frem de ma si a da men te com os im pac tos ca -
u sa dos pe los fa to res es tru tu ra is.

Di fi cil men te po dem ser con tro la dos, por que fa -
zem par te de um con jun to das va riá ve is in de pen den-
tes que in ter fe rem a cada mo men to, qua se sem pre de 
ma ne i ra ne ga ti va no equi lí brio das em pre sas.

Mes mo em pre sas con si de ra das bem ad mi nis-
tra das, como é o caso da TAM e da GOL, não con se-
guem es ca par dos cho ques que são ge ra dos fora das
suas áre as de con tro le.

Esses im pac tos in vi a bi li zam pra ti ca men te qual -
quer pre vi são de pla ne ja men to es tra té gi co das em-
pre sas, al te ram sig ni fi ca ti va men te os cus tos e, o que
é mais com pli ca do, pro vo cam um de se qui lí brio crô ni-
co en tre re ce i tas e des pe sas.

Para se ter uma idéia do ta ma nho dos pre ju í zos,
bas ta lem brar al guns da dos que fa zem par te do ce ná-
rio da avi a ção ci vil no ano de 2002. 

No ano pas sa do, as pas sa gens aé re as su bi ram
45,9%, ao mes mo tem po em que o com bus tí vel teve
um au men to de 134,72% e o le a sing dos aviões teve
uma alta de 57,82%. E, o que é pior, não era ta xa do e
pas sou a sê-lo. Além dis so, em re la ção ao ano de
2001, re gis trou-se uma que da na ofer ta de as sen tos
nos aviões e o ín di ce de pas sa ge i ros trans por ta dos
caiu em 9,1%.

Ou tro as pec to que me re ce con si de ra ção são as
al tas ta xas que são co bra das aos vi a jan tes pela uti li-
za ção da in fra-es tru tu ra dos ae ro por tos e que es tão
en tre as mais ca ras do mun do. No Bra sil, es sas ta xas
são 65% mais ca ras do que nos ae ro por tos dos Esta -
dos Uni dos e 35% ma i o res do que as co bra das nos
ae ro por tos da Eu ro pa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu di ria
que exis tem ou tros fa to res. Por exem plo, o pro ble ma
da es ca la. To das as nos sas com pa nhi as, jun tas, re-
pre sen tam dez por cen to da ma i or em pre sa ame ri ca-
na. Qu an do va mos com prar, fa zer le a sing, não te mos
po der de pres são para re a li zar um bom ne gó cio.

Mas não bas ta isso. E o câm bio? As em pre sas
to ma ram di nhe i ro em pres ta do a um por um e, de re -
pen te, sal ta para três e o fa tu ra men to é ir re al. Esse é
ou tro pro ble ma sé rio, mas exis te uma le gis la ção que
pe na li za mais ain da, Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães. Toda vez que com pra mos uma pas sa gem, pa -
ga mos o im pos to para as em pre sas re gi o na is, o que
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au men ta o pre ço. É pre ci so, não te nha dú vi da, que
es sas em pre sas re gi o na is se jam ins ti ga das, aju da-
das a cres cer, mas é um cus to a mais.

Não é só isso. Ain da te mos os pro ble mas como
o do le a sing ter sido pe na li za do e se pas sou a co brar
im pos tos so bre ele. So bre os ae ro por tos já fa lei. Exis -
te, ain da, ou tra con cor rên cia mu i to sé ria na área in ter-
na ci o nal. Na épo ca da eu fo ria, pe di mos vá ri os vôos
para o ex te ri or. A cada vôo que pe día mos era con ce-
di do um de re tor no. Atu al men te, há 162 vôos indo e
vin do, mas só uti li za mos 45, 50, no má xi mo. E as em -
pre sas ame ri ca nas con ti nu am re a li zan do os vôos,
pois para elas a di fe ren ça é pe que na. Aca bam fa zen-
do dum ping aqui e per de mos mais pas sa ge i ros.

São mu i tas as ra zões. To dos es ta mos pas san do
di fi cul da des. Voar com a sua ban de i ra, não te nha dú -
vi da, é um or gu lho. Para isso, a Fran ça in ves tiu vá ri os
bi lhões de dó la res e sus ten tou a cri se da Air Fran ce.
Não foi di fe ren te na Ingla ter ra, em Por tu gal, na Su í ça
ou com a Ibé ria, mas no Bra sil o Go ver no de i xa as
em pre sas, elas que se vi rem, quan do não su ge rem,
como su ge ri ram, uma fu são, o que pa re ce nor mal, se
não es ti ves se na con tra mão, pri me i ro, do in te res se
pú bli co. Com a fu são, exis ti rá uma úni ca em pre sa de -
ten do cer ca de 70% do mer ca do. E aí, nós usuá ri os
es ta re mos mu i to mais re féns.

Estra nho mu i to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que o Cade não es te ja se ma ni fes tan do con -
tra ri a men te, tam pou co o Mi nis té rio da Jus ti ça. Estra -
nho mais ain da a ce le ri da de do pro ces so de fu são,
que es pan ta. A Va rig está numa po si ção de in fe ri o ri-
da de, que ter mi na re ce ben do ape nas 5% do va lor da
nova em pre sa. Ora, tal vez pu des se ha ver a fu são.
Quem sabe a fu são não se ria boa? Mas os em pre ga-
dos têm cer ca de R$3,5 bi lhões. Há um en con tro de
con tas já ga nho, não na ins tân cia fi nal, mas em pri -
me i ra ins tân cia, de R$1,5 bi lhão. Se so mas sem os
dois va lo res, já se ria um ca pi tal sig ni fi ca ti vo, bem su -
pe ri or ao da em pre sa que te ria a ma i or par te. Aí po de-
ría mos ter a fu são sen do fe i ta de 50% e 50%. Mas
será que isso in te res sa à ou tra em pre sa, que está,
nes te mo men to, mais in te res sa da em ter esse acer vo
dan do ape nas 5% em re tri bu i ção?

Por tan to, esse é um fato so bre o qual de ve mos
nos de bru çar. Num País con ti nen tal como o nos so, o
po der na ci o nal não ad mi te não ter mos uma avi a ção
pró pria. Ima gi nem uma cri se na Ama zô nia. Como va -
mos man dar nos sos sol da dos para lá? De na vio? De
car ro? É im pos sí vel. Pela Ae ro náu ti ca, tal vez, mas a
Ae ro náu ti ca, à cus ta do Si vam, dos seus 750 aviões,
pos sui ape nas 50 vo an do. Então, não será tam bém
pela Ae ro náu ti ca, caso te nha mos que man dar uma

quan ti da de de sol da dos à Ama zô nia. Pre ci sa mos das 
com pa nhi as aé re as.

Como tem sido fe i to nos Esta dos Uni dos?
Lá, quan do uma em pre sa vai com prar um avião, 

por exem plo, pelo lado de fora os aviões têm blin da-
gem para onda de rá dio; pelo lado de den tro, não. Por
isso não se pode usar o te le fo ne ce lu lar. Ao usar o te -
le fo ne ce lu lar, po dem ser des tra va das as por tas. Os
ame ri ca nos di zem: fa çam a blin da gem tam bém pelo
lado de den tro, e pa gam 30% do cus to do avião, para
usar caso haja con fli to. Infe liz men te não te mos di nhe-
i ro para fa zer isso, mas po día mos fa zer um en con tro
de con tas. Po día mos re ti rar im pos tos que eram re ti ra-
dos até a úl ti ma Cons ti tu i ção. Quem não se lem bra,
nes ta Casa, de quan do os Go ver na do res re sol ve ram
co brar ICMS de to dos nós e que ri am co brar 9%? Foi
uma guer ra con se guir mos 4%, mas foi só o rom pi-
men to do di que. A par tir daí, foi im pos to so bre im pos-
to.

So lu ções exis tem, e mu i tas, des de que o Go ver-
no pen se em fa zer, pri me i ro, jus ti ça a uma com pa nhia
que é a ban de i ra do Bra sil lá fora, no que se re fe re às
em pre sas aé re as. Se gun do, que o Go ver no se dis po-
nha a ar re ca dar me nos. Lem brem-se de que, num
País con ti nen tal como o nos so, o po der na ci o nal não
pode fi car des fal ca do de uma avi a ção ci vil nos sa.

Fui ao Se na do da Argen ti na, con ver sei com
nos sos com pa nhe i ros de lá. A res pos ta que da vam às 
mi nhas per gun tas so bre a pri va ti za ção das suas em -
pre sas – no caso, a de les foi com pra da pela Ibé ria:
vol ta mos ao co lo ni a lis mo. Aqui, para sa ir mos, te mos
de ir a Ma dri, de Ma dri é que se pode ir para ou tros
can tos.

Foi pés si mo, tan to é que es tão nos for çan do a
fa zer um acor do, e o Bra sil e a Argen ti na pas sam a ter 
no va men te uma em pre sa. É o so nho de les. Enquan to
eles so nham em vol tar a ter uma em pre sa na ci o nal,
es ta mos de i xan do que as nos sas se des man chem.

A fu são pode, por al gum tem po, sal var. Ago ra,
nes se am bi en te hos til que aca bei de des cre ver, nem
Cris to, vin do como ad mi nis tra dor da em pre sa, po de rá
ad mi nis trar se não fi zer mu i to mi la gre. Terá que fa zer
mu i tos mi la gres, por que o am bi en te é hos til. E o que
me es pan ta mais é que o Go ver no Fe de ral faz de con -
ta que não está ven do. Há quan tos anos se ar ras ta
aqui essa cri se? Há quan tos anos esta Casa tem co -
nhe ci men to de que as nos sas em pre sas es tão en fra-
que cen do? A Va rig ti nha um pa tri mô nio de 2 bi lhões
de dó la res, nos tem pos áu re os. Hoje deve, de po is de
to das es sas mu dan ças, 1 bi lhão de dó la res. É uma
he mor ra gia gran di o sa, e to dos olha mos per ple xos,
mas não to ma mos ne nhu ma de ci são!
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É pre ci so que o Se na do e o Mi nis té rio da De fe sa
se po si ci o nem e é pre ci so que o Cade olhe a ques tão,
por que o gran de pre ju di ca do não será só o Po der na -
ci o nal, mas tam bém os que usam e pre ci sam usar os
ser vi ços aé re os.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su-
na, o Sr. Pa pa léo Paes, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra. Ide li
Sal vat ti.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su-
na, a Sra. Ide li Sal vat ti, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Pa pa-
léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.
S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a so ci e-
da de bra si le i ra vem as sis tin do pas si va men te, nos úl ti-
mos anos, ao agra va men to de um fe nô me no so ci al de 
con se qüên ci as de sas tro sas para o fu tu ro des ta Na-
ção.

Re fi ro-me à in ten si fi ca ção do pro ces so de êxo -
do ru ral, pro cu ran do iden ti fi car suas ca u sas e cha-
man do a aten ção de to dos para os da nos que esse
mo vi men to mi gra tó rio vem pro vo can do, so bre tu do
nos gran des cen tros ur ba nos. Evi den te men te, não te -
nho a pre ten são de es go tar o tema nes te pro nun ci a-
men to, cuja com ple xi da de tem sido ob je to de mi nu ci-
o so es tu do de an tro pó lo gos e so ció lo gos. Entre tan to,
é im pe ra ti vo que apro fun de mos o de ba te em tor no do
as sun to, ten do em vis ta a ne ces si da de de mi ti gar mos
os efe i tos ne ga ti vos do êxo do ru ral para o nos so País.

Alguns nú me ros so bre a emi gra ção da po pu la-
ção ru ral bra si le i ra em di re ção às ci da des, re ve la dos
no úl ti mo cen so do IBGE, de mons tram que o pro ble-
ma tem atin gi do pro por ções pre o cu pan tes e exi ge do
Go ver no Fe de ral a to ma da de pro vi dên ci as ur gen tes
para fre ar o in cha ço de sor de na do dos gran des cen -
tros ur ba nos.

Em 1950, por tan to, há pou co mais de 50 anos, a 
po pu la ção ru ral bra si le i ra era de 33 mi lhões de pes -
so as, con tra uma po pu la ção ur ba na de 19 mi lhões.
Enquan to qua se 2/3 do to tal da po pu la ção vi via no
cam po, pou co mais de 1/3 ha bi ta va as áre as ur ba nas.
Em 1980, ape nas 30 anos de po is, essa or dem se in -
ver teu. Os nú me ros re ve la ram que o Bra sil pos su ía
uma po pu la ção to tal de 119 mi lhões de ha bi tan tes,

dos qua is 80 mi lhões vi vi am na área ur ba na e 38 mi -
lhões na área ru ral. Pra ti ca men te 1/3 da po pu la ção,
ou seja, 31,93% re si dia no cam po. No Cen so de 2000, 
cons ta tou-se que, dos 169 mi lhões de bra si le i ros,
ape nas 31 mi lhões re si di am na área ru ral, re pre sen-
tan do um per cen tu al de ape nas 18,8% do to tal. Isto
sig ni fi ca di zer que num pe río do de duas dé ca das, a
po pu la ção ru ral bra si le i ra que re pre sen ta va 1/3 do to -
tal pas sou a re pre sen tar me nos de 1/5. Se ana li sar-
mos o pe río do de cin co dé ca das, a par tir de 1950, ve -
ri fi ca re mos que a po pu la ção ru ral do País caiu de
63,84% do to tal para 18,8%, cons ta ta ção pre o cu pan-
te que re ve la a ten dên cia de es va zi a men to do cam po.
Tra ta-se de um País de ter ras fér te is, quen tes, agra -
dá ve is e ex ten sas.

Ana li san do ape nas os re sul ta dos dos dois úl ti-
mos cen sos, ve ri fi ca mos que no pe río do com pre en di-
do en tre 1996 e 2000, a po pu la ção ur ba na teve um in -
cre men to de mais de 14 mi lhões de pes so as (11,9%), 
sal tan do de 123 mi lhões de ha bi tan tes para 137 mi -
lhões. Enquan to isso, a po pu la ção ru ral re du ziu-se
em 2 mi lhões (6,3%), pas san do de 34 mi lhões de
pes so as em 1996 para 32 mi lhões em 2000, o que im -
pli cou o êxo do ru ral de 537 mil pes so as por ano, na
mé dia do pe río do.

Fa zen do a aná li se re gi o na li za da do pe río do de
1996 a 2000, cha ma a aten ção o fato de que a Re gião
Sul do País foi a que apre sen tou a ma i or per da re la ti-
va de po pu la ção, com um de crés ci mo de 10,8%. Quer 
di zer que cer ca de 144 mil pes so as aban do na ram as
áre as ru ra is da Re gião Sul a cada ano do pe río do
con si de ra do. Em ter mos ab so lu tos, no en tan to, ve ri fi-
ca-se que a re gião Nor des te foi dis pa ra da a que mais
per deu ha bi tan tes do cam po para as ci da des, re gis-
tran do um êxo do ru ral anu al de 203 mil pes so as. A re -
gião que apre sen tou a me nor per da re la ti va de po pu-
la ção ru ral foi o Su des te, com 4,5%, o que im por tou
no êxo do ru ral de 81 mil pes so as a cada ano. Na re -
gião Nor te, um fato cu ri o so, ain da que cin co Esta dos
da re gião te nham re gis tra do au men to da po pu la ção
ru ral, no con jun to, a re gião apre sen tou gran de êxo do
ru ral gra ças, prin ci pal men te, ao fe nô me no ocor ri do
no Pará, que foi o Esta do do País que apre sen tou a
se gun da ma i or re du ção ab so lu ta da po pu la ção ru ral
no pe río do con si de ra do. Na re gião Cen tro-Oes te, a
re du ção da po pu la ção ru ral ve ri fi ca da no pe río do de
1996 a 2000 cor res pon deu a 5,8%, o que sig ni fi ca
que uma mé dia de 23 mil pes so as a cada ano aban -
do na ram as áre as ru ra is.

Ima gi nem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, to dos os anos, mais de 500 mil pes so as sa in do
do cam po e che gan do às ci da des. São pais e mães
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de fa mí li as que na sua gran de ma i o ria não pos su em a 
qua li fi ca ção ade qua da para o mer ca do de tra ba lho
ur ba no. Engros sa rão o já ex pres si vo con tin gen te de
de sem pre ga dos à es pe ra de uma opor tu ni da de de
ocu pa ção. Sem aces so às con di ções mí ni mas de ci -
da da nia, já que as nos sas ci da des se quer pos su em
es tru tu ra de sa ú de, ha bi ta ção, trans por te, se gu ran ça
e sa ne a men to bá si co para aten der aos seus ha bi tan-
tes, es ses bra si le i ros se jun ta rão a mi lhões de ou tros,
fa zen do mul ti pli car as es ta tís ti cas dos sem-teto, dos
sem-em pre go, dos sem-des ti no.

O que fa zer para evi tar as con se qüên ci as da no-
sas des se gra ve fe nô me no so ci al? Como im pe dir que
as ci da des se jam in va di das a cada ano por cen te nas
de mi lha res de bra si le i ros sem qual quer pers pec ti va
de tra ba lho e ren da? Este é o gran de de sa fio que está 
sen do co lo ca do para o Go ver no, nas suas três es fe-
ras. É o gran de de sa fio que tam bém está sen do co lo-
ca do para nós, mem bros do Po der Le gis la ti vo, a
quem cabe con tri bu ir para en con trar as so lu ções para 
os gran des pro ble mas na ci o na is.

Em pri me i ro lu gar, é pre ci so iden ti fi car as ca u-
sas do agra va men to do êxo do ru ral em nos so País,
fe nô me no que atin ge to das as re giões bra si le i ras com 
ma i or ou me nor in ten si da de. His to ri ca men te, a po lí ti-
ca po pu lis ta pra ti ca da pe los go ver nos in va ri a vel men-
te ig no ra va os ha bi tan tes do cam po. Entre tan to, as
mu dan ças pro vo ca das pela rá pi da in dus tri a li za ção,
pela ur ba ni za ção, pela mo der ni za ção da agri cul tu ra e 
pelo au men to do êxo do ru ral des per ta ram a aten ção
para esse seg men to so ci al.

Com o avan ço da me ca ni za ção no cam po, os
gran des pro pri e tá ri os im pu se ram con di ções mais du -
ras de tra ba lho ou ex pul sa ram os pos se i ros, ar ren da-
tá ri os, agre ga dos e me e i ros. As con di ções agra va-
ram-se e, com elas, de sen vol veu-se a cons ciên cia da
de su ma na sub mis são das po pu la ções cam pe si nas.
Daí sur gi ram os mo vi men tos ru ra is or ga ni za dos, in-
su fla dos ain da por li de ran ças po lí ti cas e por se to res
ra di ca is da igre ja. A san ção do Esta tu to do Tra ba lha-
dor Ru ral, em 1963, es ten den do ao mun do ru ral a le -
gis la ção tra ba lhis ta ur ba na, com di re i tos como car te i-
ra as si na da, jor na da de tra ba lho, sa lá rio mí ni mo, re -
pou so se ma nal re mu ne ra do e fé ri as, re pre sen tou um
avan ço. To da via, o re ce io dos pro pri e tá ri os le vou-os à
dis pen sa dos tra ba lha do res ru ra is que, ex clu í dos, fo -
ram ba ter em gran de nú me ro nas pe ri fe ri as ur ba nas.
É o que con ti nu a mos a as sis tir, de for ma cada vez
mais in ten sa.

Po de mos di zer en tão que as prin ci pa is ca u sas
do êxo do ru ral são, den tre ou tras, as se guin tes:

– a me ca ni za ção do cam po, subs ti tu in-
do a mão-de-obra hu ma na, obri gan do os
tra ba lha do res ru ra is a bus ca rem em pre gos
nas ci da des;

– a in su fi ciên cia de cré di to ou a di fi cul-
da de de aces so a ele im pe de que pe que nos
e mi cro pro du to res in cor po rem no vas téc ni-
cas, ca pa zes de au men tar a pro du ti vi da de;

– a au sên cia de ser vi ços de as sis tên-
cia téc ni ca e ex ten são ru ral;

– a pre ca ri e da de ou a fal ta de ofer ta
de ser vi ços de in fra-es tru tu ra para a po pu la-
ção ru ral, que em mu i tos ca sos não tem
aces so a pro gra mas re gu la res de aten di-
men to so ci al, es pe ci al men te nas áre as de
edu ca ção e sa ú de;

– a fal ta ou ca rên cia no su pri men to de
ener gia elé tri ca, im pos si bi li tan do ao ho mem
do cam po me ca ni zar a sua pro du ção;

– tam bém a con cen tra ção fun diá ria
tem con tri bu í do, Sr. Pre si den te.

Ba si ca men te, a de sas sis tên cia ou a as sis tên-
cia mi ti ga da, li mi ta da ao ho mem do cam po tem pro -
vo ca do a acen tu a ção des se fe nô me no so ci al, que
me re ce, efe ti va men te, um exa me mais apro fun da do
das au to ri da des bra si le i ras.

Ve jam a ener gia elé tri ca, in su mo tão co me zi-
nho, tão co mum, tão na tu ral à gran de ma i o ria dos bra -
si le i ros, prin ci pal men te àque les que mo ram nas ci da-
des, e que dele fa zem um uso tão de mo cra ti za do e
tão acen tu a do nas suas di ver sas ati vi da des que só
no tam a sua im por tân cia quan do a ener gia fal ta,
quan do ele não pode as sis tir o seu pro gra ma pre fe ri-
do de te le vi são, quan do, à no i te, fal ta luz e es cu re ce
em casa, quan do sua ge la de i ra não pode ser li ga da,
nem o ar con di ci o na do. Enfim, um in su mo tão en vol vi-
do nas di ver sas ati vi da des do ci da dão ur ba no que ele 
só sen te sua ne ces si da de e sua im por tân cia quan do
ela fal ta. Pas mem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, ain da há mi lha res de bra si le i ros ir mãos nos sos
que não têm aces so ao be ne fí cio da ener gia elé tri ca,
qui çá da co mu ni ca ção e ain da de apo io e as sis tên ci-
as às suas de man das na tu ra is de sa ú de ou da edu ca-
ção de seus fi lhos. Essas ques tões têm con tri bu í do
de for ma acen tu a da para que o fe nô me no do êxo do
ru ral não seja es tan ca do ou re du zi do na sua in ten sa
afir ma ção.

O com ba te a es sas ca u sas re quer a ado ção de
uma po lí ti ca efi caz por par te do Go ver no Fe de ral e dos
Go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, com o ob je ti vo de cri -
ar me lho res con di ções de vida para o ho mem do cam -
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po. Tal po lí ti ca deve abran ger a ofer ta de in fra-es tru tu ra
e de ser vi ços para a po pu la ção ru ral, a qua li fi ca ção dos
pro du to res e a dis po ni bi li za ção de cré di to fá cil e ba ra to
para a ati vi da de ru ral. Pas sa, sem dú vi da al gu ma, pela
ace le ra ção do pro ces so de re for ma agrá ria, fe i to em ba -
ses que pos si bi li tem aos as sen ta dos con di ções de
efe ti va men te tra ba lha rem na ter ra. Deve in clu ir, ain da,
a ofer ta de as sis tên cia téc ni ca e ex ten são ru ral para
que os avan ços na área de pes qui sa es te jam ao al can-
ce dos pe que nos pro du to res e dos mi cro pro du to res.

Evi den te men te, não é ta re fa fá cil a im ple men ta-
ção de po lí ti cas que con te nham o êxo do ru ral, já que
en vol ve a apli ca ção de re cur sos pú bli cos, sa bi da-
men te, cada vez mais es cas sos. Entre tan to, ou se
com ba te o pro ble ma de fren te, ou es ta re mos fa da dos
a per der de vez o con tro le da si tu a ção, fa zen do agra -
var o qua dro já caó ti co ve ri fi ca do nos gran des cen tros
ur ba nos. A nos sa prin ci pal vo ca ção eco nô mi ca é a
ati vi da de agro pe cuá ria. So mos de ten to res da ter ce i ra
ma i or ex ten são de ter ras com po ten ci al para agri cul-
tu ra. Não po de mos, nes sas con di ções, as sis tir re sig-
na dos à mais avas sa la do ra mi gra ção so ci al do cam -
po para as ci da des de que se tem no tí cia.

É pre ci so agir rá pi do e é por isso que cha mo a
aten ção dos meus no bres Pa res para o tema, es pe-
ran do que, ao pro por o apro fun da men to do de ba te,
pos sa mos con tri bu ir efe ti va men te para con ter o avan -
ço do êxo do ru ral no nos so País.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.
Lem bro a V. Exª, Se na dor, que esta ses são será

en cer ra da, de acor do com o Re gi men to, às 18 ho ras
e 36 mi nu tos. Por tan to, V. Exª po de rá fa zer o seu pro -
nun ci a men to até às 18 ho ras e 32 mi nu tos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mi nha
pre sen ça nes ta tri bu na na tar de-no i te de hoje é para
re gis trar, com um cer to de sa len to, a men sa gem que o
Go ver no en vi ou ao Con gres so nes ta úl ti ma sex ta-fe i ra.
Tra ta-se de um pro je to de lei que tor na per ma nen te a
alí quo ta de 27,5% do Impos to de Ren da para as pes -
so as com ren di men to men sal su pe ri or a R$2.155,00.

Não é, Sr. Pre si den te, que o Go ver no atu al te -
nha cri a do essa alí quo ta. Ela vem man ten do-se des -
de 1997. Des de 1997, pro me te-se que a alí quo ta será 
pro vi só ria. O cer to é que a alí quo ta de 27,5% vai tor -
nar-se ago ra per ma nen te.

Ela tem um as pec to, que foi res sal ta do pelo Pre -
si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, o De pu ta do João

Pa u lo Cu nha, que con si de ra a ta be la pro pos ta pelo
Exe cu ti vo in jus ta, por que co bra a mes ma alí quo ta de
to dos os que re ce bem aci ma de R$2.155,00. Quer di -
zer que, se uma pes soa ga nhar R$200 mil, vai pa gar
a mes ma alí quo ta de 27,5%, quan do se es pe ra va que 
o Go ver no pu des se ago ra atu a li zar, de uma for ma
mais jus ta, a ta be la do im pos to de ren da, por que
quem ga nha R$3 mil, ou R$4 mil, ou R$200 mil, como
eu já dis se, vai pa gar a mes ma alí quo ta.

Ve jam bem, Srs. Se na do res, que a Re vis ta Veja
des ta se ma na traz uma ma té ria in ti tu la da “Se gu ra a
Fera”, que quer di zer: se gu ra o leão. E essa ma té ria
mos tra “A mor di da do Leão”; um exem plo de uma fa -
mí lia com pos ta de cin co pes so as, com o ren di men to
de R$12 mil por mês, so man do os ren di men tos do
pai, da mãe e ain da do avô apo sen ta do. Eles pa ga rão
de im pos to de ren da R$ 2.145,00, que é a alí quo ta de
27,5%; pa ga rão im pos to so bre des pe sa de mo ra dia;
im pos to so bre des pe sas com ve í cu lo – aí in clu í das a
ga so li na e o IPVA; im pos to so bre des pe sas com te le-
co mu ni ca ções; im pos to so bre des pe sas com sa ú de e
pre vi dên cia, que so mam R$ 4.032. Isso tudo ape nas
de obri ga ções e de im pos tos.

Há um ou tro exem plo: uma fa mí lia de clas se mé -
dia alta, com ren da bru ta men sal em tor no de R$10
mil. Qu a ren ta por cen to des se va lor são su ga dos por
im pos tos de toda or dem. São 27 tri bu tos e con tri bu i-
ções. Ou tros 15% de ren da bru ta vão em bo ra na for -
ma de con tra ta ção de ser vi ços pri va dos que o Esta do
não ofe re ce com a de vi da qua li da de.

Por tan to, a con clu são é a de que o atu al Go ver-
no pre ci sa aten tar para o seu ca rá ter “mu dan cis ta”,
ou seja, seu ca rá ter de mu dan ça. Ele pro me teu mu -
dar. Não se quer que ele faça mi la gre, pois essa é
uma si tu a ção que se vem per pe tu an do há mu i to tem -
po e não pode ser de bi ta da ao Go ver no atu al. O que
se es pe ra é que o Go ver no atu al, tão com pro me ti do
com a clas se mé dia e com as clas ses mais ne ces si ta-
das, pos sa ino var, pelo me nos no tra ta men to do im-
pos to de ren da, o que até ago ra não ocor reu. E pa re-
ce que não ocor re rá, por que essa pror ro ga ção se
dará e a si tu a ção se per pe tu a rá.

Sr. Pre si den te, va mos ter a opor tu ni da de de dis -
cu tir este as sun to, por que o Go ver no Lula re sol veu,
em vez de ba i xar uma me di da pro vi só ria, en viá-la ao
Con gres so, o qual não pode, em ab so lu to, con va li dar
isso sim ples men te. Te mos que dis cu tir esta ma té ria
den tro das pers pec ti vas que se abrem para a pro pos-
ta de re for ma tri bu tá ria que está sen do en vi a da ao
Con gres so Na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª terá qua tro mi nu tos para pro -
fe rir seu dis cur so, ten do em vis ta obe de cer ao Re gi-
men to da Casa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Pa pa léo Paes, Srªs e
Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, faço alu são às
pre o cu pa ções ex ter na das pe los Se na do res Ro ber to
Sa tur ni no e Anto nio Car los Ma ga lhães. Gos ta ria de
es cla re cer um pon to que foi ob je to de en tre vis ta que
dei hoje quan do es ta va en tran do na re u nião da Exe -
cu ti va Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha do res, re fe-
ren te às di ver sas ma té ri as que sur gi ram nos úl ti mos
dias.

O que eu ex pres sei e vol to a di zer é que con si-
de ro da ma i or im por tân cia que o Pre si den te Lula leve
adi an te os seus ob je ti vos de de sig nar que as su mam
po si ções, nos Mi nis té ri os, nas or ga ni za ções, nas ins -
ti tu i ções, no âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca, que le -
vem em con ta os con ce i tos de ca pa ci da de, com pe-
tên cia, co nhe ci men to, ido ne i da de e, ob vi a men te, afi-
ni da de com os pro pó si tos de seu pro gra ma e de sua
ad mi nis tra ção.

Pen so que, uma vez de sig na das, es sas pes so-
as de vem le var adi an te os seus pro ce di men tos. Se ria
im por tan te que não de pen des sem da for ma como vo -
tam os par la men ta res ou de suas ob ser va ções crí ti-
cas, por que esse não se ria o pro ce di men to mais sa u-
dá vel.

Eu tam bém ex pres sei que às ve zes ob ser vo que 
o Mi nis tro José Dir ceu tem as su mi do gran des res pon-
sa bi li da des e, por ter que exa mi nar toda a ques tão de
de sig na ções no âm bi to do Go ver no Fe de ral, nem
sem pre tem o tem po ne ces sá rio para a sua fun ção,
tam bém im por tan te, de co la bo rar para as de ci sões
so bre as di ver sas po lí ti cas pú bli cas.

Há um tema de gran de re le vân cia para o Se na-
do Fe de ral, re fe ren te a um dos Par ti dos que hoje
com põem a base de sus ten ta ção do Go ver no, o
PMDB. Há pou co tem po, di a lo guei com o Lí der do
PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, a res pe i to da in di-
ca ção que está o Se na do Fe de ral por fa zer de um
con se lhe i ro do Tri bu nal de Con tas da União, na me di-
da em que ago ra cabe, cons ti tu ci o nal men te, ao Se na-
do Fe de ral re a li zar essa in di ca ção. Como o PMDB é o 
ma i or Par ti do, fez a in di ca ção de uma pes soa. No
caso, foi o Se na dor Luiz Otá vio, algo que foi ob je to de
de ba tes, dis cus são e vo ta ção na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos. Na opor tu ni da de, trans mi ti ao
Se na dor Luiz Otá vio, com todo res pe i to e ci vi li da de,
que re co men da ria a S. Exª que so li ci tas se ao Se na do

Fe de ral o adi a men to da vo ta ção da in di ca ção do seu
nome até que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e o Tri bu nal
de Con tas con clu am esse pro ces so re la ti vo à Ro do-
mar e aos epi só di os ocor ri dos quan do S. Exª era ge -
ren te-ad mi nis tra ti vo da em pre sa.

Eu gos ta ria de adi ar essa re fle xão, por que te re-
mos pos si vel men te uma de ci são im por tan te ama nhã.
Con ver sei com o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der
do Go ver no. Ava lio que se ria in te res san te que essa
re fle xão fos se fe i ta pelo PMDB, por ini ci a ti va do Par ti-
do e do pró prio Se na dor Luiz Otá vio. Se eu es ti ves se
no lu gar de S. Exª, este se ria o pro ce di men to que eu
gos ta ria que meus co le gas pe dis sem a mim pró prio.

Sr. Pre si den te, acre di to que essa é uma re fle xão
im por tan te. De se jo que o Se na do Fe de ral so li ci te ao
Tri bu nal de Con tas da União e ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral que con clu am o pro ce di men to de ava li a ção
do epi só dio. Uma vez con clu í do, se hou ver a ab sol vi-
ção e a re so lu ção com ple ta do caso com res pe i to ao
Se na dor Luiz Otá vio, po de re mos pro ce der à vo ta ção
da ma té ria sem ca u sar qual quer cons tran gi men to
aos Se na do res e às Se na do ras.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Val mir Ama ral, Ro me ro Jucá 

e Le o mar Qu in ta ni lha en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, há mu i to sa be mos que o Bra sil é um
dos cam peões mun di a is em aci den tes de trân si to.
Mas até ago ra não dis pú nha mos de um le van ta men to
es ta tís ti co que re ve las se todo o pre ju í zo ca u sa do por
es ses aci den tes.

Foi di vul ga da, afi nal, uma pes qui sa do IPEA –
Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da – que re ve-
la os pre ju í zos de cor ren tes de aci den tes de trân si to
nas áre as ur ba nas bra si le i ras. Esse va lor – que ex clui
os cus tos dos aci den tes nos tre chos das ro do vi as fora 
das ci da des – che ga a um mon tan te con si de ra do as -
sus ta dor pe los es pe ci a lis tas: R$5,32 bi lhões por ano.

É evi den te, Srªs e Srs. Se na do res, que esse
cus to ma te ri al não pode ser com pa ra do à per da de vi -
das hu ma nas, à in ca pa ci ta ção mo to ra e ou tras gra ves
se qüe las que po dem atin gir os aci den ta dos.

No en tan to, é ex tre ma men te im por tan te sa ber-
mos o quan to cus tam to dos es ses aci den tes de trân -
si to.Em um País como o Bra sil, de or ça men to in su fi ci-
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en te para en fren tar, de modo efi caz, os se ri ís si mos
ma les que aco me tem o nos so povo, é mu i to im por-
tan te sa ber que com ba ter os aci den tes de trân si to é
tam bém um bom in ves ti men to eco nô mi co.

De acor do com o es tu do, a per da da pro du ção
por mor te dos aci den ta dos ou sua in ca pa ci da de, tem -
po rá ria ou per ma nen te, para o tra ba lho re pre sen ta a
ma i or par ce la dos cus tos: cer ca de 2 bi lhões, 287 mi -
lhões de re a is, ou 43% do to tal.

Vêm em se gui da os da nos a ve í cu los e a si na li-
za ções, com 30%, ou 1 bi lhão e 596 mi lhões de re a is.
Res ga te e tra ta men to mé di co das ví ti mas, por sua
vez, fi cam com 16% dos cus tos.

Uma im por tan te cons ta ta ção da pes qui sa diz
res pe i to à gran de di fe ren ça en tre o cus to dos aci den-
tes com ví ti ma em re la ção ao dos aci den tes sem fe ri-
dos. Se o gas to de um aci den te sem ví ti ma fica, em
mé dia, em R$3 mil e 200, os de sas tres com mor te
têm um cus to mé dio de cer ca de R$114 mil.

Em ou tras pa la vras, Sr. Pre si den te, pre ve nir os
aci den tes mais gra ves, re la ci o na dos ao ex ces so de
ve lo ci da de, à fal ta de uso do cin to de se gu ran ça e à
in ges tão ex ces si va de be bi das al coó li cas, tem um re -
tor no eco nô mi co par ti cu lar men te ex pres si vo. Isso,
evi den te men te, sem fa lar nas vi das que po dem ser
as sim pre ser va das e no so fri men to ter rí vel que se
pou pa às fa mí li as.

Ou tro dado que so bres sai na pes qui sa é o alto
cus to dos aci den tes com mo to ci cle tas. Se elas re pre-
sen tam 10% da fro ta de ve í cu los no Bra sil, os cus tos
com os seus aci den tes fi cam em 19% do to tal. Como
as mo to ci cle tas são me nos ca ras que os au to mó ve is,
es ses cus tos ele va dos ad vêm, se gu ra men te, de um
ma i or nú me ro de ví ti mas e da gra vi da de dos aci den-
tes que as atin gem.

Se te mos ví ti mas em 7% dos aci den tes que en -
vol vem car ros, essa pro por ção é mais de dez ve zes
su pe ri or com as mo to ci cle tas: 71% dos seus aci den-
tes apre sen tam ví ti mas. Em São Pa u lo, no ano de
2001, os mo to que i ros re pre sen ta ram 24% dos mor -
tos no trân si to.

É im pres cin dí vel, por tan to, Srªs e Srs. Se na do-
res, uma aten ção mu i to es pe ci al para a se gu ran ça
dos con du to res de mo to ci cle ta. Con si de re mos, por
exem plo, a si tu a ção dos mo to boys, nor mal men te
mu i to jo vens, es ti mu la dos a an dar em alta ve lo ci da de.
Nes sa ro le ta rus sa, há sem pre al gum mo to boy que
está pa gan do mu i to caro pela pres sa dos pa trões. Os
em pre ga do res e os pró pri os mo to boys de vem cons -
ci en ti zar-se do di re i to bá si co do tra ba lha dor à se gu-

ran ça e à vida, ain da mais pre ci o sa para quem mal a
co me çou.

Para di mi nu ir o nú me ro de aci den tes e de ví ti-
mas, é pre ci so, con for me o es pe ci a lis ta Luís Antô nio
Se rap him, as ses sor da Com pa nhia de Enge nha ria de 
Trá fe go de São Pa u lo, atu ar em qua tro fa to res: o hu -
ma no, o ins ti tu ci o nal, o ve í cu lo e a via. 

No âm bi to ins ti tu ci o nal, ape sar do gran de avan -
ço re pre sen ta do pela apro va ção do novo Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, sa be mos que sua vi gên cia efe ti va
ain da é li mi ta da. Se guin do a tra di ção bra si le i ra das
leis que “pe gam ou não pe gam”, há dis po si ti vos do
Có di go que vêm sen do res pe i ta dos e apli ca dos, e ou -
tros es tão cada vez mais es que ci dos. Deve ha ver um
es for ço cons tan te das au to ri da des de trân si to para
que nos sas leis se jam re al men te obe de ci das, be ne fi-
ci an do os con du to res de ve í cu los e suas ví ti mas po -
ten ci a is.

No que se re fe re ao fa tor hu ma no, a cons ci en ti-
za ção é ain da o com po nen te fun da men tal. Só com
uma prá ti ca con ti nu a da de edu ca ção, den tro e fora
das es co las, te re mos um trân si to ci vi li za do, com mo -
to ris tas cons ci en tes dos da nos que po dem ca u sar a
si mes mos e a seus en tes que ri dos, bem como a pes -
so as que eles des co nhe cem, mas que têm, igual men-
te, todo o di re i to à vida e à fe li ci da de.

Para um trân si to me nos agres si vo, mais hu ma-
no, de ve mos com ba ter a in di fe ren ça, a fal ta de so li da-
ri e da de, o sen ti men to de com pe ti ção de sen fre a da.
Um mo to ris ta que anda em alta ve lo ci da de não pre ci-
sa atro pe lar al guém para es tar agre din do os pe des-
tres e os pas sa ge i ros de ou tros ve í cu los, na me di da
em que já cons ti tui uma ame a ça à sua se gu ran ça e
in te gri da de fí si ca. O mal-es tar dos pe des tres, por
exem plo, em con vi ver com um trân si to ame a ça dor re -
pre sen ta mais uma per da de qua li da de de vida nas
nos sas ci da des.

De qual quer modo, Sr. Pre si den te, o pior é que
essa ame a ça se con cre ti za to dos os dias, com uma
fre qüên cia ina ce i ta vel men te alta. O Bra sil apre sen ta
um dos mais al tos ín di ces de mor tes por aci den tes de
trân si to: no ano de 2000, foi cons ta ta da uma mé dia de 
6,8 mor tes por 10 mil ve í cu los. O mes mo ín di ce equi -
va le a 5,36 na Tur quia; 1,93 nos Esta dos Uni dos; 1,32
no Ja pão.

O Go ver no Fe de ral deve con si de rar a con ve-
niên cia de lan çar uma am pla cam pa nha para com ba-
ter a vi o lên cia no trân si to, apro ve i tan do o en se jo da
di vul ga ção da re fe ri da pes qui sa, as sim como os de-
ma is da dos que re tra tam a per sis tên cia des sa tra gé-
dia de to dos os dias. 
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Mas tal cam pa nha, bem como ou tras que se se -
gui rão a ela, não deve atu ar de modo iso la do na so ci-
e da de. Os mo to ris tas, em par ti cu lar, to ma rão cons-
ciên cia de que ela será acom pa nha da por um ma i or
ri gor na fis ca li za ção. Aque las leis e nor mas que “não
pe ga ram” de vem ser re for ça das, por tan to, na me mó-
ria de to dos.

Pa ra le la men te, a edu ca ção para o trân si to nas
es co las deve pros se guir, de modo ro ti ne i ro e con ti nu-
a do, de sem pe nhan do im pres cin dí vel pa pel, para que
te nha mos ge ra ções fu tu ras de mo to ris tas e pe des tres
que res pe i tem a sua vida e a do pró xi mo.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, a qua li fi ca ção do tra ba lha dor, em to dos
os se to res da ati vi da de eco nô mi ca, é uma con di ção
im pres cin dí vel para a com pe ti ti vi da de dos pro du tos
na ci o na is em um mer ca do glo ba li za do. As cres cen tes
exi gên ci as do con su mi dor, quan to à qua li da de das
mer ca do ri as co mer ci a li za das in ter na ci o nal men te,
aca bam por ex clu ir des se mer ca do mun di al os pa í ses
e as em pre sas que não as aten de rem in te gral men te.

Nes se qua dro da com pe ti ção glo bal, as qua li da-
des e as de fi ciên ci as do sis te ma es co lar e de for ma-
ção pro fis si o nal de um país são de ci si vas, pois dele
de pen de a qua li fi ca ção de seus ci da dãos e tra ba lha-
do res. No Bra sil, in fe liz men te, a es co la pú bli ca, ape -
sar de re cen tes e sig ni fi ca ti vos pro gres sos, en con-
tra-se em si tu a ção de plo rá vel, re sul ta do de dé ca das
de aban do no, não sen do ca paz de for ne cer às nos -
sas cri an ças e jo vens a base de co nhe ci men tos que
lhes pos si bi li te o de sen vol vi men to ple no de suas ca -
pa ci da des in te lec ti vas. Sem es ses co nhe ci men tos
bá si cos so li da men te cons tru í dos, os jo vens egres sos
de nos so sis te ma es co lar têm imen sa di fi cul da de de
ob ter em pre gos em um mer ca do de tra ba lho cada dia
mais se le ti vo.

Se a es co la bra si le i ra ain da fa lha em seu pa pel
de trans mis so ra da cul tu ra uni ver sal e dos fun da men-
tos ci en tí fi cos de nos sa ci vi li za ção tec no ló gi ca, há
uma ins ti tu i ção que, há 61 anos, vem con se guin do
su pe rar esse pro ble ma, pre pa ran do e qua li fi can do o
tra ba lha dor para as mais di ver sas pro fis sões na in-
dús tria. Re fi ro-me, na tu ral men te, ao Ser vi ço Na ci o nal
de Apren di za gem Indus tri al (Se nai).

Cri a do em 1942, por de cre to do Pre si den te Ge -
tú lio Var gas, o Se nai vem acom pa nhan do, pas so a
pas so, a his tó ria do pro ces so de in dus tri a li za ção do
País, a pon to de não se po der con tá-la sem fa zer es -
pe ci al men ção a esse ór gão de apren di za gem pro fis-

si o nal do cha ma do Sis te ma S, li ga do à Con fe de ra ção
Na ci o nal da Indús tria (CNI). E há, sem a me nor dú vi-
da, uma fe liz co in ci dên cia no fato de que, pre ci sa-
men te no ano em que com ple tou seis dé ca das, um de 
seus egres sos, Luiz Iná cio Lula da Sil va, foi al ça do
pelo voto di re to à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

No ano pas sa do, en tre os even tos co me mo ra ti-
vos dos 60 anos do Se nai, foi re a li za do um cul to ecu -
mê ni co aqui em Bra sí lia, pre si di do con jun ta men te
pelo Car de al-Arce bis po de Bra sí lia, D. José Fre i re
Fal cão, e pelo pas tor da Igre ja Me to dis ta da Asa Sul,
Eu ler de Oli ve i ra Alves de Sou za, com a pre sen ça do
Se na dor Fer nan do Be zer ra, en tão exer cen do a Pre si-
dên cia da CNI. 

Na mes ma oca sião, foi lan ça do o li vro His tó ria e 
Per cur sos 1942-2002, que re la ta a tra je tó ria do De -
par ta men to Na ci o nal do Se nai.

Ou tros even tos im por tan tes ocor ri dos ano pas -
sa do fo ram a ina u gu ra ção do Cen tro de Tec no lo gi as
do Gás em Na tal, no Rio Gran de do Nor te, os lan ça-
men tos do Prê mio Se nai de Re por ta gem, do Con cur-
so de Cri a ti vi da de para Do cen tes e do Pro gra ma Se -
nai So li dá rio, cu jos pri me i ros con vê ni os be ne fi ci a ram
o Insti tu to de Pro te ção à Infân cia do Rio Gran de do
Nor te, a Co mu ni da de de Sa ú de de Mos so ró e a Fun -
da ção Hos pi ta lar Dr. Car lin do Dan tas, que aten dem a
po pu la ção ca ren te. E en tre maio e agos to, foi re a li za-
da a Olim pía da do Co nhe ci men to 2002, de que par ti-
ci pa ram 370 alu nos.

Entre as ações so ci a is re a li za das pelo Se nai em 
2002, além do Pro gra ma Se nai So li dá rio, gos ta ria de
des ta car o con vê nio fir ma do pela se ção mi ne i ra com
o Ro tary Club e com a Asso ci a ção de Pro te ção e
Assis tên cia ao Con de na do (Apac), para for ne cer um
cur so de qua li fi ca ção de au xi li ar de mar ce na ria aos
pre sos, além de as sis tên cia nos cam pos edu ca ci o nal,
de sa ú de, ju rí di co e re li gi o so. Como re sul ta do, os ín di-
ces de re cu pe ra ção so ci al dos de ten tos é, na que la
ins ti tu i ção, de no ven ta por cen to, con tra quin ze na
mé dia bra si le i ra.

Ou tro des ta que deve ser con fe ri do à ins ta la ção
de um ele va dor na Casa do Me ni no Je sus de Pra ga,
na ca pi tal ga ú cha. Tra ta-se de uma ins ti tu i ção fi lan tró-
pi ca já tra di ci o nal, de di ca da, há vin te anos, ao aten di-
men to de cri an ças por ta do ras de pa ra li sia ce re bral,
ori un das de fa mí li as mu i to po bres, ou de ses tru tu ra-
das. Com o ele va dor, fa ci li tou-se mu i to o aces so, ao
se gun do pa vi men to do pré dio, por par te dos por ta do-
res de de fi ciên cia mo to ra se ve ra, pre sos a ca de i ras
de ro das.
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Do vo lu me de sín te se do Re la tó rio Anu al do Sis -
te ma Se nai de 2002, gos ta ria de cha mar a aten ção
das Se nho ras e dos Se nho res Se na do res para dois
pon tos fun da men ta is na po lí ti ca de de sen vol vi men to
de re cur sos hu ma nos de sen vol vi da pela ins ti tu i ção.
Pen so que es sas duas di re tri zes com pa ti bi li zam a
qua li fi ca ção pro fis si o nal, tão ne ces sá ria para a com -
pe ti ti vi da de glo bal da in dús tria bra si le i ra, com a in ser-
ção e a cons ci en ti za ção so ci al dos tra ba lha do res e
das em pre sas.

A pri me i ra é a Edu ca ção Pro fis si o nal vol ta da
para a for ma ção do tra ba lha dor ci da dão. Pe las no vas
pro pos tas cur ri cu la res apli ca das no Se nai, bus ca-se
fa vo re cer o de sen vol vi men to glo bal e fle xí vel dos se -
res hu ma nos, com o es tí mu lo a atri bu tos pes so a is
como ha bi li da des ge ren ci a is, vi são glo bal do pro ces-
so pro du ti vo, ini ci a ti va e ca pa ci da de de ar ti cu la ção
para o tra ba lho em equi pe. A in te gra ção à so ci e da de
e ao em pre go for mal de par ce las da po pu la ção hoje
ex clu í das da ci da da nia é ou tra fren te de ação do Se -
nai nes sa di re triz so ci al. Pe los Pro je tos de Inclu são
de Pes so as com Ne ces si da des Espe ci a is (PNEs), re -
a li za dos em par ce ria com a Se cre ta ria de Edu ca ção
Espe ci al e a Se cre ta ria de Edu ca ção Mé dia e Tec no-
ló gi ca do Mi nis té rio da Edu ca ção, além da Co or de na-
do ria Na ci o nal para a Inte gra ção da Pes soa com De fi-
ciên cia (Cor de), do Mi nis té rio da Jus ti ça, além da cri -
a ção de cur sos es pe ci al men te vol ta dos para esse pú -
bli co, como os pa co tes de in for má ti ca, de pa ni fi ca ção
e de ce râ mi ca para de fi ci en tes vi su a is e fí si cos, o Se -
nai re for mou os imó ve is de seus Cen tros de For ma-
ção Pro fis si o nal, no sen ti do de eli mi nar as bar re i ras
fí si cas e ar qui te tô ni cas à li vre mo vi men ta ção des sas
pes so as.

A segunda diretriz é a de buscar a
conscientização, de todos os treinandos e egressos dos 
cursos do Senai, quanto ao valor da ciência e da
tecnologia como insumos fundamentais para a
competitividade industrial. Empresas que incorporam
tecnologia em seus processos produtivos têm maiores
chances de sobrevivência no mercado globalizado, e
trabalhadores capacitados a lidar com novas técnicas e
a se renovar têm mais facilidades de obter e manter
empregos, mesmo em conjunturas econômicas difíceis. 
Nesse sentido, o Senai vem privilegiando a formação
em novas tecnologias, como a do uso do gás natural
como combustível e outras técnicas que contribuem
para a redução dos impactos ambientais das indústrias.

A atu a ção do Se nai, nes ses 61 anos, vem con -
tri bu in do para a em pre ga bi li da de de in ser ção so ci al
de mi lha res de bra si le i ros, en tre os qua is po de mos ci -
tar o atu al Pre si den te da Re pú bli ca, fato que mu i to or -

gu lha o Se nai e, de ma ne i ra mais am pla, todo o Sis te-
ma S. Se o Bra sil é hoje ca paz de uma pro du ção in -
dus tri al de qua li da de mun di al men te re co nhe ci da,
esse de sen vol vi men to é, em sua ma i or par te, obra
dos egres sos dos cur sos do Se nai.

São seis dé ca das que trans for ma ram um país
ru ral e atra sa do em uma das ma i o res eco no mi as in -
dus tri a is do mun do, gra ças aos tra ba lha do res bra si le-
i ros e ao Se nai. Uma obra que con ti nua e se pro je ta
no fu tu ro, para a cri a ção de um país mais de sen vol vi-
do e so ci al men te mais jus to.

Mu i to obri ga do.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o mun do as sis tiu es tar re ci do,
no úl ti mo dia 19, à mor te de um he rói em cir cuns tân ci-
as dra má ti cas. Um ser hu ma no es pe ci al, um bra si le i-
ro ilu mi na do, que al can çou des ta que no ce ná rio in ter-
na ci o nal em vir tu de de sua de di ca ção à ca u sa da
paz, teve a sua tra je tó ria de su ces so vi o len ta men te
in ter rom pi da por um in sa no ato de ter ror. A cru el da de
em pre ga da no aten ta do ter ro ris ta cho cou a to dos e
de i xou a hu ma ni da de órfã de um ope rá rio da paz, de
um efi ci en te re cons tru tor de pa í ses. Até o úl ti mo mo -
men to de sua vida não fez ou tra co i sa se não lu tar
pela de mo cra cia e ga ran tir a li ber da de dos po vos.

De sig na do pela ONU para as mais ár du as e es -
pi nho sas ta re fas, como as mis sões que li de rou em
Ko so vo, no Ti mor Les te e, por úl ti mo, no Ira que, de -
sin cum biu-se de to das elas com a ma i or com pe tên cia
e bri lho. Obte ve re co nhe ci men to tan to dos lí de res go -
ver na men ta is quan to das po pu la ções dos pa í ses nos
qua is de sem pe nhou mis sões ofi ci a is, sen do tido por
to dos como um lí der con ci li a dor e como um en tu si as-
ta de fen sor dos di re i tos hu ma nos, ma té ria na qual era 
es pe ci a lis ta.

Des de que, num fa tí di co 11 de se tem bro, um ato 
ter ro ris ta sem pre ce den tes pôs aba i xo as duas tor res
gê me as do World Tra de Cen ter e com elas o so nho
mi le nar de paz da hu ma ni da de, acos tu ma mo-nos a
con vi ver com as mais in sa nas prá ti cas de agres são à
or dem in ter na ci o nal. São guer ras, ocu pa ções, der ru-
ba da de re gi mes e no vas e cons tan tes ame a ças.
Nada, en tre tan to, é mais em ble má ti co do que esse
aten ta do em que mor reu Sér gio Vi e i ra de Mel lo, por -
que foi co me ti do con tra a Orga ni za ção das Na ções
Uni das, con tra uma en ti da de que se de di ca úni ca e
ex clu si va men te à ca u sa da paz e da ga ran tia dos di -
re i tos hu ma nos.

Esse brasileiro que já somava em sua biografia
feitos de grande relevo em cenários de graves
conflitos, foi convocado para um novo e mais terrível
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desafio. Experiente, preparado e, principalmente, fiel
à convicção interior que sempre o moveu, ele estava
lá, no olho do furacão, cumprindo sua missão, até ter
sua existência terrena brutalmente interrompida.

O que mais lastimo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é que a quase totalidade dos brasileiros
só teve conhecimento da existência desse herói
exatamente no momento em que ele se transformou
em um mártir. Porque herói não morre, ingressa no
panteão da história, aspirante ao Olimpo, inspiração
para as futuras gerações. É certo que Sérgio Vieira de 
Mello não morreu. Ele renasceu num plano mais alto.

Perde a nação brasileira, que ficou sem um de
seus filhos mais ilustres, perde a humanidade, que já
não tem um de seus principais artífices da paz.
Exemplos dessa envergadura devem ser conhecidos
para que possam influenciar mais seres humanos,
para que possam despertar mais consciências, no
sentido de que precisamos de paz assim como
precisamos de alimento e de liberdade.

É preciso mais coragem para lutar pela paz do
que para fazer a guerra.

Oxalá esse exemplo se torne semente, vingue e
floresça nesta terra sofrida, para que a humanidade
possa reencontrar a esperança de vivermos todos em 
paz, independente de cor, de raça, de religião, de
pensamento...

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2003

(Proveniente da Medida Provisória nº 123, de 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 23, de 2003, que define normas de
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara
de Regulação do Mercado de Medicamento – CMED
e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e
dá outras providências.

Parecer proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, em substituição à Comissão Mista,
Relator: Deputado Eduardo Campos (PSB-PE),

preliminarmente pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência, pela
adequação financeira e orçamentária da matéria, e
quanto ao mérito, favorável à Medida Provisória, nos
termos de Projeto de Lei de Conversão, que oferece,
acolhendo na íntegra a Emenda nº 9, e parcialmente,
as Emendas nºs 6 e 7; e pela rejeição das Emendas
nºs 1 a 5, 8 e 10, apresentadas perante a Comissão
Mista.

Re la tor re vi sor: Se na dor Ro me ro Jucá

2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 13, de
2003, ten do com pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér -
gio Zam bi a si, que al te ra a  re da ção do § 4º do art. 18
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a or ga ni za-
ção de Mu ni cí pi os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 768, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor João Alber to Sou za.

3

REQUERIMENTO Nº 646, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 646, 
de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a tra mi ta-
ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 25 e
268, de 2002, por ver sa rem so bre a mes ma ma té ria.

4

REQUERIMENTO Nº 675, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
675, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na ,so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 81, de 2002, e 83, de 2003, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

5

REQUERIMENTO Nº 676, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
676, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 176, de 2000,  263, 270 e 295, de 2003, por re gu-
la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 36 
mi nu tos.)
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Ata da 110ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 2 de setembro de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ro meu Tuma,
Efra im Mo ra is e Au gus to Bo te lho

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

Alber to Sil va – Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca-
dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães
– Antô nio Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus-
to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio Ama ral – De-
mos te nes Tor res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão –
Edu ar do Aze re do – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Edu ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar-
go – Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns
– Ga ri bal di Alves Fi lho – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta –
He lo í sa He le na – He rá cli to For tes – Jef fer son Pe res – 
João Alber to Sou za – João Ba tis ta Mot ta – João Ca pi-
be ri be – João Ri be i ro – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor -
nha u sen – José Agri pi no – José Jor ge – José Ma ra-
nhão – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar
Qu in ta ni lha – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Ma gui to Vi -
le la – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el –
Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te –
Re nan Ca lhe i ros – Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur-
ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu
Tuma – Ro se a na Sar ney – Sér gio Ca bral – Sér gio
Gu er ra – Sér gio Zam bi a si – Sibá Ma cha do – Tas so
Je re is sa ti – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val dir
Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 75 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, com bi na dos com o art. 216 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci to se jam en -
ca mi nha das ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de
Esta do da Inte gra ção Na ci o nal Ciro Go mes, as se-
guin tes in da ga ções:

1º Com re la ção aos fun dos de Incen ti-
vos da Ama zô nia e do Nor des te, Fi nam e Fi -
nor, quan tos pro je tos exis tem em car te i ra,
qual o com pro me ti men to fi nan ce i ro de cada
um em re la ção às mo da li da des pre vis tas no 
art. 5º e art. 9º da Lei nº 8.167, o que já foi
li be ra do, por es ta do, e o que re pre sen ta em
ter mos de in ves ti men to to tal nas Re giões da 
Ama zô nia e do Nor des te?

2º Des se uni ver so, qual o vo lu me de
pro je tos do Fi nam e do Fi nor con si de ra dos
re gu la res?

3º  Qu a is os cri té ri os para a con cep-
ção da con di ção de re gu la ri da de?

4º Qu a is as li be ra ções de re cur sos
ocor ri das nos anos de 2001, 2002 e 2003,
até a pre sen te data?

5º  Qu a is os re pas ses efe tu a dos pela
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal para os
agen tes ope ra do res no pe río do 2001, 2002
e 2003?

6º  Con si de ran do a pro pos ta de re es-
tru tu ra ção da Su de ne, ela bo ra da por esse
mi nis té rio, so li ci to in for ma ções so bre o Fun -
do de De sen vol vi men to do Nor des te e o
mon tan te de re cur sos fi nan ce i ros dis po ni bi li-
za dos para a re gião.

7º Con si de ran do a pro pos ta de re es-
tru tu ra ção da Su dam, ela bo ra da por esse
mi nis té rio, so li ci to in for ma ções so bre o Fun -
do de De sen vol vi men to do Nor des te e o
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mon tan te de re cur sos fi nan ce i ros dis po ni bi li-
za dos para a re gião.

Sala da Co mis são, 21 de agos to de 2003. –
Ney Su as su na, Pre si den te – Luiz Otá vio, Au tor –
Del cí dio Ama ral – Osmar Dias – Ger son Ca ma ta
– Cé sar Bor ges – João Ba tis ta Mota – João Ri-
be i ro – Ro me ro Jucá.

OF/CFC/Nº 63/2003

Bra sí lia, 21 agos to de 2003

Exmo. Sr.
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, que esta Co mis-

são, em re u nião re a li za da nes ta data, apro vou o re que-
ri men to nº 29/2003-CFC, de au to ria do Se na dor Luiz
Otá vio, que re quer se jam en ca mi nha das ao Mi nis tro de
Esta do da Inte gra ção Na ci o nal, Ciro Go mes, in da ga-
ções re fe ren tes aos Fun dos de Incen ti vos da Ama zô nia
e do Nor des te, res pec ti va men te FINAM e FINOR.

Des ta for ma, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia a
res pec ti va ma té ria.

Re i te ro, nes ta opor tu ni da de, meus pro tes tos do
mais alto apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor
Ney Su as su na, Pre si den te

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa
para de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do
Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

PARECERES Nºs 1.186 E 1.187 DE 2003

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
42, de 2002 (nº 2.323/2000, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre o con tro le e
co mer ci a li za ção do pro du to “soda cáus-
ti ca“.

PARECER Nº 1.186, DE 2003
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 42, de 2002 (PL nº 2.323, de 2000, na ori gem),

de au to ria do ilus tre De pu ta do Agne lo Qu e i roz, que
dis ci pli na o con tro le e co mer ci a li za ção da soda cáus -
ti ca.

O art. 1º es ta be le ce que a ro tu la gem e a ven da
da subs tân cia soda cáus ti ca, na for ma de hi dró xi do
de só dio ou car bo na to de só dio, se rão re gu la das pela
lei em que se trans for mar o pro je to.

De acor do com o art. 2º, as em ba la gens e os ró -
tu los de to dos os pro du tos re fe ri dos no art. 1º de ve rão
con ter ad ver tên ci as es cri tas, em ca rac te res fa cil men-
te le gí ve is, so bre os ris cos de cor ren tes da ma ni pu la-
ção e in ges tão des ses pro du tos. O pa rá gra fo úni co do 
art. 2º de ter mi na o uso de si na is grá fi cos nas em ba la-
gens e nos ró tu los para in di car a na tu re za do pro du to.

Pelo art. 3º, pro põe-se ve dar a ex po si ção à ven -
da des se pro du to em lo cal de al tu ra in fe ri or a um me -
tro e meio do solo.

O art. 4º de ter mi na a pro i bi ção da ven da de
soda cáus ti ca para me no res de de zes se is anos.

No art. 5º, de fi ne-se o ca das tra men to, jun to à
au to ri da de sa ni tá ria com pe ten te, das pes so as ju rí di-
cas ou fí si cas que co mer ci a li za rem os pro du tos in di-
ca dos no art. 1º.

Pelo art. 6º, são pre vis tas as pe nas de ad ver tên-
cia, mul ta, apre en são do pro du to e in ter di ção do es ta-
be le ci men to pro du tor ou de co mér cio.

Fi nal men te, o art. 7º es ta be le ce o pra zo de no -
ven ta dias para a re gu la men ta ção pelo Po der Exe cu-
ti vo.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro po si ção foi
apre ci a da e apro va da na Co mis são de De fe sa do
Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as, e re ce beu
pa re cer pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni-
ca le gis la ti va na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e 
de Re da ção.

Com fun da men to no art. 65 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e do art. 134 do Re gi men to Co mum, a pro po si-
ção em apre ço foi en ca mi nha da a esta Casa, em 24
de abril de 2002.

II – Aná li se

Re ser va-se à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia pro nun ci ar-se so bre a cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va do pro je to sob
co men to.

A pro pos ta em apre ci a ção tra ta de ma té ria da
com pe tên cia le gis la ti va da União, nos ter mos do art.
22, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral. A aná li se do as sun to
in clui-se en tre as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
se gun do o dis pos to no art. 48 do tex to cons ti tu ci o nal.
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A ini ci a ti va par la men tar é le gí ti ma, nos ter mos do art.
61 da Car ta Mag na. A re da ção do re fe ri do pro je to de
lei está de acor do com as dis po si ções cons ti tu ci o na is
e in fra cons ti tu ci o na is.

Sa li en te-se que, no Bra sil, não há dis po ni bi li da-
de de da dos es ta tís ti cos a res pe i to da ocor rên cia de
aci den tes de in to xi ca ção pro vo ca da por soda cáus ti-
ca. O Sis te ma Na ci o nal de Infor ma ções Tó xi co-Far-
ma co ló gi cas (SINITOX), da Fun da ção Oswal do Cruz
(FIOCRUZ), não apre sen ta da dos per ti nen tes a esse
agen te de in to xi ca ção.

Men ci o ne-se que a Lei nº 6.360, de 23 de se-
tem bro de 1976, que “Dis põe so bre a vi gi lân cia sa ni-
tá ria a que fi cam su je i tos os me di ca men tos, as dro -
gas, os in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti-
cos, sa ne an tes e ou tros pro du tos, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, dis ci pli na o re gis tro e a fis ca li za ção dos alu -
di dos pro du tos, cujo ór gão re gu la dor e fis ca li za dor é a 
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVISA).

Cabe ob ser var que a co mer ci a li za ção da soda
cáus ti ca não está re gu la men ta da, pois esse pro du to
não é me di ca men to, nem dro ga, nem in su mo far ma-
cêu ti co, nem cor re la to, nem cos mé ti co, nem sa ne an te
do mis sa ni tá rio. Des se modo, a soda cáus ti ca não se
in clui em ne nhu ma das ca te go ri as de pro du tos sob
re gi me da vi gi lân cia sa ni tá ria.

No to can te à téc ni ca le gis la ti va, cabe ob ser var
que, em cum pri men to ao dis pos to na Lei Com ple-
men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, deve-se evi -
tar, sem pre que pos sí vel, a ela bo ra ção de pro je to de
lei ex tra va gan te.

Des ta que-se, ain da, que os arts. 5º e 6º tra tam
do re gis tro e da fis ca li za ção pela au to ri da de sa ni tá ria
com pe ten te. Com o in tu i to de su je i tar a soda cáus ti ca
ao re gi me da vi gi lân cia sa ni tá ria, pode-se pro por a re -
for mu la ção do PLC nº 42, de 2002, me di an te a al te ra-
ção da men ci o na da Lei nº 6.360, de 1976. Com isso,
in clu si ve, afas ta-se o ca rá ter de ex tra va gan te de que
se re ves te a pro po si ção.

Res sal te-se que a Orga ni za ção Mun di al de Sa -
ú de há mu i to já re co men da a ado ção de uma clas si fi-
ca ção de ris co com a res pec ti va as so ci a ção de sim -
bo los de pe ri go a cada um dos pro du tos, não ape nas
para os sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, mas tam bém
para ou tros pro du tos si mi la res, como os agro tó xi cos.
O uso des sa sim bo lo gia é des ti na do, em es pe ci al, às
pes so as anal fa be tas e às cri an ças, a fim de pos si bi li-
tar-lhes, de uma for ma fá cil e pe da gó gi ca, co nhe cer
os ris cos ine ren tes ao uso des ses pro du tos.

Re la ti va men te ao as sun to, vale fri sar que a Lei
nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990 – Có di go de De -

fe sa do Con su mi dor (CDC), em seu art. 63, ti pi fi ca
como cri me con tra as re la ções de con su mo “omi tir di -
ze res ou si na is os ten si vos so bre a no ci vi da de ou pe ri-
cu lo si da de de pro du tos, nas em ba la gens, nos in vó lu-
cros, re ci pi en tes ou pu bli ci da de”, es tan do pre vis ta a
pena de de ten ção, de seis me ses a dois anos, e mul -
ta, no caso de in fra ção a esse dis po si ti vo.

Por sua vez, o art. 6º, I e III, do CDC es ta be le ce
que são di re i tos bá si cos do con su mi dor “a pro te ção
da vida, sa ú de e se gu ran ça con tra os ris cos pro vo ca-
dos por prá ti cas no for ne ci men to de pro du tos e ser vi-
ços con si de ra dos pe ri go sos ou no ci vos e “a in for ma-
ção ade qua da e cla ra so bre os di fe ren tes pro du tos e
ser vi ços, com es pe ci fi ca ção cor re ta de quan ti da de,
ca rac te rís ti cas, com po si ção, qua li da de e pre ço, bem
como so bre os ris cos que apre sen tem”.

Cabe adu zir, ain da, que o mes mo Có di go, no
art. 31, tra ta do de ver de in for mar ao con su mi dor so -
bre os pro du tos que ad qui re. Tal ar ti go de ter mi na que, 
na ofer ta e apre sen ta ção de pro du tos, além de ou tros
da dos, seja pres ta da in for ma ção cor re ta, cla ra, pre ci-
sa, os ten si va e em lín gua por tu gue sa so bre os ris cos
que de ter mi na dos pro du tos apre sen tam a sa ú de e
se gu ran ça dos con su mi do res.

Note-se, tam bém, que a pro po si ção em exa me
está em con so nân cia com o prin cí pio da ação go ver-
na men tal no sen ti do de pro te ger efe ti va men te o con -
su mi dor pela ga ran tia dos pro du tos com pa drões
ade qua dos de se gu ran ça e com o prin cí pio do in cen-
ti vo à cri a ção pe los for ne ce do res de me i os efi ci en tes
de con tro le de qua li da de e se gu ran ça de pro du tos
(CDC, art. 4º in ci sos II, d, e IV).

A fim de ade quar o pro je to de lei às dis po si ções
da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998, en ten de mos
pode ser apro va do o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 42,
de 2002, nos ter mos do subs ti tu ti vo ofe re ci do ao fim
des te pa re cer.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 42, de 2002, nos ter mos do se -
guin te

EMENDA Nº1-CCJ  (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 42, DE 2002

Alte ra a Lei nº 6.360, de 23 de se-
tem bro de 1976, para sub me ter ao re gi me
da vi gi lân cia sa ni tá ria a co mer ci a li za ção
dos pro du tos que con te nham soda cáus -
ti ca.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º, o Tí tu lo VI e os arts. 33, 44, 58 e

67 da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, pas -
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 1º Fi cam su je i tos às nor mas de vi -
gi lân cia sa ni tá ria ins ti tu i das por esta lei os
me di ca men tos, as dro gas, os in su mos far-
ma cêu ti cos e cor re la tos, de fi ni dos na Lei nº
5.991, de 17 de de zem bro de 1973, bem
como os pro du tos de hi gi e ne, os cos mé ti-
cos, per fu mes, sa ne an tes do mis sa ni tá ri os,
pro du tos des ti na dos à cor re ção es té ti ca,
pro du tos que con te nham soda cáus ti ca e
ou tros adi an te de fi ni dos. (NR)

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

TÍTULO VI
Do Re gis tro dos Sa ne an tes Do mis sa ni tá ri os

e dos Pro du tos que Con te nham Soda Cáus ti ca

..............................................................
Art. 33. O re gis tro dos sa ne an tes do-

mis sa ni tá ri os, dos de sin fe tan tes, de ter gen-
tes e pro du tos que con te nham soda cáus ti-
ca obe de ce rá ao dis pos to em re gu la men to e 
em nor mas com ple men ta res es pe cí fi cas.
(NR)

..............................................................
Art. 44. Para os fins des ta lei, são equi -

pa ra dos aos pro du tos do mis sa ni tá ri os os
de ter gen tes, de sin fe tan tes, res pec ti vos con -
gê ne res e pro du tos que con te nham soda
cáus ti ca, des ti na dos à apli ca ção em ob je tos
ina ni ma dos e em am bi en tes, fi can do su je i-
tos às mes mas exi gên ci as e con di ções no
con cer nen te ao re gis tro, à in dus tri a li za ção,
en tre ga ao con su mo e fis ca li za ção. (NR)

..............................................................
Art. 58....................................................

..............................................................
§ 2º A pro pa gan da dos me di ca men tos

de ven da li vre, dos pro du tos di e té ti cos, dos
sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, de cos mé ti cos,
de pro du tos de hi gi e ne e de pro du tos que
con te nham soda cáus ti ca será ob je to de
nor mas es pe cí fi cas a se rem dis pos tas em
re gu la men to. (NR)

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

Art. 67. ..................................................
..............................................................

IX – ex por à ven da pro du to que con te-
nha soda cáus ti ca em lo cal de al tu ra in fe ri or
a um me tro e meio do solo;

X – ven der pro du to que con te nha soda 
cáus ti ca a me nor de de zes se is anos. (NR)

Art. 2º O art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 de se -
tem bro de 1976, com a re da ção dada pelo art. 9º
da Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23 de agos to
de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
§§ 2º e 3º, trans for man do-se o atu al pa rá gra fo úni -
co em § 1º:

Art. 57. ..................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Nas em ba la gens e ró tu los dos

pro du tos que con te nham soda cáus ti ca, de-
ve rão cons tar ad ver tên cia es cri ta e os ten si-
va so bre os ris cos ine ren tes à ma ni pu la ção
e in ges tão de les.

§ 3º As em ba la gens e os ró tu los dos
pro du tos a que se re fe re o § 2º de ve rão ser
clas si fi ca dos se gun do o ris co que apre sen-
tem para a sa ú de e a se gu ran ça das pes so-
as, atri bu in do-se a cada ca te go ria de ris co
um sím bo lo de pe ri go cor res pon den te, a ser 
obri ga to ri a men te em pre ga do nas pe ças pu -
bli ci tá ri as, nos ró tu los, nas em ba la gens, nas 
eti que tas, nas ins tru ções de uso e nos pros -
pec tos re fe ren tes a tais pro du tos. (NR)

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de no ven ta dias.

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

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2003. – Edi son
Lo bão, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor – Serys
Slhes sa ren ko – Tião Vi a na – Ana Jú lia Ca re pa –
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – João Ca pi be ri be –
Amir Lan do – Ga ri bal di Alvez Fi lho – Ju vên cio da
Fon se ca – Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor res –
Re nil do San ta na – Tas so Je re is sa ti – João Ba tis ta
Mot ta.

PARECER Nº 1.187, DE 2003
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
Re la tor ad hoc: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Assun tos So ci a is o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 42, de 2002 (PL nº 2.323, 
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de 2000, na Casa de ori gem), de au to ria do De pu ta do
Agne lo Qu e i roz, que dis ci pli na a co mer ci a li za ção de
soda cáus ti ca.

O art. 1º es ta be le ce que a ro tu la gem e a ven da
da subs tân cia soda cáus ti ca, na for ma de hi dró xi do
de só dio ou car bo na to de só dio, se rão re gu la das pela
lei em que se trans for mar o pro je to.

De acor do com o art. 2º, as em ba la gens e os ró -
tu los de to dos os pro du tos re fe ri dos no art. 1º de ve rão
con ter ad ver tên ci as es cri tas, em ca rac te res fa cil men-
te le gí ve is, so bre os ris cos de cor ren tes da ma ni pu la-
ção e in ges tão des ses pro du tos. O pa rá gra fo úni co do 
art. 2º de ter mi na o uso de si na is grá fi cos nas em ba la-
gens e nos ró tu los para in di car a na tu re za do pro du to.

Pelo art. 3º, pro põe-se ve dar a ex po si ção à ven -
da des se pro du to em lo cal de al tu ra in fe ri or a um me -
tro e meio do solo.

O art. 4º de ter mi na a pro i bi ção da ven da de
soda cáus ti ca para me no res de de zes se is anos.

No art. 5º, de fi ne-se o ca das tra men to, jun to à
au to ri da de sa ni tá ria com pe ten te, das pes so as ju rí di-
cas ou fí si cas que co mer ci a li za rem os pro du tos in di-
ca dos no art. 1º

Pelo art. 6º, são pre vis tas as pe nas de ad ver tên-
cia, mul ta, apre en são do pro du to e in ter di ção do es ta-
be le ci men to pro du tor ou de co mér cio.

Fi nal men te, o art. 7º es ta be le ce o pra zo de no -
ven ta dias para a re gu la men ta ção pelo Po der Exe cu-
ti vo.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro po si ção foi
apre ci a da e apro va da na Co mis são de De fe sa do
Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as, e re ce beu
pa re cer pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni-
ca le gis la ti va na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e 
de Re da ção.

Com fun da men to no art. 65 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e no art. 134 do Re gi men to Co mum, a pro po si-
ção em apre ço foi en ca mi nha da a esta Casa, em 24
de abril de 2002.

A pro po si ção sub me te-se ao pro ce di men to le gis-
la ti vo abre vi a do, de ven do ser apre ci a da, em de ci são
ter mi na ti va, nes ta Co mis são de Assun tos So ci a is.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 42, de 2002, foi
apro va do, quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e 
re gi men ta li da de, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, des ta Casa Le gis la ti va, em 7 de maio
de 2003, na for ma de subs ti tu ti vo, que al te ra a Lei nº
6.360, de 23 de se tem bro de 1976 (dis põe so bre a vi -
gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os me di ca men-

tos, as dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos e cor re la-
tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e ou tros pro du tos, e dá
ou tras pro vi dên ci as).

Esse subs ti tu ti vo des ti nou-se a cor ri gir o ví cio
da pro po si ção quan to à téc ni ca le gis la ti va, con for-
man do-a às exi gên ci as da Lei Com ple men tar nº 95,
de 1998. Des ti nou-se, tam bém, a ex pur gar a má cu la
de in cons ti tu ci o na li da de pre sen te em seu art. 7º, ao
de ter mi nar o pra zo de no ven ta dias para que o Po der
Exe cu ti vo re gu la men tas se a lei dela re sul tan te, vis to
que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já se ma ni fes tou a
res pe i to da ma té ria, co i bin do a con sig na ção de tal
pra zo di ri gi do a ou tro Po der – ADIN 546-4.

O mé ri to do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 42, de
2002, é in con tes te, vez que se di ri ge à am pli a ção da
pro te ção ao con su mi dor em ge ral, es ta be le cen do
nor mas que, se gun do o au tor, em sua jus ti fi ca ção,
pre vi nam os aci den tes do més ti cos e nos lo ca is de tra -
ba lho com os pro du tos que con te nham a soda cáus ti-
ca em sua com po si ção.

Para tan to, a pro po si ção de ter mi na a in ser ção
de ad ver tên ci as e si na is grá fi cos nas em ba la gens e
ró tu los dos re fe ri dos pro du tos, aler tan do o con su mi-
dor so bre os ris cos e a na tu re za tó xi ca da subs tân cia.
Esta be le ce, ain da, que as pes so as fí si cas ou ju rí di-
cas que co mer ci a li zem es ses pro du tos de vem es tar
ca das tra das jun to à au to ri da de sa ni tá ria com pe ten te.
Em caso de in fra ção às dis po si ções le ga is, elas es ta-
rão su je i tas, al ter na ti va ou cu mu la ti va men te, às pe na-
li da des de ad ver tên cia, mul ta, apre en são do pro du to
e in ter di ção do es ta be le ci men to pro du tor ou va re jis ta.

Ade ma is, veda a ex po si ção à ven da dos pro du-
tos con ten do soda cáus ti ca em lo cal de al tu ra in fe ri or
a um me tro meio do solo, ao mes mo tem po que pro í-
be sua com pra por me no res de de zes se is anos de
ida de.

A Lei nº 9.782, de 1999, que ins ti tu iu a Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVISA), dis pôs
como sua fi na li da de ins ti tu ci o nal pro mo ver a pro te ção
da sa ú de da po pu la ção, por in ter mé dio do con tro le da 
pro du ção e da co mer ci a li za ção de pro du tos e ser vi-
ços sub me ti dos à vi gi lân cia sa ni tá ria, in clu si ve dos
am bi en tes, dos pro ces sos, dos in su mos e das tec no-
lo gi as a eles re la ci o na dos, bem como o con tro le de
por tos, ae ro por tos e de fron te i ras.

Essa mes ma lei, em seu art. 8º, co me te à Anvi sa
in cu bên cia de re gu la men tar, con tro lar e fis ca li zar os
pro du tos e ser vi ços que en vol vam ris co à sa ú de pú -
bli ca. O §§ 1º e 4º des se ar ti go, es ta tu em:
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§ 1º Con si de ram-se bens e pro du tos
sub me ti dos ao con tro le e fis ca li za ção sa ni-
tá ria pela Agên cia:

..............................................................
IV – sa ne an tes des ti na dos à hi gi e ni za-

ção, de sin fec ção ou de sin fes ta ção em am bi-
en tes do mi ci li a res, hos pi ta la res e co le ti vos;

..............................................................
§ 4º A Agên cia po de rá re gu la men tar

ou tros pro du tos e ser vi ços de in te res se para 
o con tro le de fis cos à sa ú de da po pu la ção
al can ça dos pelo Sis te ma Na ci o nal de Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria.

Adi ci o nal men te, o in ci so III, do art. 2º da Lei nº
9.782, de 1999, com bi na do com o seu art. 7º, in clui
no âm bi to da com pe tên cia da Anvi sa: “nor ma ti zar,
con tro lar e fis ca li zar pro du tos, subs tân ci as e ser vi-
ços de in te res se para a sa ú de”.

Esse po der nor ma ti vo e fis ca li za tó rio da Anvi sa
con subs tan cia-se, en tre ou tros ins tru men tos, por in-
ter mé dio de Re so lu ção da Di re to ria Co le gi a da
(RDC), nos pre ci sos ter mos do art. 15, in ci sos III e IV,
da Lei nº 9.782, de 1999, com a re da ção a ela con fe ri-
da pela Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23 de
agos to de 2001:

Art. 15. Com pe te à Di re to ria Co le gi a-
da:

..............................................................
III – edi tar nor mas so bre ma té ri as de

com pe tên cia da Agên cia;
IV – cum prir e fa zer cum prir as nor mas

re la ti vas à vi gi lân cia sa ni tá ria;
..............................................................

Ante ri or men te à cri a ção da Anvi sa, esse po der
nor ma ti vo era exer ci do pela Câ ma ra Téc ni ca de Sa -
ne an tes Do mis sa ni tá ri os, do Con se lho Na ci o nal de
Sa ú de, que pu bli cou, em 27 de ja ne i ro de 1978, a
Re so lu ção Nor ma ti va nº 1, es ta be le cen do as nor -
mas a se rem obe de ci das pe los de ter gen tes e seus
con gê ne res.

Essa re so lu ção tem por ob je to es ta be le cer as
de fi ni ções, clas si fi ca ções e ca rac te rís ti cas de com po-
si ção a se rem aten di das pe los de ter gen tes e de ma is
pro du tos des ti na dos à hi gi e ni za ção e lim pe za de su -
per fí ci es ina ni ma das e am bi en ta is. Seu al can ce atin -
ge os de ter gen tes e seus con gê ne res des ti na dos à
uti li za ção ime di a ta por qual quer pes soa, par fins do -
més ti cos ou à apli ca ção e ma ni pu la ção por pes soa
ou or ga ni za ção es pe ci a li za da, para fins pro fis si o na is,
no que se re fe re ao aten di men to das pres cri ções do

art. 44 da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, e
do art. 67 do De cre to nº 79.094, de 1977.

O ci ta do art. 44, da Lei nº 6.360, de 1976, que
dis põe so bre a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i-
tos os me di ca men tos, as dro gas, os in su mos far ma-
cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e ou tros
pro du tos, e dá ou tras pro vi dên ci as, de cla ra:

Art. 44. Para os fins des ta lei, são equi -
pa ra dos aos pro du tos do mis sa ni tá ri os os
de ter gen tes e de sin fe tan tes e res pec ti vos
con gê ne res, des ti na dos à apli ca ção em ob -
je tos ina ni ma dos e em am bi en tes, fi can do
su je i tos às mes mas exi gên ci as e con di ções
no con cer nen te ao re gis tro, à in dus tri a li za-
ção, en tre ga ao con su mo e fis ca li za ção.

A Re so lu ção Nor ma ti va nº 1, de 1978, em seu
item 4 -Clas si fi ca ção dos De ter gen tes e Côn ge ne-
res, de fi ne, quan to à fa ci li da de de em pre go, o de ter-
gen te ou con gê ne re tipo co mum como aque le de ter-
gen te, sa bão ou con gê ne re des ti na do à lim pe za, hi -
gi e ni za ção ou al ve ja men to de ob je tos ina ni ma dos
e/ou am bi en tes de uso co mum ou co le ti vo, de fá cil
ma nu se io e des ti na do a ser apli ca do por qual quer
pes soa.

Qu an to à fi na li da de, tal de ter gen te ou con gê ne-
re é pro du to des ti na do à lim pe za e con ser va ção de pi -
sos, pa re des, as so a lhos e se me lhan tes (item 4.2.7),
bem as sim de tan ques, apa re lhos sa ni tá ri os, pias, ca -
i xas de gor du ra e se me lhan tes (item 4.2.8).

O ane xo IV da re so lu ção em apre ço dis põe so -
bre as Fra ses de Adver tên cia para De ter gen tes e
seus Con gê ne res e, em sua alí nea g -De sen tu pi do-
res de Pia de ação Qu í mi ca, Soda Cáus ti ca e de ma is
Pro du tos For te men te Alca li no Cor ro si vos – de ter mi na
que os pro du tos re fe ri dos exi bam:

“Em des ta que no ró tu lo prin ci pal, em
1/10 de sua al tu ra, não me nos que 5mm:

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS
GRAVES – CONTÉM SODA CÁUSTICA.

A essa fra se deve ser acres cen ta da a
fi gu ra de uma ca ve i ra com tí bi as cru za das,
si nal de pe ri go.

Ou tras ad ver tên ci as e cu i da dos:

VENENO:

Pe ri go so se in ge ri do
Man ter fora do al can ce das cri an ças.
Impe dir o con ta to com os olhos, pele e 

rou pas du ran te o ma nu se io.
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CUIDADOS:
Em caso de con ta to, la var ime di a ta-

men te os olhos ou pele com água em abun -
dân cia, du ran te 15 mi nu tos.

SE INGERIDO, NÃO PROVOCAR
VÔMITO:

Dar gran des quan ti da des de água e
tam bém de vi na gre di lu í do em um copo de
água; a se guir, dar uma co lher de óleo co-
mes tí vel.

Le var a um pos to mé di co ime di a ta-
men te.

Os pro du tos clas si fi ca dos como sa ne an tes do -
mis sa ni tá ri os, en tre os qua is se in clui a soda cáus ti-
ca, e as em pre sas que os pro du zem, dis tri bu em ou
im por tam, de ve rão, obri ga to ri a men te, ser re gis tra-
dos e pre vi a men te au to ri za dos, a teor do art. 12, da
Lei nº 6.360, de 1976 e do art. 3º VII, da Lei nº
9.782, de 1999.

Qu an to aos es ta be le ci men tos que en tre gam
tais pro du tos ao con su mo, se rão fis ca li za dos e pre vi-
a men te li cen ci a dos pelo ór gão da vi gi lân cia sa ni tá ria
es ta du al, con for me es ta tu í do no art. 69, II, alí ne as a,
b, c e d, da Lei nº 6.360, de 1976.

Afi gu ra-se-nos im pró pria, po rém, a exi gên cia
cons tan te do art. 3º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
42, de 2002, de que os pro du tos con ten do soda cáus -
ti ca se jam ex pos tos à ven da em lo cal de al tu ra su pe ri-
or a um me tro e meio do solo, vez que os cu i da dos re -
la ti vos à se gu ran ça no ma nu se io des sa subs tân cia
de vem-se dar no am bi en te de seu uso, seja nos do mi-
cí li os, seja nas em pre sas pro du to ras e dis tri bu i do ras,
onde, efe ti va men te, ocor rem os in for tú ni os, mor men-
te nos am bi en tes do més ti cos.

A pro i bi ção de sua ven da a me no res de de zes-
se is anos tam bém não con tri bui para a pre ven ção de
aci den tes no uso des sa subs tân cia, uma vez que a li -
vre co mer ci a li za ção, por si só, não in duz ao seu ma -
nu se io ina de qua do. O fa tor de ci si vo para evi tá-lo é a
pre sen ça das ad ver tên ci as so bre sua pe ri cu lo si da de
e a edu ca ção para a sa ú de, como um todo, não só no
pro du to ob je to da pro po si ção em tela, como tam bém
em ou tros de ma i or re le vân cia to xi co ló gi ca, como os
me di ca men tos em ge ral.

Des sa ma ne i ra, como res tou de mons tra do aci -
ma, ao ter sua ma té ria in te i ra men te já re gu la da em
nor mas in fra le ga is que exi bem efi cá cia e co gên cia,
pois que ar ri ma das em leis au to ri za do ras de sua edi -
ção, com pre en de mos que o ob je to e mé ri to do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 42, de 2002, que dam pre -

ju di ca dos, em vis ta de já se rem con tem pla dos in te i-
ra men te no con tex to do or de na men to ju rí di co pá trio.
Tal fato tam bém lhe con fe re ca rá ter de in ju rí di co,
pois, as sim como não há pa la vras inú te is na lei, esta,
igual men te, não se pode re pe tir ino cu a men te, dan do
azo a in ter pre ta ções con fli tan tes so bre o mes mo ob -
je to, o que con tra ria o prin cí pio da uni da de ló gi ca do
sis te ma ju rí di co bra si le i ro.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções ex pen di das, so mos
pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 42, de
2002.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. – Lú-
cia Vâ nia, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha, Re la-
tor – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Tião Vi -
a na – Flá vio Arns – Siba Ma cha do – Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or – Mão San ta – Ju vên cio da Fon se ca –
Pa pa léo Paes – De mós te nes Tor res – Efra im Mo ra-
is – Ante ro Paes de Bar ros – Au gus to Bo te lho –
Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar

so bre:
I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele i-

to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do tra -
ba lho;

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

Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci-
al men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli-
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;
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V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra-
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go-
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;
IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car-
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas, ob ser va do o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

XI – cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos
da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.
Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

19, de 4-6-98:
“XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -

pre mo Tribu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, 1º”
....................................................................................

Das Leis

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das; II – dis po nham so bre:

a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -
bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té-
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 18, de 5-2-98:

“c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da-
de e apo sen ta do ria;”

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De-
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen-
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art.
84, VI;

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
18, de 5-2-98:

“f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da-
de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re-
ser va.

§ 2º A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra-
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta-
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.
....................................................................................

Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma
Casa será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis -
cus são e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga-
ção, se a Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se
o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973.
Dis põe so bre o Con tro le Sa ni tá rio do Co mér cio

de Dro gas, Me di ca men tos, Insu mos Far ma cêu ti cos e
Cor re la tos, e dá ou tras Pro vi dên ci as.
....................................................................................

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.

Dis põe so bre a Vi gi lân cia Sa ni tá ria
a que fi cam su je i tos os Me di ca men tos,
as Dro gas, os Insu mos Far ma cêu ti cos e
Cor re la tos, Cos mé ti cos, Sa ne an tes e Ou -
tros Pro du tos, e dá ou tras Pro vi dên ci as.

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

TÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Fi cam su je i tos às nor mas de vi gi lân cia
sa ni tá ria ins ti tu í das por esta Lei os me di ca men tos, as
dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, de fi-
ni dos na Lei nº 5.991, de 17 de de zem bro de 1973,
bem como os pro du tos de hi gi e ne, os cos mé ti cos,
per fu mes, sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, pro du tos des ti-
na dos à cor re ção es té ti ca e ou tros adi an te de fi ni dos.
....................................................................................

TÍTULO II
Do Re gis tro

Art. 12. Ne nhum dos pro du tos de que tra ta esta
lei, in clu si ve os im por ta dos, po de rá ser in dus tri a li za-
do, ex pos to à ven da ou en tre gue ao con su mo an tes
de re gis tra do no Mi nis té rio da Sa ú de.

§ 1º O re gis tro a que se re fe re este ar ti go terá
va li da de por 5 (cin co) anos e po de rá ser re va li da do
por pe río dos igua is e su ces si vos, man ti do o nú me ro
do re gis tro ini ci al.

§ 2º Exce tua-se do dis pos to no pa rá gra fo an te ri-
or a va li da de do re gis tro e da re va li da ção do re gis tro
dos pro du tos di e té ti cos, cujo pra zo é de 2 (dois) anos.

§ 3º O re gis tro será con ce di do no pra zo má xi mo
de 90 (no ven ta) dias, a con tar da data de en tre ga do
re que ri men to, sal vo nos ca sos de inob ser vân cia des -
ta lei ou de seus re gu la men tos.

§ 4º Os atos re fe ren tes ao re gis tro e à re va li da-
ção do re gis tro so men te pro du zi rão efe i tos a par tir da
data da pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al da União.

§ 5º A con ces são do re gis tro e de sua re va li da-
de, e as aná li ses pré via e de con tro le, quan do for o
caso, fi cam su je i tas ao pa ga men to de pre ços pú bli-
cos, re fe ri do no Art. 82.

§ 6º A re va li da ção do re gis tro de ve rá ser re que-
ri da no pri me i ro se mes tre do úl ti mo ano do qüin qüê-

nio de va li da de, con si de ran do-se au to ma ti ca men te
re va li da do, in de pen den te men te de de ci são, se não
hou ver sido esta pro fe ri da até a data do tér mi no da -
que la.

§ 7º Será de cla ra da a ca du ci da de do re gis tro do
pro du to cuja re va li da ção não te nha sido so li ci ta da no
pra zo re fe ri do no § 6º des te ar ti go.

§ 8º Não será re va li da do o re gis tro do pro du to
que não for in dus tri a li za do no pri me i ro pe río do de va -
li da de.

§ 9º Cons ta rá obri ga to ri a men te do re gis tro de
que tra ta este ar ti go a fór mu la da com po si ção do pro -
du to, com a in di ca ção dos in gre di en tes uti li za dos e
res pec ti va do sa gem.

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

TÍTULO VI
Do Re gis tro dos Sa ne an tes Do mis sa ni tá ri os

Art. 33. O re gis tro dos sa ne an tes do mis sa ni tá ri-
os, dos de sin fe tan tes e de ter gen tes obe de ce rá ao
dis pos to em re gu la men to e em nor mas com ple men-
ta res es pe ci fi cas.

....................................................................................
Art. 44. Para os fins des ta lei, são equi pa ra dos

aos pro du tos do mis sa ni tá ri os os de ter gen tes e de sin-
fe tan tes e res pec ti vos con gê ne res, des ti na dos à apli -
ca ção em ob je tos ina ni ma dos e em am bi en tes, fi can-
do su je i tos às mes mas exi gên ci as e con di ções no
con cer nen te ao re gis tro, à in dus tri a li za ção, en tre ga
ao con su mo e fis ca li za ção.

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

TITULO X
Da Ro tu la gem e Pu bli ci da de

Art. 57. O Po der Exe cu ti vo dis po rá, em re gu la-
men to, so bre a ro tu la gem, as bu las, os im pres sos, as
eti que tas e os pros pec tos re fe ren tes aos pro du tos de
que tra ta esta Lei. (Vide Me di da Pro vi só ria nº
2.190-34, de 23-8-2001)

Art. 58. A pro pa gan da, sob qual quer for ma de di -
vul ga ção e meio de co mu ni ca ção, dos pro du tos sob o
re gi me des ta lei so men te po de rá ser pro mo vi da após
au to ri za ção do Mi nis té rio da Sa ú de, con for me se dis -
pu ser em re gu la men to.

§ 1º Qu an do se tra tar de dro ga, me di ca men to
ou qual quer ou tro pro du to com a exi gên cia de ven da
su je i ta a pres cri ção mé di ca ou odon to ló gi ca, a pro pa-
gan da fi ca rá res tri ta a pu bli ca ções que se des ti nem
ex clu si va men te à dis tri bu i ção a mé di cos, ci rur-
giões-den tis tas e far ma cêu ti cos.
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§ 2º A pro pa gan da dos me di ca men tos de ven da
li vre, dos pro du tos di e té ti cos, dos sa ne an tes do mis-
sa ni tá ri os, de cos mé ti cos e de pro du tos de hi gi e ne,
será ob je to de nor mas es pe cí fi cas a se rem dis pos tas
em re gu la men to.

....................................................................................
Art. 67. Inde pen den te men te das pre vis tas no

De cre to-lei nº 785, de 25 de agos to de 1969, con fi gu-
ram in fra ções gra ves ou gra vís si mas, nos ter mos des -
ta lei, as se guin tes prá ti cas pu ní ve is com as san ções
in di ca das na que le di plo ma le gal:

I – ro tu lar os pro du tos sob o re gi me des ta lei ou
de les fa zer pu bli ci da de sem a ob ser vân cia do dis pos-
to nes ta lei e em seu re gu la men to ou con tra ri an do os
ter mos e as con di ções do re gis tro ou de au to ri za ção
res pec ti vos;

II – al te rar pro ces so de fa bri ca ção de pro du tos,
sem pré vio as sen ti men to do Mi nis té rio da Sa ú de;

III – ven der ou ex por à ven da pro du to cujo pra zo
da va li da de es te ja ex pi ra do;

IV – apor no vas da tas em pro du tos cujo pra zo
de va li da de haja ex pi ra do ou re a con di ci o ná-los em
no vas em ba la gens, ex ce tu a dos os so ros te ra pêu ti cos
que pu de rem ser re do sa dos e re fil tra dos;

V – in dus tri a li zar pro du tos sem as sis tên cia de
res pon sá vel téc ni co le gal men te ha bi li ta do;

VI – uti li zar, na pre pa ra ção de hor mô ni os, ór -
gãos de ani ma is que não es ti ve rem sãos, ou que
apre sen ta rem si na is de de com po si ção no mo men to
de se rem ma ni pu la dos, ou que pro ve nham de ani ma-
is do en tes, es ta fa dos ou ema gre ci dos;

VII – re ven der pro du to bi o ló gi co não guar da do
em re fri ge ra dor, de acor do com as in di ca ções de ter-
mi na das pelo fa bri can te e apro va das pelo Mi nis té rio
da Sa ú de;

VIII – apli car ra ti ci das cuja ação se pro du za por
gás ou va por, em ga le ri as, bu e i ros, po rões, só tões ou
lo ca is de pos sí vel co mu ni ca ção com re si dên ci as ou
lo ca is fre qüen ta dos por se res hu ma nos ou ani ma is
úte is.

....................................................................................
Art. 69. A ação fis ca li za do ra é da com pe tên cia:

....................................................................................
II – do ór gão de sa ú de es ta du al, dos Ter ri tó ri os

ou do Dis tri to Fe de ral:
a)  quan do se tra tar de pro du to in dus tri a li za do

ou en tre gue ao con su mo na área de ju ris di ção res-
pec ti va;

b) quan to aos es ta be le ci men tos, ins ta la ções e
equi pa men tos in dus tri a is ou de co mér cio;

c)  quan to aos trans por tes nas es tra das e vias
flu vi a is ou la cus tres, de sua área ju ris di ci o nal;

d) quan do se tra tar de co lhe i ta de amos tras para 
aná li se fis cal.
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su-
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Da Po lí ti ca Na ci o nal de Re la ções de Con su mo
Art. 4º A Po lí ti ca Na ci o nal das Re la ções de Con -

su mo tem por ob je ti vo o aten di men to das ne ces si da-
des dos con su mi do res, o res pe i to à sua dig ni da de,
sa ú de e se gu ran ça, a pro te ção de seus in te res ses
eco nô mi cos, a me lho ria da sua qua li da de de vida,
bem como a trans pa rên cia e har mo nia das re la ções
de con su mo, aten di dos os se guin tes prin cí pi os: (Re -
da ção dada pela Lei nº 9.008, de 21-3-1995)
....................................................................................

II – ação go ver na men tal no sen ti do de pro te ger
efe ti va men te o con su mi dor:
....................................................................................

d) pela ga ran tia dos pro du tos e ser vi ços com
pa drões ade qua dos de qua li da de, se gu ran ça, du ra bi-
li da de e de sem pe nho.
...................................................................................

IV – edu ca ção e in for ma ção de for ne ce do res e
con su mi do res, quan to aos seus di re i tos e de ve res,
com vis tas à me lho ria do mer ca do de con su mo;
....................................................................................

Dos Di re i tos Bá si cos do Con su mi dor
Art. 6º São di re i tos bá si cos do con su mi dor:
I – a pro te ção da vida, sa ú de e se gu ran ça con tra

os ris cos pro vo ca dos por prá ti cas no for ne ci men to de
pro du tos e ser vi ços con si de ra dos pe ri go sos ou no ci-
vos;
....................................................................................

III – a in for ma ção ade qua da e cla ra so bre os di -
fe ren tes pro du tos e ser vi ços, com es pe ci fi ca ção cor -
re ta de quan ti da de, ca rac te rís ti cas, com po si ção, qua -
li da de e pre ço, bem como so bre os ris cos que apre -
sen tem;
....................................................................................

Art. 31. A ofer ta e apre sen ta ção de pro du tos ou
ser vi ços de vem as se gu rar in for ma ções cor re tas, cla -
ras, pre ci sas, os ten si vas e em lín gua por tu gue sa so -
bre suas ca rac te rís ti cas, qua li da des, quan ti da de,
com po si ção, pre ço, ga ran tia, pra zos de va li da de e ori -
gem, en tre ou tros da dos, bem como so bre os ris cos
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que apre sen tam à sa ú de e se gu ran ça dos con su mi-
do res.
....................................................................................

Art. 63. Omi tir di ze res ou si na is os ten si vos so bre
a no ci vi da de ou pe ri cu lo si da de de pro du tos, nas em -
ba la gens, nos in vó lu cros, re ci pi en tes ou pu bli ci da de:

Pena – De ten ção de seis me ses a dois anos e
mul ta.

§ 1º Incor re rá nas mes mas pe nas quem de i xar
de re co men da ções es cri tas os ten si vas, so bre a pe ri-
cu lo si da de do ser vi ço a ser pres ta do.

§ 2º Se o cri me é cul po so:
Pena De ten ção de um a seis me ses ou mul ta.

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

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999

De fi ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria, cria a Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Com pe te à União no âm bi to do Sis te ma

Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria:
....................................................................................

III – nor ma ti zar, con tro lar e fis ca li zar pro du tos,
subs tân ci as e ser vi ços de in te res se para a sa ú de;
....................................................................................

Da Cri a ção e da Com pe tên cia da Agên cia Na ci o-
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria

Art. 3º Fica cri a da a Agên cia Na ci o nal de Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria, au tar quia sob re gi me es pe ci al, vin-
cu la da ao Mi nis té rio da Sa ú de, com sede e foro no
Dis tri to Fe de ral, pra zo de du ra ção in de ter mi na do e
atu a ção em todo ter ri tó rio na ci o nal.(Vide Me di da
Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23-8-2001)

Pa rá gra fo úni co. A na tu re za de au tar quia es pe-
ci al con fe ri da à Agên cia é ca rac te ri za da pela in de-
pen dên cia ad mi nis tra ti va, es ta bi li da de de seus di ri-
gen tes e au to no mia fi nan ce i ra.

Art. 4º A Agên cia atu a rá como en ti da de ad mi nis-
tra ti va in de pen den te, sen do-lhe as se gu ra da, nos ter -
mos des ta lei, as prer ro ga ti vas ne ces sá ri as ao exer cí-
cio ade qua do de suas atri bu i ções.
....................................................................................

Art. 7º Com pe te à Agên cia pro ce der à im ple-
men ta ção e à exe cu ção do dis pos to nos in ci sos II a
VII do art. 2º des ta Lei, de ven do:

I – co or de nar o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria;

II – fo men tar e re a li zar es tu dos e pes qui sas no
âm bi to de suas atri bu i ções;

III – es ta be le cer nor mas, pro por, acom pa nhar e
exe cu tar as po lí ti cas, as di re tri zes e as ações de vi gi-
lân cia sa ni tá ria;

IV – es ta be le cer nor mas e pa drões so bre li mi tes
de con ta mi nan tes, re sí du os tó xi cos, de sin fe tan tes,
me ta is pe sa dos e ou tros que en vol vam ris co à sa ú de;

V – in ter vir, tem po ra ri a men te, na ad mi nis tra ção
de en ti da des pro du to ras, que se jam fi nan ci a das, sub -
si di a das ou man ti das com re cur sos pú bli cos, as sim
como nos pres ta do res de ser vi ços e ou pro du to res
ex clu si vos ou es tra té gi cos para o abas te ci men to do
mer ca do na ci o nal, obe de ci do o dis pos to no art. 5º da
Lei nº 6.437, de 20 de agos to de 1977, com a re da ção
que lhe foi dada pelo art. 2º da Lei nº 9.695, de 20 de
agos to de 1998:

VI – ad mi nis trar e ar re ca dar a taxa de fis ca li za-
ção de vi gi lân cia sa ni tá ria, ins ti tu í da pelo art. 23 des ta
lei;

VII – au to ri zar o fun ci o na men to de em pre sas de
fa bri ca ção, dis tri bu i ção e im por ta ção dos pro du tos
men ci o na dos no art. 62 des ta lei;(Vide Me di da Pro vi-
só ria nº 2.190-34, de 23-8-2001)

VIII – anu ir com a im por ta ção e ex por ta ção dos
pro du tos men ci o na dos no art. 8º des ta lei;

IX – con ce der re gis tros de pro du tos, se gun do as 
nor mas de sua área de atu a ção;

X – con ce der e can ce lar o cer ti fi ca do de cum pri-
men to de boas prá ti cas de fa bri ca ção;

XI – exi gir, me di an te re gu la men ta ção es pe cí fi-
ca, a cer ti fi ca ção de con for mi da de no âm bi to do Sis -
te ma Bra si le i ro de Cer ti fi ca ção – SBC, de pro du tos e
ser vi ços sob o re gi me de vi gi lân cia sa ni tá ria se gun do
sua clas se de ris co; (Vide Me di da Pro vi só ria nº
2.190-34, de 23-8-2001)

XII – exi gir o cre den ci a men to, no âm bi to do Sin -
me tro, dos la bo ra tó ri os de ser vi ços de apo io di ag nós-
ti co e te ra pêu ti co e ou tros de in te res se para o con tro-
le de ris cos à sa ú de da po pu la ção, bem como da que-
les que im pli quem a in cor po ra ção de no vas tec no lo gi-
as; (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34. de
23-8-2001)

XIII – exi gir o cre den ci a men to dos la bo ra tó ri os
pú bli cos de aná li se fis cal no âm bi to do Sin me tro;
(Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23-8-2001)

XIV – in ter di tar, como me di da de vi gi lân cia sa ni-
tá ria, os lo ca is de fa bri ca ção, con tro le, im por ta ção,
ar ma ze na men to, dis tri bu i ção e ven da de pro du tos e
de pres ta ção de ser vi ços re la ti vos à sa ú de, em caso
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de vi o la ção da le gis la ção per ti nen te ou de ris co imi -
nen te à sa ú de;

XV – pro i bir a fa bri ca ção, a im por ta ção, o ar ma-
ze na men to, a dis tri bu i ção e a co mer ci a li za ção de pro -
du tos e in su mos, em caso de vi o la ção da le gis la ção
per ti nen te ou de ris co imi nen te à sa ú de;

XVI – can ce lar a au to ri za ção de fun ci o na men to
e a au to ri za ção es pe ci al de fun ci o na men to de em pre-
sas, em caso de vi o la ção da le gis la ção per ti nen te ou
de ris co imi nen te à sa ú de;

XVII – co or de nar as ações de vi gi lân cia sa ni tá-
ria re a li za das por to dos os la bo ra tó ri os que com põem
a rede ofi ci al de la bo ra tó ri os de con tro le de qua li da de
em sa ú de;

XVIII – es ta be le cer, co or de nar e mo ni to rar os
sis te mas de vi gi lân cia to xi co ló gi ca e far ma co ló gi ca;

XIX – pro mo ver a re vi são e atu a li za ção pe rió di-
ca da far ma co péia;

XX – man ter sis te ma de in for ma ção con tí nuo e
per ma nen te para in te grar suas ati vi da des com as de -
ma is ações de sa ú de, com pri o ri da de às ações de vi -
gi lân cia epi de mi o ló gi ca e as sis tên cia am bu la to ri al e
hos pi ta lar;

XXI – mo ni to rar e au di tar os ór gãos e en ti da des
es ta du a is, dis tri tal e mu ni ci pa is que in te gram o Sis te-
ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, in clu in do-se os
la bo ra tó ri os ofi ci a is de con tro le de qua li da de em sa ú-
de;

XXII – co or de nar e exe cu tar o con tro le da qua li-
da de de bens e pro du tos re la ci o na dos no art. 82 des -
ta Lei, por meio de aná li ses pre vis tas na le gis la ção
sa ni tá ria, ou de pro gra mas es pe ci a is de mo ni to ra-
men to da qua li da de em sa ú de;

XXIII – fo men tar o de sen vol vi men to de re cur sos
hu ma nos para o sis te ma e a co o pe ra ção téc ni co-ci-
en tí fi ca na ci o nal e in ter na ci o nal;

XXIV – au tu ar e apli car as pe na li da des pre vis tas
em lei.

XXV(Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

a) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

b) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

c) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

d) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

XXVI (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

XXVII (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

§ 1º A Agên cia po de rá de le gar aos Esta dos, ao
Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os a exe cu ção de atri -
bu i ções que lhe são pró pri as, ex ce tu a das as pre vis-
tas nos in ci sos I, V, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX
des te ar ti go.

§ 2º A Agên cia po de rá as ses so rar, com ple men tar
ou su ple men tar as ações es ta du a is, mu ni ci pa is e do
Dis tri to Fe de ral para o exer cí cio do con tro le sa ni tá rio.

§ 3º As ati vi da des de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca e 
de con tro le de ve to res re la ti vas a por tos, ae ro por tos e 
fron te i ras, se rão exe cu ta das pela Agên cia, sob ori en-
ta ção téc ni ca e nor ma ti va do Mi nis té rio da Sa ú de.

§ 4º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

§ 5º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

§ 6º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

Art. 8º Incum be à Agên cia, res pe i ta da a le gis la-
ção em vi gor, re gu la men tar, con tro lar e fis ca li zar os
pro du tos e ser vi ços que en vol vam ris co à sa ú de pú -
bli ca.

§ 1º Con si de ram-se bens e pro du tos sub me ti-
dos ao con tro le e fis ca li za ção sa ni tá ria pela Agên -
cia:
....................................................................................

IV – sa ne an tes des ti na dos à hi gi e ni za ção, de -
sin fec ção ou de sin fes ta ção em am bi en tes do mi ci li a-
res, hos pi ta la res e co le ti vos;
....................................................................................

§ 4º A Agên cia po de rá re gu la men tar ou tros pro -
du tos e ser vi ços de in te res se para o con tro le de ris -
cos à sa ú de da po pu la ção, al can ça dos pelo Sis te ma
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.
....................................................................................

Art. 15. Com pe te à Di re to ria Co le gi a da: (Vide
Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23-8-2001)
....................................................................................

III – edi tar nor mas so bre ma té ri as de com pe tên-
cia da Agên cia;

IV – apro var o re gi men to in ter no e de fi nir a área
de atu a ção, a or ga ni za ção e a es tru tu ra de cada Di re-
to ria;
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.190-34,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, que de fi-
ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni-
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tá ria e cria a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân-
cia Sa ni tá ria, e nº 6.437, de 20 de agos to
de 1977, que con fi gu ra in fra ções à le gis-
la ção sa ni tá ria fe de ral e es ta be le ce as
san ções res pec ti vas, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

....................................................................................
Art. 1º Os dis po si ti vos a se guir in di ca dos da Lei

nº 9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, pas sam a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:
....................................................................................

“Art. 15. Com pe te à Di re to ria Co le gi a da:
....................................................................................

III – edi tar nor mas so bre ma té ri as de com pe tên-
cia da Agên cia;

IV – cum prir e fa zer cum prir as nor mas re la ti vas
à vi gi lân cia sa ni tá ria;
....................................................................................

Art. 9º Os arts. 3º, 18 e 57 da Lei nº 6.360, de 23
de se tem bro de 1976, pas sa a vi go rar com as se guin-
tes al te ra ções:
....................................................................................

“Art. 57. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Além do nome co mer ci al ou

mar ca, os me di ca men tos de ve rão obri ga to ri a men te
exi bir, nas pe ças re fe ri das no ca put des te ar ti go, nas
em ba la gens e nos ma te ri a is pro mo ci o na is a De no mi-
na ção Co mum Bra si le i ra ou, quan do for o caso, a De -
no mi na ção Co mum Inter na ci o nal, em le tras e ca rac-
te res com ta ma nho nun ca in fe ri or à me ta de do ta ma-
nho das le tras e ca rac te res do nome co mer ci al ou
mar ca. (NR)

Art. 10. O ca put do art. 2º da Lei nº 9.787, de 10
de fe ve re i ro de 1999, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 2º O ór gão fe de ral res pon sá vel pela vi gi lân-
cia sa ni tá ria re gu la men ta rá, no pra zo de cen to e oi -
ten ta dias, con ta do a par tir de 11 de fe ve re i ro de
1999:” (NR)
....................................................................................

DECRETO Nº 79.094, DE 5 DE JANEIRO DE 1977

Re gu la men ta a Lei nº 6.360, de 23 de 
se tem bro de 1976, que sub me te a sis te-
ma de vi gi lân cia sa ni tá ria os me di ca men-
tos, in su mos far ma cêu ti cos, dro gas, cor -
re la tos, cos mé ti cos, pro du tos de hi gi e ne,
sa ne a men to e ou tros.

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

Art. 67. Para os fins da Lei nº 6.360, de 23 de se -
tem bro de 1976 e des te Re gu la men to são equi pa dos
aos pro du tos sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, os de ter-
gen tes, de sin fe tan tes e res pec ti vos con gê ne res, des -
ti na dos a apli ca ção em ob je tos ina ni ma dos e em am -
bi en tes, su je i tos às mes mas exi gên ci as e con di ções
per ti nen tes a re gis tro, in dus tri a li za ção e en tre ga ao
con su mo e fis ca li za ção.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 42, de 2002 (PL nº 2.323, de 2000, na ori gem), de 
au to ria do ilus tre De pu ta do Agne lo Qu e i roz, que dis ci-
pli na o con tro le e co mer ci a li za ção da soda cáus ti ca.

O art. 1º es ta be le ce que a ro tu la gem e a ven da
da subs tân cia soda cáus ti ca, na for ma de hi dró xi do
de só dio ou car bo na to de só dio, se rão re gu la das pela
lei em que se trans for mar o pro je to.

De acor do com o art. 2º, as em ba la gens e os ró -
tu los de to dos os pro du tos re fe ri dos no art. 1º de ve rão
con ter ad ver tên ci as es cri tas, em ca rac te res fa cil men-
te le gí ve is, so bre os ris cos de cor ren tes da ma ni pu la-
ção e in ges tão des ses pro du tos. O pa rá gra fo úni co do 
art. 2º de ter mi na o uso de si na is grá fi cos nas em ba la-
gens e nos ró tu los para in di car a na tu re za do pro du to.

Pelo art. 3º, pro põe-se ve dar a ex po si ção à ven -
da des se pro du to em lo cal de al tu ra in fe ri or a um me -
tro e meio do solo.

O art. 4º de ter mi na a pro i bi ção da ven da de
soda cáus ti ca para me no res de de zes se is anos.

No art. 5º, de fi ne-se o ca das tra men to, jun to à
au to ri da de sa ni tá ria com pe ten te, das pes so as ju rí di-
cas ou fí si cas que co mer ci a li za rem os pro du tos in di-
ca dos no art. 1º.

Pelo art. 6º, são pre vis tas as pe nas de ad ver tên-
cia, mul ta, apre en são do pro du to e in ter di ção do es ta-
be le ci men to pro du tor ou de co mér cio.

Fi nal men te, o art. 7º es ta be le ce o pra zo de no -
ven ta dias para a re gu la men ta ção pelo Po der Exe cu-
ti vo.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro po si ção foi
apre ci a da e apro va da na Co mis são de De fe sa do
Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as, e re ce beu
pa re cer pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni-
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ca le gis la ti va na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e 
de Re da ção.

Com fun da men to no art. 65 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e do art. 134 do Re gi men to Co mum, a pro po si-
ção em apre ço foi en ca mi nha da a esta Casa, em 24
de abril de 2002.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Re ser va-se a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia pro nun ci ar-se so bre a cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va do pro je to sob
co men to.

A pro pos ta em apre ci a ção tra ta de ma té ria da
com pe tên cia le gis la ti va da União, nos ter mos do art.
22, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral. A aná li se do as sun to
in clui-se en tre as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
se gun do o dis pos to no art. 48 do tex to cons ti tu ci o nal.
A ini ci a ti va par la men tar é le gí ti ma, nos ter mos do art.
61 da Car ta Mag na. A re da ção do re fe ri do pro je to de
lei está de acor do com as dis po si ções cons ti tu ci o na is
e in fra cons ti tu ci o na is, ca ben do ape nas pon de rar que
o art. 7º deve ser su pri mi do, pois o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral jul gou in cons ti tu ci o nal essa es pé cie de dis-
po si ção le gal (ADIN 546-4).

Sa li en te-se que, no Bra sil, não há dis po ni bi li da-
de de da dos es ta tís ti cos a res pe i to da ocor rên cia de
aci den tes de in to xi ca ção pro vo ca da por soda cáus ti-
ca. O Sis te ma Na ci o nal de Infor ma ções Tó xi co-Far-
ma co ló gi cas (SINITOX), da Fun da ção Oswal do Cruz
(FIOCRUZ), não apre sen ta da dos per ti nen tes a esse
agen te de in to xi ca ção.

Men ci o ne-se que a Lei nº 6.360, de 23 de se-
tem bro de 1976, que “Dis põe so bre a vi gi lân cia sa ni-
tá ria a que fi cam su je i tos os me di ca men tos, as dro -
gas, os in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti-
cos, sa ne an tes e ou tros pro du tos, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, dis ci pli na o re gis tro e a fis ca li za ção dos alu -
di dos pro du tos, cujo ór gão re gu la dor e fis ca li za dor é a 
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVISA).

Cabe ob ser var que a co mer ci a li za ção da soda
cáus ti ca não está re gu la men ta da, pois esse pro du to
não é me di ca men to, nem dro ga, nem in su mo far ma-
cêu ti co, nem cor re la to, nem cos mé ti co, nem sa ne an te
do mis sa ni tá rio. Des se modo, a soda cáus ti ca não se
in clui em ne nhu ma das ca te go ri as de pro du tos sob
re gi me da vi gi lân cia sa ni tá ria.

No to can te à téc ni ca le gis la ti va, cabe ob ser var
que, em cum pri men to ao dis pos to na Lei Com ple-
men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, deve-se evi -

tar, sem pre que pos sí vel, a ela bo ra ção de pro je to de
lei ex tra va gan te.

Des ta que-se, ain da, que os arts. 5º e 6º tra tam
do re gis tro e da fis ca li za ção pela au to ri da de sa ni tá ria
com pe ten te. Com o in tu i to de su je i tar a soda cáus ti ca
ao re gi me da vi gi lân cia sa ni tá ria, pode-se pro por a re -
for mu la ção do PLC nº 42, de 2002, me di an te a al te ra-
ção da men ci o na da Lei nº 6.360, de 1976. Com isso,
in clu si ve, afas ta-se o ca rá ter de ex tra va gan te de que
se re ves te a pro po si ção.

Res sal te-se que a Orga ni za ção Mun di al de Sa -
ú de há mu i to já re co men da a ado ção de uma clas si fi-
ca ção de ris co com a res pec ti va as so ci a ção de sím -
bo los de pe ri go a cada um dos pro du tos, não ape nas
para os sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, mas tam bém
para ou tros pro du tos si mi la res, como os agro tó xi cos.
O uso des sa sim bo lo gia é des ti na do, em es pe ci al, às
pes so as anal fa be tas e às cri an ças, a fim de pos si bi li-
tar-lhes, de uma for ma fá cil e pe da gó gi ca, co nhe cer
os ris cos ine ren tes ao uso des ses pro du tos.

Re la ti va men te ao as sun to, vale fri sar que a Lei
nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990 – Có di go de De -
fe sa do Con su mi dor (CDC), em seu art. 63, ti pi fi ca
como cri me con tra as re la ções de con su mo “omi tir di -
ze res ou si na is os ten si vos so bre a no ci vi da de ou pe ri-
cu lo si da de de pro du tos, nas em ba la gens, nos in vó lu-
cros, re ci pi en tes ou pu bli ci da de”, es tan do pre vis ta a
pena de de ten ção, de seis me ses a dois anos, e mul -
ta, no caso de in fra ção a esse dis po si ti vo.

Por sua vez, o art. 6º, I e III, do CDC, es ta be le ce
que são di re i tos bá si cos do con su mi dor “a pro te ção
da vida, sa ú de e se gu ran ça con tra os ris cos pro vo ca-
dos por prá ti cas no for ne ci men to de pro du tos e ser vi-
ços con si de ra dos pe ri go sos ou no ci vos e “a in for ma-
ção ade qua da e cla ra so bre os di fe ren tes pro du tos e
ser vi ços, com es pe ci fi ca ção cor re ta de quan ti da de,
ca rac te rís ti cas, com po si ção, qua li da de e pre ço, bem
como so bre os ris cos que apre sen tem.”

Cabe adu zir, ain da, que o mes mo Có di go, no
art. 31, tra ta do de ver de in for mar ao con su mi dor so -
bre os pro du tos que ad qui re. Tal ar ti go de ter mi na que, 
na ofer ta e apre sen ta ção de pro du tos, além de ou tros
da dos, seja pres ta da in for ma ção cor re ta, cla ra, pre ci-
sa, os ten si va e em lín gua por tu gue sa so bre os ris cos
que de ter mi na dos pro du tos apre sen tam à sa ú de e à
se gu ran ça dos con su mi do res.

Note-se, tam bém, que a pro po si ção em exa me
está em con so nân cia com o prin cí pio da ação go ver-
na men tal no sen ti do de pro te ger efe ti va men te o con -
su mi dor pela ga ran tia dos pro du tos com pa drões
ade qua dos de se gu ran ça e com o prin cí pio do in cen-
ti vo à cri a ção pe los for ne ce do res de me i os efi ci en tes
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de con tro le de qua li da de e se gu ran ça de pro du tos
(CDC, art. 4º, in ci sos II, d, e IV).

A fim de sa nar o ví cio de in cons ti tu ci o na li da de
an te ri or men te apon ta do e de ade quar o pro je to de lei
às dis po si ções da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998,
en ten de mos pode ser apro va do o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 42, de 2002, nos ter mos do subs ti tu ti vo
ofe re ci do ao fim des te pa re cer.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 42, de 2002, nos ter mos do se -
guin te:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42 (SUBSTITUTIVO), DE 2002

Alte ra a Lei nº 6.360, de 23 de se-
tem bro de 1976, para sub me ter ao re gi me
da vi gi lân cia sa ni tá ria a co mer ci a li za ção
dos pro du tos que con te nham soda cáus -
ti ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º, o Tí tu lo VI e os arts. 33, 44, 58 e

67 da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, pas -
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 1º Fi cam su je i tos às nor mas de vi -
gi lân cia sa ni tá ria ins ti tu í das por esta Lei os
me di ca men tos, as dro gas, os in su mos far-
ma cêu ti cos e cor re la tos, de fi ni dos na Lei nº
5.991, de 17 de de zem bro de 1973, bem
como os pro du tos de hi gi e ne, os cos mé ti-
cos, per fu mes, sa ne an tes do mis sa ni tá ri os,
pro du tos des ti na dos à cor re ção es té ti ca,
pro du tos que con te nham soda cáus ti ca e
ou tros adi an te de fi ni dos. (NR)

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

TÍTULO VI
Do Re gis tro dos Sa ne an tes Do mis sa ni tá ri os

e dos Pro du tos que con te nham Soda Cáus ti ca

..............................................................
Art. 33. O re gis tro dos sa ne antes do mis-

sa ni tá ri os, dos de sinfe tan tes, de ter gen tes e
pro du tos que con te nham soda cáus ti ca obe-
de ce rá ao dis pos to em re gu la men to e em
nor mas com ple men ta res es pe cí fi cas. (NR)

..............................................................
Art. 44. Para os fins des ta Lei, são

equi pa ra dos aos pro du tos do mis sa ni tá ri os

os de ter gen tes, de sin fe tan tes, res pec ti vos
con gê ne res e pro du tos que con te nham
soda cáus ti ca, des ti na dos à apli ca ção em
ob je tos ina ni ma dos e em am bi en tes, fi can do
su je i tos às mes mas exi gên ci as e con di ções
no con cer nen te ao re gis tro, à in dus tri a li za-
ção, en tre ga ao con su mo e fis ca li za ção.
(NR)

..............................................................
Art. 58. ..................................................
..............................................................
§ 2º A pro pa gan da dos me di ca men tos

de ven da li vre, dos pro du tos di e té ti cos, dos
sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, de cos mé ti cos,
de pro du tos de hi gi e ne e de pro du tos que
con te nham soda cáus ti ca será ob je to de
nor mas es pe cí fi cas a se rem dis pos tas em
re gu la men to. (NR)

..............................................................
Art. 67. ..................................................
..............................................................
IX – ex por à ven da pro du to que con te-

nha soda cáus ti ca em lo cal de al tu ra in fe ri or
a um me tro e meio do solo;

X – ven der pro du to que con te nha soda 
cáus ti ca a me nor de de zes se is anos. (NR)

Art. 2º O art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 de se tem-
bro de 1976, com a re da ção dada pelo art. 9º da Me-
di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23 de agos to de 2001,
pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes §§ 2º e 3º,
trans for man do-se o atu al pa rá gra fo úni co em § 1º:

Art. 57....................................................
§ 1º........................................................
§ 2º Nas em ba la gens e ró tu los dos

pro du tos que con te nham soda cáus ti ca, de-
ve rão cons tar ad ver tên cia es cri ta e os ten si-
va so bre os ris cos ine ren tes à ma ni pu la ção
e in ges tão de les.

§ 3º As em ba la gens e os ró tu los dos
pro du tos a que se re fe re o § 2º de ve rão ser
clas si fi ca dos se gun do o ris co que apre sen-
tem para a sa ú de e a se gu ran ça das pes so-
as, atri bu in do-se a cada ca te go ria de ris co
um sím bo lo de pe ri go cor res pon den te, a ser 
obri ga to ri a men te em pre ga do nas pe ças pu -
bli ci tá ri as, nos ró tu los, nas em ba la gens, nas 
eti que tas, nas ins tru ções de uso e nos pros -
pec tos re fe ren tes a tais pro du tos. (NR)

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Sala da Co mis são, – Luiz Otá vio, Re la tor.

PARECER Nº 1.188, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
re fe ren te ao Re que ri men to nº 11, de 2003,
de ini ci a ti va da que le Órgão Téc ni co, que
cri ou a Sub co mis são Tem po rá ria da Sa ú-
de, apre sen ta do após aná li se da con clu-
são do re la tó rio e dos re sul ta dos da au-
diên cia pú bli ca re a li za da com o ob je ti vo
de ob ter sub sí di os para ori en tar a atu a-
ção do Se na do Fe de ral em re la ção à me-
lho ria da as sis tên cia à sa ú de dos pa ci en-
tes re na is crô ni cos, em es pe ci al da as sis-
tên cia pres ta da aos que pre ci sam se sub -
me ter a tra ta men to de he mo diá li se.

Re la tor re vi sor: Se na dor Mão San ta

I – Re la tó rio

Veio para aná li se des ta Co mis são o Re la tó rio
da Sub co mis são de Sa ú de que sub me te o re sul ta do
da au diên cia pú bli ca cri a da por meio do Re que ri men-
to nº 2, de 2003–Cas sa ú de, “com o ob je ti vo de ob ter
sub sí di os para ori en tar a atu a ção do Se na do Fe de ral
em re la ção à me lho ria da as sis tên cia à sa ú de dos pa -
ci en tes re na is crô ni cos, em es pe ci al da as sis tên cia
pres ta da aos que pre ci sam se sub me ter a tra ta men to
de he mo diá li se”.

A au diên cia des ti nou-se à ex po si ção e ao de ba-
te de idéi as, opi niões, es tu dos e – prin ci pal men te –
pro pos tas de atu a ção do Se na do e da sua Sub co mis-
são Tem po rá ria da Sa ú de (CASSAÚDE), no âm bi to
de suas com pe tên ci as le gis la ti va, fis ca li za do ra e par -
la men tar.

A Sub co mis são de Sa ú de foi cri a da no dia 13 de
mar ço de 2003, após apro va ção do Re que ri men to nº
11, de 2003, de au to ria do Se na dor Pa pa léo Paes, com
base no art. 73 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, ten do sido ins ta la da no dia dois de abril pas sa do.

A au diên cia pú bli ca foi sub di vi di da em duas ses -
sões, re a li za das nos dias 4 e 10 de ju nho de 2003, e
dela par ti ci pa ram re pre sen tan tes do go ver no, dos pa -
ci en tes re na is crô ni cos, das clí ni cas de he mo diá li se e
dos ne fro lo gis tas.

Ambas as ses sões fo ram pre si di das pelo Pre si-
den te da Cas sa ú de, Se na dor Pa pa léo Paes, e ti ve-
ram como re la tor o Se na dor Mão San ta.

II – Aná li se

Du ran te a ela bo ra ção do re la tó rio, co me ça ram a 
ser no ti ci a dos na im pren sa um nú me ro cres cen te de
óbi tos de pa ci en tes da mes ma clí ni ca onde, em 1996, 
ocor reu o epi só dio que fi cou co nhe ci do como “A Tra -
gé dia de Ca ru a ru”.

Hoje já são nove os pa ci en tes mor tos e, ain da
que não se pos sa an te ci pa da men te con clu ir que as
ca u sas não se jam na tu ra is, a ex pe riên cia nos obri ga
à ca u te la.

A si tu a ção des cri ta pelo con jun to de de po i men-
tos fe i tos du ran te a au diên cia pú bli ca nos in ci ta a atu -
ar ime di a ta men te e, as sim sen do, res ta a esta Casa,
no âm bi to das suas com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e
re gi men ta is, o en ca mi nha men to de so li ci ta ção ao Mi -
nis té rio Pú bli co para que in ves ti gue o caso.

Em res pe i to aos mais de ses sen ta mil pa ci en tes
re na is crô ni cos, é ne ces sá rio evi den ci ar a atu al si tu a-
ção, fa zen do com que o Mi nis té rio da Sa ú de re co nhe-
ça a cri se do se tor he mo di a lí ti co no Bra sil, que tem
como ques tão de fun do a fal ta de re a jus te das ta be las
dos va lo res pa gos pelo SUS, o que está oca si o nan do
a men ci o na da cri se fi nan ce i ra das Clí ni cas, num re -
tro ces so das con quis tas da me di ci na bra si le i ra no se -
tor da te ra pia re nal subs ti tu ti va.

III – Voto

Por todo o ex pos to, nos so pa re cer é que o re la-
tó rio, de acor do com o ar ti go 96, § 1º do Re gi men to
Inter no do Se na do, seja en ca mi nha do:

1) ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, para as pro vi dên ci as que o se tor de
he mo diá li se ne ces si ta para o re gu lar fun ci o na men to.

2) ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral:

a) com a su ges tão de ins ta la ção de
pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os jun to aos ges -
to res fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de, bem as sim aos pres -
ta do res de ser vi ços, vi san do à afe ri ção de
in fra ções e res pon sa bi li da des pela atu al si-
tu a ção do aten di men to aos pa ci en tes re na is
crô ni cos no País,

b) para que se apu rem de nún ci as de
car te li za ção do se tor de pro ve do res de ser -
vi ços e equi pa men tos de he mo diá li se;

c) para que se apu re a res pon sa bi li da-
de pela ocor rên cia de óbi to em nove pa ci en-
tes da clí ni ca de he mo diá li se de Ca ru a ru,
PE.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. –
Lú cia Vâ nia, Pre si den te –  Mão San ta, Re la tor –
Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Sibá Ma-
cha do – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Del cí dio
Ama ral – Ju vên cio da Fon se ca – Pa pa léo Paes –
Le o mar Qu in ta ni lha – Cé sar Bor ges – De mós te-
nes Tor res – Edu ar do Aze re do – Re gi nal do Du ar-
te – Au gus to Bo te lho – Pa trí cia Sa bo ya Go mes –
Mo za ril do Ca val can ti.
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

– Re que ri men to nº 11, de 2003 – CAS, de cri a ção
da Sub co mis são Tem po rá ria da Sa ú de
– Com po si ção da Sub co mis são Tem po rá ria da Sa ú de
– Re la tó rio da Sub co mis são Tem po rá ria da Sa ú de
so bre a Au diên cia Pú bli ca so bre Assis tên cia à Sa ú-
de dos Pa ci en tes Re na is Crô ni cos (in clui o Re que ri-
men to nº 5)
– Lis ta de pre sen ça da re u nião da Sub co mis são que 
apro vou o Re la tó rio
– Re que ri men to nº 2, de 2003, so li ci tan do as au-
diên ci as pú bli cas

– Re que ri men to nº 4, de 2003, de adi ta men to ao
Re que ri men to nº 2
– No tas ta qui grá fi cas da 1ª au diên cia pú bli ca (4-6-03)
– No tas ta qui grá fi cas da 2ª au diên cia pú bli ca (10-6-03)
– No tas ta qui grá fi cas da re u nião da CAS que apro-
vou o Pa re cer

REQUERIMENTO Nº 11, DE 2003 – CAS

Nos ter mos do art. 73 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re que i ro a cri a ção da Sub co mis são
Tem po rá ria da Sa ú de, cons ti tu í da por 7 (sete) mem -
bros ti tu la res, e com du ra ção de 6 (seis) me ses que
po de rá ser pror ro ga da por igual pe río do.

Sala das Co mis sões, 13 de mar ço de 2003. –
Se na dor Pa pa léo Paes.
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RELATÓRIO DA
SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA SAÚDE

SOBRE A AUDIÊNCIA PÚBLICA
SOBRE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS

PACIENTES RENAIS CRÔNICOS

SENADO FEDERAL

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA SAÚDE

Re la tó rio da Au diên cia Pú bli ca
So bre Assis tên cia à Sa ú de dos

Pa ci en tes Re na is Crô ni cos
4 e 10 de ju nho de 2003

SUBCOMISSÃO DE SAÚDE

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE

ASSIS TÊN CIA À SA Ú DE DOS
PACI EN TES RE NA IS CRÔ NI COS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

RELATÓRIO FINAL Nº  , DE 2003

Intro du ção

O pre sen te re la tó rio ver sa so bre os tra ba lhos e 
re sul ta dos da au diên cia pú bli ca cri a da por meio do
Re que ri men to nº 2, de 2003-SF, “com o ob je ti vo de
ob ter sub sí di os para ori en tar a atu a ção do Se na do
Fe de ral em re la ção à me lho ria da as sis tên cia à sa ú-
de dos pa ci en tes re na is crô ni cos, em es pe ci al da
as sis tên cia pres ta da aos que pre ci sam se sub me ter
a tra ta men to de he mo diá li se”.

Essa au diên cia des ti nou-se à ex po si ção e ao
de ba te de idéi as, opi niões, es tu dos e – prin ci pal men-
te – pro pos tas de atu a ção do Se na do e da sua Sub -
co mis são Tem po rá ria da Sa ú de (Cas sa ú de), no âm -
bi to de suas com pe tên ci as le gis la ti va, fis ca li za do ra e
par la men tar.

A Sub co mis são de Sa ú de foi cri a da no dia 13 de 
mar ço de 2003, após apro va ção do Re que ri men to nº
11, de 2003, de au to ria do Se na dor Pa pa léo Paes,
com base no art. 73 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, ten do sido ins ta la da no dia 2 de abril pas sa-
do.

A Cas sa ú de tem a se guin te com po si ção:

Pre si den te: Se na dor Pa pa léo Paes (PMDB – AP)
Vice-Pre si den te: Se na dor Au gus to Bo te lho (PDT – RR)
Re la tor: Se na dor Mão San ta (PMDB – PI)

Mem bros: Se na dor Re gi nal do Du ar te (PSDB – CE)
                Se na dor Re nil do San ta na (PFL – SE)
                Se na dor Eu rí pe des Ca mar go (PT – DF)
                 Se na do ra Serys Slhes sa ren ko (PT – MT)

Me to do lo gia da au diên cia na Sub co mis são Tem -
po rá ria de Sa ú de (CAS SA Ú DE)

A au diên cia pú bli ca foi sub di vi di da em duas
ses sões, re a li za das nos dias 4 e 10 de ju nho de
2003, e dela par ti ci pa ram re pre sen tan tes do go ver-
no, dos pa ci en tes re na is crô ni cos, das clí ni cas de
he mo diá li se e dos ne fro lo gis tas.

Ambas as ses sões fo ram pre si di das pelo Pre si-
den te da Cas sa ú de, Se na dor Pa pa léo Paes, e ti ve-
ram como re la tor o Se na dor Mão San ta.

1ª Ses são
Nes ta ses são, re a li za da no dia 4 de ju nho de

2003, fo ram ou vi dos os de po i men tos dos se guin tes
par ti ci pan tes:

• Sr. José Car los de Qu e i ro ga Ma ci el, Pre si den te
da Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re na is Crô ni cos e
Trans plan ta dos do Esta do de Per nam bu co;
• Dr. Rui Antô nio Ba ra ta, Mé di co, re pre sen tan te da 
So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia;
• Drª Flá via Fre i tas de Pa u la Lo pes, Ge ren te-Ge ral
de Tec no lo gia em Ser vi ços de Sa ú de da Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVISA);
• Dr. Arthur Ta va res, Mé di co, Pre si den te da So ci e-
da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia – Re gi o nal Per nam bu-
co.

De po i men tos:

O pri me i ro de po i men to foi pres ta do pelo Sr.
José Car los de Qu e i ro ga Ma ci el, Pre si den te da
Asso ci a ção dos Pa ci en tes Crô ni cos Re na is e Trans -
plan ta dos do Esta do de Per nam bu co (ASPARPE).

Ele re la tou a si tu a ção da as sis tên cia ao pa ci en-
te re nal crô ni co no Esta do de Per nam bu co, sob o
pon to de vis ta dos pa ci en tes, e fez, ini ci al men te, uma
des cri ção da dura ro ti na des se pa ci en te e de sua de -
pen dên cia da te ra pia re nal subs ti tu ti va. Ci tou a sua si -
tu a ção como exem plo, re la tan do já ter ten ta do um
trans plan te re nal, sem su ces so.

O ex po si tor re fe riu-se es pe ci al men te à tra gé dia
ocor ri da no Mu ni cí pio de Ca ru a ru, na qual mais de
ses sen ta pa ci en tes re na is fa le ce ram em uma clí ni ca
por com pli ca ções da he mo diá li se. Os pro ble mas fo-
ram ca u sa dos por uso de água ina de qua da para o
pro ce di men to, em fun ção da má qua li da de do tra ta-
men to da mes ma, na que la uni da de de diá li se.
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O epi só dio ca u sou gran de co mo ção pú bli ca, à
épo ca, e pro vo cou re a ção ime di a ta das au to ri da des
go ver na men ta is. Fo ram es ta be le ci das no vas re gras
para o fun ci o na men to das uni da des de diá li se, com
con se qüen te me lho ria na qua li da de do ser vi ço pres -
ta do, par ti cu lar men te na que le Esta do.

As má qui nas an ti gas e ine fi ci en tes, que tan tos
pro ble mas ca u sa ram, fo ram subs ti tu í das por ou tras
mo der nas, com mé to do mais efi caz de pu ri fi ca ção da
água, para evi tar a con ta mi na ção. As nor mas de fis -
ca li za ção sa ni tá ria tor na ram-se mais rí gi das, para im -
pe dir que os pa ci en tes se jam ex pos tos a ris cos des -
ne ces sá ri os.

O Sr. Ma ci el in for mou que, in fe liz men te, não
hou ve pro gres so na me lho ria dos ser vi ços, des de en -
tão. Em ver da de, dis se te mer a eclo são de uma cri se
sem pre ce den tes no se tor de diá li se, em fun ção da
de fa sa gem nas ta be las de pa ga men tos do Sis te ma
Úni co de Sa ú de (SUS). Ele re la tou que o Mi nis tro da
Sa ú de, Dr. Hum ber to Cos ta, em vi si ta à Aspar pe, re -
co nhe ceu a cri se por que pas sa o se tor e afir mou que
es ta ria aten to para re sol ver o pro ble ma ra pi da men te.

So bre as ta be las de pa ga men tos do SUS, o Pre -
si den te da Aspar pe afir mou que “... a ques tão do re a-
jus te não deve ser tra ta da de for ma co mer ci al, pois se
tra ta de um tra ta men to que lida com vida e sa ú de”.

Em se gui da, o ex po si tor te ceu co men tá ri os so -
bre al gu mas de cla ra ções atri bu í das ao Mi nis té rio da
Sa ú de. Em re fe rên cia à afir ma ção de que o “Go ver no
ga ran te o tra ta men to re nal”, o Sr. Ma ci el lem brou que
a rede pú bli ca não tem con di ções de ab sor ver os pa -
ci en tes re na is crô ni cos em caso de não-fun ci o na-
men to das clí ni cas pri va das. Ci tou o exem plo do fe-
cha men to do ser vi ço de diá li se do Hos pi tal da Be ne fi-
cên cia Por tu gue sa, oca sião em que os pa ci en tes re -
ma ne ja dos para ou tras clí ni cas fo ram obri ga dos a
sub me ter-se à diá li se du ran te a ma dru ga da, em con -
di ções im pró pri as.

Ao re pu di ar a de cla ra ção atri bu í da ao Dr. Jor ge
Sol la, Se cre tá rio de Aten ção à Sa ú de do Mi nis té rio da 
Sa ú de, de que as in dús tri as e clí ni cas es tão “fa zen do
ter ror” e ma ni pu lan do os pa ci en tes re na is, o ex po si tor
de i xou cla ro que a Aspar pe tem ple na cons ciên cia da
cri se que o se tor atra ves sa e, de for ma al gu ma, está
lu tan do para fa vo re cer o lu cro das in dús tri as e clí ni-
cas. O que os as so ci a dos fa zem é lu tar pe las pró pri as
vi das.

Se gun do o ex po si tor, a opi nião pú bli ca vem sen -
do con fun di da por afir ma ções de que só as ins ti tu i-
ções par ti cu la res re cla mam de pre ju í zos e de que as
San tas Ca sas e ou tros hos pi ta is fi lan tró pi cos lu cram
de 10% a 30% com os ser vi ços de he mo diá li se que

pres tam. Tal lu cro só é pos sí vel por que es ses hos pi ta-
is são isen tos de cer tos im pos tos e ta xas, e suas pla -
ni lhas de cus to, por con se guin te, não re fle tem a re a li-
da de das clí ni cas pri va das. Ele su ge re que o Mi nis té-
rio pu bli que, “em to dos os jor na is”, o cus to real de
uma ses são de diá li se e quan to o SUS paga pela
mes ma.

O ex po si tor fez du ras crí ti cas à no tí cia de que o
Mi nis té rio da Sa ú de for mou um gru po de tra ba lho
para re for mu lar as di re tri zes e es tu dar a real si tu a ção
da te ra pia re nal subs ti tu ti va e afir mou que “... quan do
o go ver no não quer re sol ver o pro ble ma, ele for ma um 
gru po de tra ba lho, uma co mis são”.

Embo ra re co nhe cen do que o gru po pode ter al -
gu ma uti li da de para re de fi nir di re tri zes para o tra ta-
men to re nal, ele en fa ti zou que não é pos sí vel aguar -
dar o tér mi no dos seus tra ba lhos para con ce der o re a-
jus te das ta be las, uma vez que a so li ci ta ção de re a-
jus te, que é mu i to an ti ga, tor nou-se, ago ra, ur gen te.

O Pre si den te da Aspar pe, por fim, de cla rou es -
pe rar que o Mi nis té rio da Sa ú de re co nhe ça a cri se
do se tor he mo di a lí ti co no Bra sil, em bo ra ve nha ao
Se na do afir mar não ter di nhe i ro para con ce der o re a-
jus te so li ci ta do. Des sa for ma, es ta ria de mons tran do
res pe i to pe los mais de ses sen ta mil pa ci en tes re na is
crô ni cos.

Para en cer rar, foi exi bi do um pe que no ví deo,
mos tran do ce nas de uma ses são de he mo diá li se.

O de po i men to se guin te, pres ta do pelo Dr. Rui
Anto nio Ba ra ta, es cla re ceu o po si ci o na men to da So -
ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia (SBN) so bre a ques -
tão da he mo diá li se no Bra sil.

De iní cio, o se gun do pa les tran te ex pôs a con ce i-
tu a ção de in su fi ciên cia re nal crô ni ca e os fa to res de
ris co as so ci a dos à do en ça. Enfa ti zou a im por tân cia
do tra ta men to di a lí ti co, que deve ser re a li za do três ve -
zes por se ma na, em ses sões de qua tro ho ras para a
so bre vi da dos pa ci en tes.

O Dr. Ba ra ta men ci o nou que exis tem hoje, no
mun do, cer ca de 1.200.000 pes so as so bre vi ven do
gra ças ao tra ta men to día lí ti co. No Bra sil, um cen so re -
a li za do pela SBN em 2002 re ve lou a exis tên cia de
48.874 pa ci en tes em he mo diá li se e de 5.649 em diá li-
se pe ri to ni al.

Men ci o nou, tam bém, que o fi nan ci a men to do
tra ta men to di a lí ti co é fe i to pelo sis te ma pú bli co de sa -
ú de na gran de ma i o ria dos pa í ses e que o Bra sil não
foge à re gra. Se gun do da dos da SBN, no País, ape -
nas 6% dos tra ta men tos não são fi nan ci a dos pelo
SUS.
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O ex po si tor ci tou, en tão, a tra gé dia ocor ri da em
Ca ru a ru, na qual mais de 60 pa ci en tes fa le ce ram em
de cor rên cia do tra ta men to di a lí ti co. A ca u sa des ses
óbi tos foi a con ta mi na ção da água por al gas ci a no fí-
ce as, pro du to ras da subs tân cia mi cro cis ti na, uma to-
xi na de alta po tên cia.

O epi só dio pro vo cou re a ção ime di a ta do Go ver-
no Fe de ral. O Mi nis té rio da Sa ú de fez pu bli car por ta ri-
as, exi gin do a rá pi da subs ti tu i ção dos equi pa men tos
em uso, e alo cou re cur sos da or dem de cem mi lhões
de re a is, para fi nan ci ar o re e qui pa men to das uni da-
des pú bli cas e pri va das. O Dr. Ba ra ta afir mou, no en -
tan to, que, por ra zões des co nhe ci das, es ses re cur sos
não che ga ram ao seu des ti no. Nada obs tan te, con for-
me as de ter mi na ções mi nis te ri a is, os equi pa men tos
fo ram subs ti tu í dos (11.500 apa re lhos em 5 anos),
ten do sido fi nan ci a dos por seus fa bri can tes es tran ge-
i ros. Essa mo der ni za ção com pul só ria teve im pac to
ime di a to na me lho ria da qua li da de do aten di men to
aos pa ci en tes, con fir ma do por in di ca do res clí ni cos e
epi de mi o ló gi cos.

O ex po si tor re la tou que o Mi nis té rio da Sa ú de
pro me teu re a jus tar, em cur to pra zo, as ta be las de pa -
ga men tos, de modo a ga ran tir o cus te io dos no vos
pro ce di men tos, po rém não o fez. Em con se qüên cia
do des cum pri men to da pro mes sa de re a jus te, teve
ori gem o ce ná rio de ina dim plên cia e que bra ge ne ra li-
za da das uni da des e clí ni cas de diá li se exis ten tes no
País.

Se gun do o Dr. Ba ra ta, no mo men to atu al, mu i-
tos for ne ce do res re cu sam-se a en tre gar in su mos e
pe ças de re po si ção ne ces sá ri os ao fun ci o na men to
do ma qui ná rio, em fun ção des sa ina dim plên cia.

O atra so no pa ga men to dos ser vi ços pe los mu -
ni cí pi os tam bém foi apon ta do como agra van te.

Na vi são do pa les tran te, tais fa tos ge ra ram dois
pro ble mas prin ci pa is: ame a ça à qua li da de e à pró pria
con ti nu i da de dos ser vi ços em fun ci o na men to e im-
pos si bi li da de de ex pan são des ses ser vi ços.

A gra vi da de da si tu a ção tor na-se ain da ma i or
em fun ção do au men to da de man da por he mo diá li se
ob ser va do em nos so País. Há pre vi são de que cin co
mil no vos pa ci en tes ne ces si tem des se tra ta men to so -
men te no ano de 2003.

Ele en fa ti zou que, há anos, a SBN tem aler ta do
as au to ri da des so bre a gra vi da de da cri se que se
apro xi ma, e que de nada adi an ta re cor rer a pla ni lhas
de cus to nes se mo men to.

Os se guin tes as pec tos da sis te má ti ca atu al de
aten ção aos re na is crô ni cos fo ram des ta ca dos pelo
ex po si tor:

1. ine xis tên cia, des de lon ga data, de
um pla ne ja men to es tra té gi co ca paz de en-
fren tar as re a is di men sões do pro ble ma em
to dos os seus de ter mi nan tes, com par ti cu lar
ên fa se para a fal ta de atu a ção na de tec ção
e tra ta men to pre co ces das do en ças re na is,
an tes que atin jam um es tá gio ir re ver sí vel;

2. fal ta de es cla re ci men to da po pu la-
ção so bre as do en ças dos rins.

3. enor me dis pa ri da de en tre o aten di-
men to das po pu la ções dos Esta dos do Sul e 
do Su des te, quan do com pa ra dos ao que e
ofe re ci do nos Esta dos do Nor te e do Nor-
des te;

4. fal ta de po lí ti cas de fi xa ção de pro-
fis si o na is de Ne fro lo gia nos Esta dos mais
po bres.

Qu an to ao mo de lo de ges tão do SUS para o
se tor, foi ex pli ci ta da pelo ex po si tor a ne ces si da de de 
ser re vis ta a for ma de pa ga men to das uni da des de
diá li se pe los mu ni cí pi os.

As ci da des ma i o res fi cam com o en car go de
aten der os pa ci en tes dos ou tros mu ni cí pi os e, mes-
mo, de ou tros Esta dos, sem ter a de vi da co ber tu ra fi -
nan ce i ra. Por essa ra zão, atra sam ou cor tam os pa ga-
men tos às uni da des de diá li se. Se ria, por tan to, de se-
já vel “uma so lu ção mais glo ba li za da, de ter mi na da e
fi nan ci a da es tra te gi ca men te pelo Mi nis té rio da Sa ú-
de, pla ne ja da pelo mu ni cí pio e ge ri da pe los Esta dos”.

O re pre sen tan te da SBN fez, ain da, gra ve de-
nún cia so bre a par ti ci pa ção de em pre sas es tran ge i-
ras na as sis tên cia à sa ú de dos pa ci en tes re na is crô ni-
cos, ca rac te ri zan do uma vi o la ção ao § 3º do art. 199
da Cons ti tu i ção Fe de ral. Duas em pre sas mul ti na ci o-
na is do mi nam 90% do mer ca do bra si le i ro de in su mos
para o se tor e ad qui ri ram cer ca de 100 uni da des de
diá li se para pres tar ser vi ços ao SUS.

Tal fato foi de nun ci a do ao Con se lho Admi nis tra-
ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE) pelo en tão Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra. A Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to (CPI) dos me di ca men tos, ins ta u ra da na Câ -
ma ra do De pu ta dos, re co men dou a ins ta la ção de
uma co mis são de sin di cân cia es pe cí fi ca para in ves ti-
gar a de nún cia for mu la da pela SBN à épo ca.

O pa les tran te in for mou que o atu al Mi nis tro da
Sa ú de, Dr. Hum ber to Cos ta, na que la oca sião in te-
gran te da Co mis são de Sa ú de da Câ ma ra, su ge riu a
cri a ção de uma sub co mis são para in ves ti gar o fato.
Embo ra a su ges tão te nha sido apro va da, a sub co mis-
são nun ca foi ins ta la da.
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Ati tu des do Mi nis té rio da Sa ú de so bre a ques -
tão fo ram co bra das pe los De pu ta dos Edu ar do Jor ge
(SP), Pa u lo Rit zel (RS), Hen ri que Fon ta na (RS), Ra i-
mun do Go mes de Ma tos (CE), Vi cen te Ca ro pre so,
Már cio Ma tos (PR), Wal ter Feld man (SP), Arlin do Chi -
na glia (SP) e tam bém pelo en tão

De pu ta do Hum ber to Cos ta (PE), atu al Mi nis tro
da Sa ú de.

Por fim, o Dr. Rui Ba ra ta sin te ti zou as pro po si-
ções da SBN:

1. pres tar so cor ro de emer gên cia aos
ser vi ços de diá li se, por meio da con ces são
ime di a ta de re a jus te de ta be las, fun da men-
tal para im pe dir a ca tás tro fe que se anun cia;

2. or ga ni zar o “Sis te ma de Aten di men to
a Re na is” por meio da cri a ção de um de par-
ta men to pró prio, den tro do Mi nis té rio da Sa ú-
de, es pe ci al men te por ser esse se tor con su-
mi dor de vul to sos re cur sos (750 mi lhões de
re a is por ano);

3. ra ci o na li zar a apli ca ção de tais re-
cur sos, para pri o ri zar a pre ven ção e o di ag-
nós ti co pre co ce de ne fro pa ti as, de ma ne i ra
a re du zir a evo lu ção das mo lés ti as para a
con di ção de de pen dên cia de diá li se;

4. con tem plar, nes sa po lí ti ca, as par ti-
cu la ri da des re gi o na is;

5. im plan tar po lí ti ca de in cor po ra ção de
tec no lo gia, para per mi tir ma i or par ti ci pa ção da 
in dús tria na ci o nal no mer ca do de in su mos e
equi pa men tos, pois a mes ma foi li te ral men te
“aba ti da” em seus pro je tos de mo der ni za ção,
e com ba ter a ação do car tel, no se tor;

6. per mi tir a par ti ci pa ção efe ti va de or-
ga ni za ções de mé di cos e pa ci en tes na ela bo-
ra ção de pro pos tas de or ga ni za ção da área;

7. so lu ci o nar a con ten to as dis tor ções
exis ten tes no mer ca do de pres ta ção de ser -
vi ços.

A ter ce i ra ex po si to ra, Drª Flá via de Fre i tas de
Pa u la, Ge ren te-Ge ral de Tec no lo gia em Ser vi ços de
Sa ú de da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
(ANVI SA), co me çou por de fi nir o que é vi gi lân cia sa -
ni tá ria, nos pre ci sos ter mos ado ta dos pela Lei nº
8.080, de 1990, que a con ce i tua como “um con jun to
de ações ca paz de eli mi nar, di mi nu ir ou pre ve nir ris -
cos à sa ú de e de in ter vir nos pro ble mas sa ni tá ri os
de cor ren tes do meio am bi en te, da pro du ção e cir cu-
la ção de bens e da pres ta ção de ser vi ços de in te-
res se da sa ú de”.

Expli cou que a cri a ção e a de fi ni ção do Sis te ma
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria se de ram por in ter-
mé dio da Lei nº 9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, que
ins ti tu iu a Anvi sa, agên cia que tem na tu re za ju rí di ca
de au tar quia es pe ci al e é ca pi ta ne a da por uma di re to-
ria co le gi a da, cu jos mem bros de têm man da to, são in -
di ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca e apro va dos
pelo Se na do Fe de ral.

A de po en te afir mou que a atri bu i ção pri me i ra da 
Anvi sa é pro te ger e pro mo ver a sa ú de da po pu la ção,
ga ran tin do a se gu ran ça sa ni tá ria de pro du tos e ser vi-
ços e par ti ci pan do da cons tru ção de seu aces so.

Re la ti va men te à dis tri bu i ção de com pe tên ci as,
no con tex to do Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá-
ria, cabe à União co or de nar e apo i ar a exe cu ção das
ações do sis te ma, na ci o nal men te, e re a li zar as ações
de âm bi to fe de ral.

Se gun do a Drª Flá via, os Esta dos-Mem bros de -
vem co or de nar o sis te ma es ta du al de vi gi lân cia sa ni-
tá ria e exe cu tar as ações de mé dia e alta com ple xi da-
de. Às es fe ras mu ni ci pa is com pe te a co or de na ção do
sis te ma lo cal de vi gi lân cia sa ni tá ria e a re a li za ção das 
ações de ba i xa com ple xi da de, po den do exe cu tar
ações de mé dia e alta com ple xi da de em con for mi da-
de com a ha bi li ta ção con fe ri da pelo ges tor do Sis te ma
Úni co de Sa ú de.

A ex po si to ra de cla rou que, na es tru tu ra or ga ni-
za ci o nal da Anvi sa, a Ge rên cia-Ge ral de Tec no lo gia
em Ser vi ços de Sa ú de é o ór gão res pon sá vel pela in -
te ra ção com o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá-
ria, ca ben do-lhe a re gu la men ta ção, a de ter mi na ção
de in di ca do res que per mi tem o mo ni to ra men to dos
pres ta do res de ser vi ços, a in ves ti ga ção, em caso da
ocor rên cia de even tos ad ver sos, e a ins pe ção dos
ser vi ços de sa ú de, em ca sos ex cep ci o na is.

Ten do por pa râ me tro o bi nô mio ris co-qua li da de,
in di ca dor que cons ta ta a pre sen ça au men ta da do ris -
co à sa ú de quan do se não tem a qua li da de de vi da e
ade qua da na pres ta ção dos ser vi ços de sa ú de, a Ge -
rên cia-Ge ral de Tec no lo gia em Ser vi ços de Sa ú de,
pela qual a ex po si to ra é res pon sá vel, tra çou como pri -
o ri tá ria a ado ção de um Ter mo de Ajus te e Me tas, vi -
san do ao mo ni to ra men to e con tro le de in fec ções e
even tos ad ver sos no con jun to de ser vi ços de sa ú de
que com pre en de tan to os hos pi ta is, os la bo ra tó ri os e
os es ta be le ci men tos que ope rem com ra di a ções io ni-
zan tes, quan to as uni da des he mo di a lí ti cas.

Com re fe rên cia ao se tor de he mo diá li se, a Drª
Flá via afir mou que hoje, no Bra sil, há 583 ser vi ços em 
ati vi da de, que aten dem a 61.000 pa ci en tes, ten do
sido cons ta ta do um au men to da co ber tu ra do aten di-
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men to à po pu la ção-alvo, bem como da co ber tu ra de
fis ca li za ção des ses ser vi ços.

Como re sul ta do da ofi ci na de tra ba lho re a li za da
em Bra sí lia com as ins ti tu i ções atu an tes na área de
he mo diá li se e da Con sul ta Pú bli ca nº 75, de 2002, a
Anvi sa ela bo rou o Ma nu al de Acre di ta ção das Orga ni-
za ções Pres ta do ras de Ser vi ços de Ne fro lo gia e Te ra-
pia Re nal Subs ti tu ti va, que, jun ta men te com a re gu la-
men ta ção dos in di ca do res e o Ro te i ro de Inspe ção e
Auto-Inspe ção, ins ti tu í dos pela Por ta ria nº 82, de
2000, do Mi nis tro da Sa ú de, e da Re so lu ção da Di re-
to ria Co le gi a da nº 35, de 2001, da Anvi sa, res pec ti va-
men te, cons ti tu em o ar se nal ju rí di co-ope ra ci o nal para 
a fis ca li za ção e con tro le do se tor de he mo diá li se no
País.

A ex po si to ra res sal tou o fato de que a por ta ria
mi nis te ri al re tro ci ta da tam bém ins ti tu iu o Car tão do
Pa ci en te (RE NAL CARD), fer ra men ta es sen ci al aos
por ta do res de pa to lo gia re nal, pois nele são ano ta-
dos, in ter pre ta dos e acom pa nha dos os re sul ta dos de
exa mes la bo ra to ri a is e de in di ca do res me ta bó li cos,
per mi tin do ao pa ci en te o au to mo ni to ra men to de seu
tra ta men to e da evo lu ção des te.

Por fim, a ex po si to ra afir mou que é com pro mis-
so da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria fa zer a 
fis ca li za ção de to dos os ser vi ços de ne fro lo gia que
pres tem a te ra pia re nal subs ti tu ti va no ter ri tó rio na ci o-
nal, com pe ri o di ci da de mí ni ma anu al.

O quar to e úl ti mo ex po si tor da ses são foi o Dr.
Artur Ta va res, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de
Ne fro lo gia, sec ci o nal do Esta do de Per nam bu co.

O pa les tran te re la tou, em pri me i ro lu gar, a dra -
má ti ca si tu a ção do se tor di a lí ti co no País e, en fa ti ca-
men te, con cla mou as au to ri da des dos Po de res Pú bli-
cos cons ti tu í dos a agi rem com a ra pi dez, a pres te za e
a efi ciên cia que a atu al si tu a ção dos pa ci en tes re na is
crô ni cos exi ge, sob pena de, sem essa ação, re pe-
tir-se o ver da de i ro ge no cí dio ocor ri do na tra gé dia de
Ca ru a ru, em 1996.

O ex po si tor ex pres sou com ve e mên cia a re a li-
da de de um mé di co como ele que, ati va e efe ti va men-
te, par ti ci pa, quo ti di a na men te, do dra ma de vida e
mor te de con ci da dãos bra si le i ros, fren te aos qua is a
nin guém é per mi ti do omi tir-se.

O Dr. Artur Ta va res re la tou que, no ano em que
ocor reu a men ci o na da tra gé dia, 1996, ele ha via com -
ple ta do sete anos de for ma tu ra no cur so de Me di ci na
e qua tro anos do tér mi no da re si dên cia em Ne fro lo gia
e tra ba lha va em três lo ca is: uma uni da de de trans-
plan te real e duas clí ni cas de he mo diá li se.

Dis se ele que, ape sar da con fi an ça em sua ca -
pa ci da de téc ni ca e de res pe i tar os pre ce i tos éti cos de
Hi pó cra tes, duas ve zes por se ma na saía de casa,
com medo, para tra ba lhar em uma clí ni ca de diá li se
do Re ci fe.

As de fi ciên ci as es tru tu ra is da clí ni ca, que já
eram gran des e crô ni cas de vi do a pro lon ga dos pe río-
dos de má-ges tão ad mi nis tra ti va, tor na ram-se ain da
mais gra ves após a pu bli ca ção da por ta ria mi nis te ri al
que pas sou a re gu la men tar o fun ci o na men to des sas
clí ni cas a par tir de 1996.

O ex po si tor re la tou que os ne fro lo gis tas per-
nam bu ca nos vi ven ci a ram, na que la épo ca, um pe río-
do de caça às bru xas, como se to dos eles tam bém ti -
ves sem sido res pon sa bi li za dos e con de na dos pela
fa ta li da de ocor ri da em Ca ru a ru.

Ca bia à vi gi lân cia sa ni tá ria o pa pel de al goz,
exer ci do não por ins tin tos vin ga ti vos, mas pelo ri gor
em fis ca li zar um se tor tão ex plo si vo como o das clí ni-
cas de diá li se, para evi tar a ocor rên cia de um novo
epi só dio com des fe cho trá gi co se me lhan te ao de Ca -
ru a ru.

Men ci o nou que essa clí ni ca do Re ci fe em que
ele tra ba lha va, ape sar de con tar com uma boa equi pe
de mé di cos plan to nis tas, não pos su ía um ad mi nis tra-
dor es pe ci a li za do. Em con se qüên cia, após um pe río-
do de con quis tas de me lho ri as na qua li da de do tra ta-
men to, não ha via con di ções de aten der a to das as
exi gên ci as da por ta ria.

A clí ni ca foi fe cha da pela vi gi lân cia sa ni tá ria, e
to dos os pa ci en tes fo ram trans fe ri dos e re dis tri bu í dos
pe las de ma is uni da des con ve ni a das ao SUS. Hou ve,
en tão, so bre car ga da rede, sen do ne ces sá ria a re a li-
za ção de qua tro e até cin co tur nos de diá li se por dia.
As pres sões, fre qüen te men te, eram en cer ra das às
três ho ras da ma dru ga da, di fi cul tan do o bom an da-
men to do ser vi ço, com pro me ten do a ma nu ten ção das 
má qui nas, es go tan do os pro fis si o na is da sa ú de e
trans tor nan do a vida dos pa ci en tes.

O Dr. Ta va res res sal tou que, des de aque la épo -
ca, pas sou a ha ver uma es pé cie de pro ces so de se le-
ção na tu ral dos ser vi ços de diá li se, que ti ve ram de se
ajus tar às exi gên ci as, den tro dos pra zos le ga is es ti-
pu la dos, ao cus to de vul to sos in ves ti men tos fi nan ce i-
ros.

Hou ve, tam bém, uma evo lu ção do ór gão fis ca li-
za dor, que pas sou a en ten der me lhor a di nâ mi ca do
se tor e a iden ti fi car o que re al men te pre ci sa va e de via
ser fis ca li za do. Pas sou a ha ver uma ver da de i ra par ce-
ria en tre a fis ca li za ção e os mé di cos, em Per nam bu-
co, e to dos, in clu si ve os pa ci en tes, fo ram re al men te
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be ne fi ci a dos pelo cum pri men to ade qua do das exi-
gên ci as e nor mas es ta be le ci das, fato ates ta do em re -
la tó rio re cen te da Anvi sa.

Po rém, o ex po si tor con fes sou ter vol ta do a sen -
tir, há al guns me ses, a mes ma sen sa ção de te mor da -
que la épo ca tão ad ver sa, de 1996.

Man ter um alto pa drão de qua li da de em um pro -
gra ma de sa ú de de alta com ple xi da de tem um cus to
ele va do e cres cen te. E, além de esse cus to não ter
sido com pen sa do des de a im ple men ta ção do pro gra-
ma, a re mu ne ra ção dos pres ta do res de ser vi ços foi
cor ro í da ao lon go dos úl ti mos anos.

Dis se ele que o de se qui lí brio or ça men tá rio das
clí ni cas con ve ni a das ao SUS é ge ne ra li za do.A ma i o-
ria de las teme o imi nen te co lap so fi nan ce i ro, e tal fato
des car ta a ale ga ção de pro ble mas pon tu a is de ges -
tão ad mi nis tra ti va. Até mes mo as clí ni cas clas si fi ca-
das como fi lan tró pi cas, ape sar de con ta rem com
isen ção de im pos tos, se en con tram em si tu a ção mu i-
to di fí cil.

Se gun do o de po en te – que é, no mo men to, di re-
tor-téc ni co de uma clí ni ca e su per vi sor mé di co de ou -
tra –, re cai so bre ele enor me res pon sa bi li da de ci vil,
cri mi nal, éti ca e mo ral, ca u san do-lhe a sen sa ção de
ter uma es pa da pen du ra da so bre sua ca be ça, 24 ho -
ras por dia.

Nes se tipo de tra ta men to, clas si fi ca do como de
alta com ple xi da de, há que se mi ti gar os ris cos, tan to
quan to pos sí vel.

Toda clí ni ca de diá li se uti li za e põe à dis po si ção
dos pa ci en tes, di a ri a men te, mi lha res de li tros de água 
com ele va do grau de pu re za, ob ti do por meio de um
caro e so fis ti ca do sis te ma de tra ta men to por os mo se
re ver sa. A esse sis te ma, a maio,ria dos ne fro lo gis tas,
du blês de en ge nhe i ros-quí mi cos, ain da acres cen tam
um sis te ma de es te ri li za ção por ra di a ção ul tra vi o le ta
e bar re i ras me câ ni cas com ul tra fil tros.

O ex po si tor ex pli ci ta, no en tan to, que a água é
um ele men to na tu ral e que, por mais avan ça da que
seja a tec no lo gia hu ma na em pre ga da, não se con se-
gue 100% de con tro le so bre sua pu re za.

Cha ma a aten ção para o fato de que os res pon-
sá ve is pe las clí ni cas li dam tam bém com má qui nas
com pu ta do ri za das e in su mos des car tá ve is im por ta-
dos, cuja pro du ção di fi cil men te po de ria ser as su mi da
pela in dús tria na ci o nal, em vir tu de do ele va do in ves ti-
men to fi nan ce i ro, da gran de con cor rên cia das mul ti-
na ci o na is e da ne ces si da de do em pre go in ten si vo de
tec no lo gia de pon ta.

Dis se o Dr. Artur Ta va res que as exi gên ci as con -
ti das na por ta ria da Anvi sa se guem o mais ele va do

pa drão in ter na ci o nal de aten di men to. E, com ra rís si-
mas ex ce ções, as nor mas po dem ser abran da das,
com in tu i to de ba ra te ar o tra ta men to, sem pre ju í zo à
qua li da de e se gu ran ça. Esse fato ele vou, so bre ma ne-
i ra, o cus to das clí ni cas, sem que hou ves se a con tra-
par ti da ne ces sá ria por par te do ór gão fi nan ci a dor.

O ex po si tor afir mou sen tir-se na obri ga ção de
aler tar a so ci e da de a res pe i to da gra vi da de da si tu a-
ção que atra ves sa o se tor da te ra pia re nal subs ti tu ti va
na ci o nal; se tor que, atu al men te, pode ser con si de ra-
do como uma ilha de ex ce lên cia no aten di men to aos
pa ci en tes as sis ti dos pelo SUS, tan to quan to o do tão
re co nhe ci do e pre mi a do pro gra ma de con tro le da
aids.

Aler tou para o fato de que a atu al cri se fi nan ce i-
ra das clí ni cas pode re sul tar num re tro ces so des sa
con quis ta da Me di ci na bra si le i ra. Ini ci al men te, po de-
ria ha ver ris co de que da pro gres si va na qua li da de do
tra ta men to (por ra zões ma te má ti cas e não por op ção
mé di ca); pos te ri or men te, o agra va men to da si tu a ção
acar re ta ria o en cer ra men to das ati vi da des das clí ni-
cas, c~bri ga das a fe char por de ter mi na ção dos ór-
gãos fis ca li za do res.

Des ta fe i ta, po rém, ha ve ria ma i or di fi cul da de
para a trans fe rên cia dos pa ci en tes e para a con ti nu i-
da de do seu tra ta men to, uma vez que a rede pú bli ca
dis põe de uma es tru tu ra pró pria mu i to re du zi da e in -
su fi ci en te.

Se gun do o de po en te, hoje, os ser vi ços es ta ta is
aten dem ape nas a cer ca de 4% da po pu la ção de pa -
ci en tes em pro gra ma de diá li se crô ni ca. A am pli a ção
des te nú me ro não é ta re fa fá cil em cur to pra zo. Ha ve-
ria a ne ces si da de de re cru ta men to e tre i na men to de
pes so al es pe ci a li za do, cons tru ção de am pla in fra-es-
tru tu ra fí si ca, com pra de ma qui ná rio e, fi nal men te, im -
pli ca ria um cus to com pa ra ti vo bem aci ma do des pen-
di do na con tra ta ção de clí ni cas pri va das con ve ni a das.
Assim, uma ses são de he mo diá li se re a li za da em uma 
uni da de pú bli ca sa i ria mais cara do que a re a li za da
no ser vi ço pri va do.

Para o ex po si tor, Per nam bu co tor nou-se uma vi -
tri ne na ci o nal para esse tipo de tra ta men to. Infe liz-
men te, po rém, o foco é cen tra do ape nas nas com pli-
ca ções. A ma i o ria ab so lu ta das clí ni cas lo ca li za das
na que le Esta do ale ga di fi cul da des fi nan ce i ras in-
trans po ní ve is. No ce ná rio atu al, o co lap so fi nan ce i ro é 
imi nen te, e so men te não ocor reu ain da por vi ven ci ar-
mos uma de li ca da si tu a ção de “in sol vên cia to le ra da”.

Se gun do ele, não obs tan te se rem com pre en sí-
ve is as di fi cul da des or ça men tá ri as do Mi nis té rio da
Sa ú de, é pre ci so que as res pon sa bi li da des fi quem
bem cla ras. Não se pode exi gir que se co lham to ma-
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tes onde fo ram plan ta das ce bo las. Ou seja, o Bra sil
tem um pro gra ma de diá li se do ní vel dos pa í ses de -
sen vol vi dos ou até me lhor, po rém es ses ser vi ços são
re mu ne ra dos com o va lor mais ba i xo da Amé ri ca La ti-
na e um dos pi o res do mun do.

Na opi nião do Dr. Ta va res, a sa ú de não tem pre -
ço, mas exis te um cus to.

No Bra sil, vive-se em um re gi me de mo crá ti co. A
sa ú de é um di re i to de to dos e de ver do Esta do. Hoje,
60.000 ci da dãos bra si le i ros de pen dem do bom fun ci-
o na men to des se sis te ma para a ma nu ten ção de suas
vi das. A so ci e da de bra si le i ra não pode ne gar-lhes
esse di re i to de so bre vi vên cia.

Se gun do o ex po si tor, os “re pre sen tan tes le ga is
do nos so País” de vem ser res pon sa bi li za dos pela ga -
ran tia da con ti nu i da de do ex ce len te pro gra ma de diá -
li se na ci o nal, o qual apre sen ta uma taxa de mor ta li da-
de anu al bem in fe ri or à do país que mais des pen de
re cur sos com diá li se no mun do, os Esta dos Uni dos.

Afir man do não ser lí der sin di cal nem re pre sen-
tar os in te res ses das clí ni cas en quan to em pre sas, o
Dr. Artur Ta va res dis se ser, no en tan to, por ta-voz dos
mé di cos ne fro lo gis tas de Per nam bu co, ao vir ao Se -
na do Fe de ral so li ci tar aos se na do res o acom pa nha-
men to das ações do ges tor des te sis te ma (o Mi nis té-
rio da Sa ú de) ado ta das para so lu ci o nar essa de li ca da
si tu a ção, por que a de mo ra ou a pro te la ção da ne ces-
sá ria e ur gen te de fi ni ção do fi nan ci a men to do se tor
pode re sul tar em uma nova Ca ru a ru. Urna vez mais,
as ví ti mas fa ta is se rão os pa ci en tes, e os úni cos res -
pon sá ve is apon ta dos se rão os mé di cos.

Após as ex pla na ções de to dos os con vi da dos
que par ti ci pa ram da au diên cia, os Se na do res pre sen-
tes fi ze ram per gun tas aos ex po si to res, com a fi na li da-
de de ob ter ma i o res in for ma ções so bre al guns dos tó -
pi cos abor da dos.

Ao en cer rar o re la to so bre essa pri me i ra ses são
da au diên cia, cum pre re gis trar que tam bém ha via
sido con vi da do a dela par ti ci par um re pre sen tan te da
Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co, do Mi nis té rio da
Jus ti ça, que não com pa re ceu.

2ª Sessão

Nes sa ses são, re a li za da no dia 10 de ju nho de 
2003, fo ram ou vi dos de po i men tos dos se guin tes
par ti ci pan tes:

• Srª Ne i de Bar ri guel li, Pre si den te da Fe de ra ção
das Asso ci a ções de Pa ci en tes Re na is Crô ni cos e
Trans plan ta dos;

• Dr. Was hing ton Cor rêa, Mé di co, Pre si den te da
Asso ci a ção Bra si le i ra dos Cen tros de Diá li se e
Trans plan te;

• Dr. Jor ge Sol la, Mé di co, Se cre tá rio de Aten ção à
Sa ú de do Mi nis té rio da Sa ú de;

• Sr. Gil son Nas ci men to Sil va, Pre si den te da Asso -
ci a ção dos Re na is e Trans plan ta dos do Rio de Ja ne-
i ro.

De po i men tos:

O pri me i ro de po i men to foi pres ta do pela Srª
Ne i de Bar ri guel li, Pre si den te da Fe de ra ção das
Asso ci a ções de Pa ci en tes Re na is Crô ni cos e Trans -
plan ta dos.

Em sua ex po si ção, fe i ta de im pro vi so, a Srª Bar -
ri guel li en fa ti zou ser mu i to di fí cil a po si ção dos pa ci-
en tes re na is crô ni cos em re la ção ao pro ble ma do fi -
nan ci a men to do se tor. Se gun do seu pon to de vis ta,
não lhes cabe in ter me di ar a ques tão fi nan ce i ra – ca u-
sa da atu al cri se do aten di men to aos que ne ces si tam
de tra ta men to di a lí ti co –, mas tão-so men te lu tar para
ga ran tir eqüi da de en tre os que já se sub me tem a tra -
ta men to no âm bi to do SUS e os que ne ces si tam de
tra ta men to e ain da não po dem fazê-lo.

Dis se ela que, como o SUS não ofe re ce, den tro
da rede pú bli ca, con di ções de tra ta men to he mo di a lí ti-
co – pois para tal, se ria ne ces sá rio um gran de in ves ti-
men to –, cer ca de 50 mil pa ci en tes re a li zam, atu al-
men te, esse tra ta men to em clí ni cas par ti cu la res, con -
tra ta das pelo SUS.

No en ten der da de po en te, foi um erro o le gis la-
dor per mi tir a con tra ta ção de ser vi ços par ti cu la res no
âm bi to do SUS, pois os pres ta do res con tra ta dos para
re a li zá-los não res pe i tam e não es tão com pro mis sa-
dos com os prin cí pi os que nor te i am a or ga ni za ção e o 
fun ci o na men to do Sis te ma. Além dis so, não exis te
con tro le so ci al dos ser vi ços por eles pres ta dos.

Em seu de po i men to, ela fez ques tão de afir mar
que os pro ble mas dos pa ci en tes re na is crô ni cos não
se res trin gem ape nas à he mo diá li se. Em re la ção aos
trans plan tes re na is, por exem plo, ela con si de ra que
exis te uma ver da de i ra “ca i xa pre ta”: não há res pe i to à
fila – de po is da ado ção do cri té rio de com pa ti bi li da de
–, fa zem-se mais trans plan tes in ter vi vos, di mi nu iu a
ofer ta de rins de ca dá ve res, e é mu i to di fí cil con tro lar
se está ou não sen do res pe i ta do al gum cri té rio na lis -
ta de es pe ra.

Ao con clu ir sua bre ve ex po si ção, a Srª Ne i de
Bar ri guel li, re i te rou que o mo men to atu al é mu i to di fí-
cil para os pa ci en tes re na is crô ni cos e que, em bo ra
haja gran de ex pec ta ti va, há tam bém uma gran de es -
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pe ran ça de que os es tu dos em an da men to no Mi nis-
té rio da Sa ú de com vis tas a es ta be le cer uma Po lí ti ca
Na ci o nal para os Pa ci en tes Re na is no País che guem
a bom ter mo.

O de po i men to se guin te foi pres ta do pelo Dr.
Was hing ton Cor re ia, re pre sen tan te da Asso ci a ção
Bra si le i ra dos Cen tros de Diá li se e Trans plan te
(ABCDT), or ga ni za ção que con gre ga os pres ta do res
de ser vi ços de te ra pia re nal subs ti tu ti va.

Suas pri me i ras pa la vras fo ram para pa ra be ni zar
os se na do res da Sub co mis são de Sa ú de pela ini ci a ti-
va de con vo car a au diên cia pú bli ca para au xi li ar na
so lu ção dos pro ble mas do pa ci en te re nal crô ni co”,
um con tin gen te, se gun do ele, de 61 mil bra si le i ros
“que vi vem de pen den tes de uma má qui na de diá li se”.

Se gun do a ABCDT, fo ram re a li za dos no Bra sil,
no ano de 2002, 7.796.133 tra ta men tos di a lí ti cos,
perfa zen do um cus to to tal de R$802.534.000,00 e
cor res pon den do a 7,3% do to tal de gas tos do SUS
com as sis tên cia mé di co-hos pi ta lar.

Na opi nião do Dr. Was hing ton, o pro ble ma
emer gen ci al do tra ta men to do pa ci en te re nal crô ni co
– em par ti cu lar dos pa ci en tes que es tão em he mo diá-
li se – é ba si ca men te fi nan ce i ro. A ins ta bi li da de eco-
nô mi ca do país, a fal ta de re a jus tes ade qua dos dos
pre ços pa gos por par te do Mi nis té rio da Sa ú de aos
pres ta do res pri va dos des ses ser vi ços, nos úl ti mos
nove anos, e a alta do dó lar, em 2002, fo ram as prin ci-
pa is ca u sas da “si tu a ção caó ti ca e fa li men tar em que
se en con tram as uni da des de he mo diá li se em todo o
país”.

O re pre sen tan te da ABCDT lem brou que os
equi pa men tos e a ma i or par te dos in su mos uti li za dos
no tra ta men to são im por ta dos. Por tan to, para re por
os gas tos com a re es tru tu ra ção e mo der ni za ção das
uni da des de he mo diá li se, nos mol des que de ter mi-
nam as Por ta ri as nº 2.042, de 1996, e 82, de 2000, e
para man ter o pa drão dos ser vi ços, é im pos sí vel re -
ce ber, como re mu ne ra ção, os atu a is trin ta e qua tro
dó la res pa gos pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de por ses -
são de diá li se.

Se gun do ele, to das as ten ta ti vas de re a jus te
ten ta das pela Asso ci a ção jun to ao Mi nis té rio da Sa ú-
de, nos úl ti mos anos, es bar ra ram na mes ma res pos-
ta: a de que o Mi nis té rio não dis põe de re cur sos su fi ci-
en tes para hon rar os cus tos de ter mi na dos por sua
pró pria nor ma, a Por ta ria MS nº 82, de 2000.

O Dr. Was hing ton Cor re ia pas sou, em se gui da,
a apre sen tar in for ma ções es ta tís ti cas que cor ro bo-
ram a po si ção da as so ci a ção que ele re pre sen ta, tra -
tan do da evo lu ção dos prin ci pa is fa to res de cus to en -

vol vi dos na pres ta ção do ser vi ço que ven dem, atu al-
men te, ao Sis te ma Úni co de Sa ú de, e da aná li se de
pla ni lhas de cus to de al guns ser vi ços de he mo diá li se,
al guns dos qua is man ti dos pelo pró prio Mi nis té rio da
Sa ú de (ver grá fi cos e ta be las no Ane xo).

Com base nes sas in for ma ções, ele bus cou de -
mons trar que tan to os re a jus tes con ce di dos pe los
ges to res do SUS aos ser vi ços de he mo diá li se con tra-
ta dos nos úl ti mos nove anos, da or dem de 40%,
quan to o atu al re a jus te, de 5%, não são su fi ci en tes
se quer para co brir seus cus tos ope ra ci o na is.

O de po en te afir mou que não se pode “mais ace -
i tar que o Mi nis té rio da Sa ú de con ti nue sem alo car os
de vi dos re cur sos fi nan ce i ros para um tra ta men to de
im por tân cia ta ma nha e vi tal para os pa ci en tes”. Dis se
con fi ar “nes ta Sub co mis são Tem po rá ria de Sa ú de
que, pelo an da men to dos seus tra ba lhos até esse
mo men to, já deu de mons tra ção de que de se ja con tri-
bu ir, com me di das le gis la ti vas per ti nen tes, para a so -
lu ção des se gra ve pro ble ma”.

Ao con clu ir, pe diu para o Se na do Fe de ral in ter-
fe rir jun to ao Mi nis té rio da Sa ú de para con ce der um
au men to emer gen ci al de 20% na re mu ne ra ção dos
ser vi ços de he mo diá li se, a par tir de ju nho do cor ren te
ano.

O ter ce i ro ex po si tor da ses são foi o Dr. Jor ge
Sol la, mé di co, Se cre tá rio de Aten ção à Sa ú de do Mi -
nis té rio da Sa ú de.

O Dr. Jor ge Sol la apre sen tou da dos ofi ci a is so -
bre a as sis tên cia ao pa ci en te re nal crô ni co, no âm bi to
do Sis te ma Úni co de Sa ú de, e so bre o Pro gra ma Na -
ci o nal de Assis tên cia aos Por ta do res de Do en ças Re -
na is, ins ti tu í do por aque le mi nis té rio em agos to do
ano pas sa do.

Se gun do o Se cre tá rio, exis tem ca das tra dos no
SUS  672 cen tros de te ra pia re nal subs ti tu ti va (TRS),
322 dos qua is (47%) na re gião Su des te. Des se to tal,
92 % es tão equi pa dos com má qui nas de pro por ção.

Em 2002, fo ram ad qui ri das 739 no vas má qui nas
para 101 ser vi ços por meio do Pro je to Re forSUS, to -
das já ten do en tra do em ope ra ção em 2003.

O gas to anu al do SUS com a as sis tên cia ao pa -
ci en te re nal crô ni co – que in clui o ofe re ci men to de te -
ra pia re nal subs ti tu ti va, a in ter na ção de pa ci en tes
com in su fi ciên cia re nal e a re a li za ção de trans plan tes
de rim – está es ti ma do em 1,5 bi lhões de re a is, para
2003.

Ape nas com TRS, o SUS gas tou, em 2002, mais 
de 802 mi lhões de re a is em pro gra ma gas tar, em
2003, qua se um bi lhão.

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  3 25693SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL112     



Os gas tos com TRS cor res pon dem, atu al men te,
a 11% do to tal do or ça men to de cus te io para aten di-
men to am bu la to ri al, hos pi ta lar e de emer gên cia do
SUS. Se so mar mos os gas tos com trans plan te e as -
sis tên cia far ma cêu ti ca a trans plan ta dos, esse per-
cen tu al sobe para 13%.

Em ju nho de 2003, o Mi nis té rio da Sa ú de con ce-
deu um re a jus te de 5% para o pa ga men to dos pres ta-
do res de ser vi ços, além de cre den ci ar no vos ser vi-
ços.

Se gun do o Dr. Sol la, o prin ci pal pro ble ma em re -
la ção à as sis tên cia ao pa ci en te re nal crô ni co con sis te
na qua se au sên cia de ações de pre ven ção e na in su-
fi ciên cia da aten ção bá si ca e do aten di men to de mé -
dia com ple xi da de a es ses pa ci en tes. Para cada dois
mu ni cí pi os com TRS, exis te ape nas um com con sul ta
de ne fro lo gia.

Na sua opi nião, a atu a ção do Mi nis té rio da Sa ú-
de nos úl ti mos anos, e na atu al ad mi nis tra ção em es -
pe ci al, tem de mons tra do a ele va da pri o ri da de que
vem sen do con ce di da ao en fren ta men to des se pro-
ble ma pe los ges to res na ci o na is do SUS.

Como su ges tão de atu a ção do Se na do e da
Sub co mis são Tem po rá ria de Sa ú de para me lho rar a
as sis tên cia à sa ú de dos pa ci en tes re na is crô ni cos –
ob je ti vo pre cí puo da au diên cia pú bli ca –, o Dr. Sol la
pe diu o apo io dos par la men ta res ao pro je to de cri a-
ção do Pla no de Car re i ra do SUS, a ser en vi a do opor-
tu na men te ao Con gres so Na ci o nal pelo Pre si den te
da Re pú bli ca.

O quar to e úl ti mo ex po si tor da ses são foi o Sr.
Gil son Nas ci men to Sil va, Pre si den te da Asso ci a ção
dos Re na is e Trans plan ta dos do Rio de Ja ne i ro.

Sua ex po si ção foi de gran de sig ni fi ca do por ser
a ex pres são da re a li da de quo ti di a na de al guém que,
ati va e efe ti va men te, par ti ci pa do dra ma de vida e
mor te de 60 mil pa ci en tes re na is em diá li se e dos cer -
ca de 60 mil ou tros ex clu í dos des se tra ta men to, que
mu i tas ve zes vão a óbi to an tes de ter aces so à te ra pia
re nal subs ti tu ti va.

Na opi nião do ex po si tor, os ato res so ci a is en vol-
vi dos es tão di zen do que algo está er ra do. Não há fis -
ca li za ção do re pas se de ver bas. As ver bas do Go ver-
no Fe de ral são re pas sa das, mas as dos Esta dos, não. 
Os pa ci en tes pe dem para ser in ter na dos para po de-
rem re ce ber a me di ca ção ne ces sá ria.

O Sr. Gil son en fa ti zou tam bém a ne ces si da de
de os pa ci en tes re na is crô ni cos te rem um acom pa-
nha men to psi co ló gi co e nu tri ci o nal, e as sis tên cia so -
ci al.

Se gun do ele, vá ri os ân gu los da ques tão têm de
ser ana li sa dos. O fe cha men to puro e sim ples das clí -
ni cas e uni da des con si de ra das ina de qua das pela vi -
gi lân cia sa ni tá ria pou co adi an ta. Se isso ocor rer, o
que será dos pa ci en tes que pre ci sam do tra ta men to
he mo di a lí ti co para so bre vi ver? Como es sas clí ni cas
po dem ofe re cer as con di ções ne ces sá ri as ao tra ta-
men to, se re ce bem do SUS va lo res in su fi ci en tes, se
es tão ina dim plen tes com seus for ne ce do res e se es -
ses se re cu sam a lhes for ne cer os in su mos in dis pen-
sá ve is ao seu fun ci o na men to?

A evo lu ção da Me di ci na faz com que seja pos sí-
vel um tra ta men to pre ven ti vo, que evi te a ne ces si da-
de de o do en te che gar a ter de se sub me ter à te ra pia
re nal subs ti tu ti va.

Na vi são do de po en te, o Se na do Fe de ral po de-
ria ser um im por tan te foro, não para a bri ga en tre as
par tes en vol vi das, mas para a dis cus são sé ria des sa
ques tão como um todo. Po de ria for mar uma co mis são
para ve ri fi car in loco a si tu a ção das clí ni cas e uni da-
des de tra ta men to di a lí ti co.

Após as ex pla na ções de to dos os con vi da dos
par ti ci pa rem da au diên cia, os Se na do res pre sen tes
fi ze ram per gun tas aos ex po si to res, com a fi na li da de
de ob ter ma i o res in for ma ções so bre as ex pla na ções
de to dos os con vi da dos so bre al guns dos tó pi cos
abor da dos.

Con clu são

Du ran te a ela bo ra ção des te re la tó rio, co me ça-
ram a ser no ti ci a dos na im pren sa um nú me ro cres-
cen te de óbi tos de pa ci en tes da mes ma clí ni ca
onde, em 1996, ocor reu o epi só dio que fi cou co nhe-
ci do como “A Tra gé dia de Ca ru a ru”.

 Hoje já são nove os pa ci en tes mor tos e, ain da
que não se pos sa an te ci pa da men te con clu ir que as
ca u sas não se jam na tu ra is, a ex pe riên cia nos obri ga
à ca u te la.

A si tu a ção des cri ta pelo con jun to de de po i men-
tos fe i tos du ran te esta au diên cia pú bli ca nos in ci ta a
atu ar ime di a ta men te e, as sim sen do, res ta a esta
Casa, no âm bi to das suas com pe tên ci as cons ti tu ci o-
na is e re gi men ta is, o en ca mi nha men to de so li ci ta ção
ao Mi nis té rio Pú bli co para que in ves ti gue o caso.

Em res pe i to aos mais de ses sen ta mil pa ci en tes
re na is crô ni cos, é ne ces sá rio evi den ci ar a atu al si tu a-
ção, fa zen do com que o Mi nis té rio da Sa ú de re co nhe-
ça a cri se do se tor he mo di a lí ti co no Bra sil, que tem
como ques tão de fun do a fal ta de re a jus te das ta be las
dos va lo res pa gos pelo SUS, o que está oca si o nan do
a men ci o na da cri se fi nan ce i ra das clí ni cas, num re tro-
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ces so das con quis tas da me di ci na bra si le i ra no se tor
da te ra pia re nal subs ti tu ti va.

Por todo o ex pos to, nos so pa re cer é de que a
Sub co mis são Tem po rá ria de Sa ú de se ma ni fes te so -
bre o en ca mi nha men to de um re que ri men to ao Mi nis-
té rio Pú bli co Fe de ral, no que se gue, bem como pro -
pu nha à Co mis são de Assun tos So ci a is – CAS, o en -
ca mi nha men to do pre sen te re la tó rio ao Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca Luiz Iná cio Lula da Sil va, para as
pro vi dên ci as que o se tor de he mo diá li se ne ces si ta
para o re gu lar fun ci o na men to.

REQUERIMENTO Nº 5, DE 2003 – SUBSAÚDE

Re que re mos, nos ter mos dos pa rá gra fos 1º e 2º
do art. 96 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o 

en ca mi nha men to, ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, des -
te re la tó rio e de so li ci ta ção de ins ta la ção de pro ce di-
men tos in ves ti ga tó ri os jun to aos ges to res fe de ral, es -
ta du a is e mu ni ci pa is do Sis te ma Úni co de Sa ú de,
bem as sim aos pres ta do res de ser vi ços, vi san do à
afe ri ção de in fra ções e res pon sa bi li da des pela atu al
si tu a ção do aten di men to aos pa ci en tes re na is crô ni-
cos no País, a de nún cia de car te lí za ção do se tor de
pro ve do res de ser vi ços e equi pa men tos de he mo diá-
li se e a ocor rên cia do óbi to de nove pa ci en tes da clí ni-
ca de he mo diá li se de Ca ru a ru, PE.

Sala da Sub co mis são, 7 de agos to de 2003. –
Pa pa léo Paes, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor –
Re gi nal do Du ar te – Au gus to Bo te lho.
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REQUERIMENTO Nº 2, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so II do § 2º do art.
58 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o in ci so II
do art. 90 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a 
re a li za ção de au diên cia pú bli ca, no âm bi to da Sub co-
mis são Tem po rá ria de Sa ú de, para, com a par ti ci pa-
ção das pes so as aba i xo re la ci o na das, ob ter sub sí di-
os para ori en tar a atu a ção do Se na do Fe de ral – e, em
es pe ci al, des sa Sub co mis são – em re la ção à me lho-
ria da as sis tên cia à sa ú de dos pa ci en tes re na is crô ni-
cos, em es pe ci al da as sis tên cia he mo di a lí ti ca.

As au to ri da des das qua is se pede a par ti ci pa-
ção são:

1. Re pre sen tan te da Fe de ra ção das Asso ci a ções de 
Pa ci en tes Re na is Crô ni cos e Trans plan ta dos.
2. Ge ren te-Ge ral de Tec no lo gia em Ser vi ços de Sa ú de
da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa).
3. Re pre sen tan te da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro-
lo gia.
4. Re pre sen tan te da Asso ci a ção Bra si le i ra dos Cen-
tros de Diá li se e Trans plan te.
5. Re pre sen tan te da Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi-
co, do Mi nis té rio da Jus ti ça.
6. Re pre sen tan te da Se cre ta ria de Aten ção à Sa ú-
de, do Mi nis té rio da Sa ú de.
7. José Car los de Qu e i ro ga Ma ci el. Pre si den te da
Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re na is Crô ni cos e Trans -
plan ta dos do Esta do de Per nam bu co.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. – Se -
na dor Pá pa leo Paes.

ADITAMENTO
AO REQUERIMENTO Nº 4 DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so II do § 2º do art.
58 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o in ci so II 
do art. 90 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o 
Adi ta men to ao Re que ri men to nº 2, de 2003, re fe ren te
à re a li za ção de Au diên cia Pú bli ca, ain da nes te mês
de ju nho de 2003, ini ci an do-se no dia 4, no âm bi to da
Sub co mis são Tem po rá ria de Sa ú de, para, com a par-
ti ci pa ção das pes so as aba i xo re la ci o na das, ob ter
sub sí di os para ori en tar a atu a ção do Se na do Fe de ral
– e, em es pe ci al, des sa Sub co mis são – em re la ção à
me lho ria da as sis tên cia à sa ú de dos pa ci en tes re na is
crô ni cos, em es pe ci al da as sis tên cia he mo di a li ti ca.

As au to ri da des das qua is se pede a par ti ci pa-
ção são:

1. Re pre sen tan te da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro-
lo gia, Re gi o nal Per nam bu co.

2. Re pre sen tan te da Asso ci a ção dos Re na is e
Trans plan ta dos do Rio de Ja ne i ro.

Sala da Co mis são, 4 de ju nho de 2003. – Se-
na dor Pa pa leo Paes.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA (4-6-03) 

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Ha ven-
do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 5ª Re u nião
Extra or di ná ria da Sub co mis são Tem po rá ria de Sa ú de
da ia Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra.

A Sub co mis são de Sa ú de é com pos ta pe los Se -
na do res Eu rí pe des Ca mar go, Serys Slhes sa ren ko,
Mão San ta, Pa pa léo Paes, Re nil do San ta na, Re gi nal-
do Du ar te, Au gus to Bo te lho. O Re la tor é o Se na dor
Mão San ta, e o Vice-Pre si den te, o Se na dor Au gus to
Bo te lho.

Antes de ini ci ar mos os nos sos tra ba lhos, pro po-
nho a dis pen sa da le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or e
sua apro va ção.

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

Apro va da.
So bre a mesa, adi ta men to ao Re que ri men to nº

2, de 2003, com o se guin te teor:

Re que i ro, nos ter mos do in ci so II do
§ 2º do art. 58 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com o in ci so II do art. 90 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o
adi ta men to ao Re que ri men to nº 2, de
2003, re fe ren te à re a li za ção de au diên cia
pú bli ca ain da nes te mês de ju nho de 2003, 
ini ci an do-se no dia 4, no âm bi to da Sub co-
mis são Tem po rá ria de Sa ú de, para, com a
par ti ci pa ção das pes so as aba i xo-re la ci o-
na das, ob ter sub sí di os para ori en tar a atu -
a ção do Se na do Fe de ral e, em es pe ci al,
des ta Sub co mis são, em re la ção à me lho-
ria da as sis tên cia à sa ú de dos pa ci en tes
re na is crô ni cos, em es pe ci al da as sis tên-
cia he mo di a li ti ca.

As au to ri da des às qua is se pede a
par ti ci pa ção são o re pre sen tan te da So ci-
e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, Re gi o nal
de Per nam bu co, e o re pre sen tan te da
Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re na is Crô ni-
cos e Trans plan ta dos do Esta do do Rio de 
Ja ne i ro.

Sala da Sub co mis são, 4 de ju nho de
2003. – Se na dor Pa pa léo Paes.
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Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs Se na do ras e os Srs. Se na do res que o

apro vam que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
So bre a mesa, do cu men to da Assem bléia Le-

gis la ti va do Esta do de Per nam bu co, Co mis são de Sa -
ú de, mo ção de apo io à Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re -
na is Crô ni cos e Trans plan ta dos do Esta do de Per -
nam bu co, que pas so a ler:

Os De pu ta dos in fra-as si na dos, mem-
bros da Co mis são de Sa ú de da Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do de Per nam bu co, em
au diên cia pú bli ca re a li za da no dia 27 de
maio de 2003, re sol ve ram apre sen tar pu bli-
ca men te a pre sen te mo ção de apo io à
Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re na is Crô ni cos
e Trans plan ta dos do Esta do de Per nam bu-
co, re fe ren te à cri se no se tor de he mo diá li se
no Bra sil, em vir tu de da de fa sa gem dos va -
lo res des ti na dos ao tra ta men to da te ra pia
re nal subs ti tu ti va, por meio do SUS, uma
vez que es ses va lo res es tão sem re a jus te
des de o ano de 1996, ca u san do sé ri os pre -
ju í zos para as clí ni cas e hos pi ta is con ve ni a-
dos, com ris co de fe cha men to dos mes mos
e, so bre tu do, do não-aten di men to a no vos
pa ci en tes.

O ob je ti vo da pre sen te mo ção de apo -
io é no sen ti do de sen si bi li zar as au to ri da-
des fe de ra is para a so lu ção de tão gra ve si -
tu a ção, de modo que, ur gen te men te, haja
re ma ne ja men to or ça men tá rio des ti na do
para o se tor por in ter mé dio do Mi nis té rio da
Sa ú de.

Re ci fe, 27 de maio de 2003. – De pu ta-
do Ra i mun do Pi men tel, De pu ta da Ana Ca-
val can ti, De pu ta do Sol da do Mo i sés, De pu ta-
do Se bas tião Oli ve i ra.

Fica fe i to o re gis tro da mo ção de apo io.
A pre sen te re u nião des ti na-se à re a li za ção de

uma au diên cia pú bli ca apro va da pelo Re que ri men to
nº 2, da Sub co mis são de Sa ú de, e pelo adi ta men to a
esse re que ri men to, de au to ria do Se na dor Pa pa léo
Paes, con vi dan do as se guin tes pes so as, para ob ter
sub sí dio para a atu a ção do Se na do em re la ção à me -
lho ria da as sis tên cia à sa ú de dos pa ci en tes re na is
crô ni cos, em es pe ci al da as sis tên cia he mo di a lí ti ca.

Os ex po si to res que a se guir ci ta rei são aque les
que par ti ci pa rão da nos sa pri me i ra ses são de au diên-
cia pú bli ca: Sr. José Car los de Qu e i ro ga Ma ci el, Pre -

si den te da Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re na is Crô ni-
cos e Trans plan ta dos do Esta do de Per nam bu co; Dr.
Ruy Ba ra ta, da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia;
Srª Flá via de Fre i tas de Pa u la, Ge ren te-Ge ral de Tec-
no lo gia em Ser vi ços de Sa ú de da Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria – Anvi sa; Dr. Arthur Ta va res,
Mé di co, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro-
lo gia, da Re gi o nal de Per nam bu co.

Lem bro que to dos re ce be ram as nor mas da nos -
sa au diên cia e que ro com por a Mesa cha man do o Re -
la tor da Sub co mis são, Se na dor Mão San ta. (Pa u sa.)

De acor do com o art. 114 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, con vi do o Con sul tor Le gis la ti vo
do Se na do Fe de ral, Sr. Se bas tião Mo re i ra Jú ni or,
para as ses so rar esta Sub co mis são.

De acor do com o art. 90, in ci so II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, con vi do o pri me i ro pa les-
tran te, Sr. José Car los de Qu e i ro ga Ma ci el, para ocu -
par lu gar à Mesa e ini ci ar sua ex po si ção. S. Sª dis po rá
de vin te mi nu tos.

Lem bro aos Srs. ex po si to res que se re mos ri go-
ro sos no nos so tem po, com o fim de cum prir mos nos -
sa re u nião de for ma bem ob je ti va. Ha ve rá duas re u-
niões des ta nos sa au diên cia pú bli ca, e de se ja mos
cum prir, pri me i ra men te, com o nos so ho rá rio, mos-
tran do que te mos de ter mi na ção e or dem nes ta Casa.
Qu e re mos ou vir dos se nho res o má xi mo que pu der-
mos nes ses vin te mi nu tos, para que pos sa mos ela bo-
rar um re la tó rio rico e im por tan te, para fa zer mos, em
nome da Sub co mis são de Sa ú de, em nome do Se na-
do Fe de ral, nos sas re i vin di ca ções pe ran te o Exe cu ti-
vo do nos so País.

Con ce do a pa la vra ao Sr. José Car los de Qu e i-
ro ga.

O SR. JOSÉ CARLOS DE QUEIROGA
MACIEL – Mu i to obri ga do, Se nhor Pre si den te.

Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de di zer que, quan -
do co me cei meu tra ta men to re nal, há 16 anos, ía mos
para a he mo diá li se e não tí nha mos cer te za da vol ta
para casa. Em al gu mas ses sões, che ga vam a mor rer
qua tro ou cin co pa ci en tes num dia só, por que o tra ta-
men to era ma nu al. O ba nho era pre pa ra do ma nu al-
men te.

Em 1996, como to dos os Srs. Se na do res sa-
bem, hou ve a tra gé dia de Ca ru a ru. Gra ças a Deus,
hou ve essa tra gé dia! Pa re ce es tra nho um pre si den te
de uma as so ci a ção de pa ci en tes re na is pro nun ci-
ar-se des sa for ma, mas digo isso por que foi a par tir
daí que sur giu a re gu la men ta ção do nos so tra ta men-
to re nal. Foi ela bo ra da uma por ta ria que nos ga ran te
tra ta men to de qua li da de de pri me i ro mun do.
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Pos te ri or men te, em Per nam bu co, fe chou-se um 
hos pi tal fi lan tró pi co, pois hou ve con ta mi na ção de 310 
pa ci en tes re na is. Isso ca u sou um trans tor no mu i to
gran de para to dos nós, por que, já na que la épo ca, de -
mons trou-se que os hos pi ta is pú bli cos não ti nham
con di ções de ab sor ver pa ci en tes de clí ni cas que por -
ven tu ra vi es sem a fe char.

Fo ram aber tos o quar to e o quin to tur nos. Pa ci-
en tes sa íam do in te ri or, vi a ja vam 600 qui lô me tros
para che gar à he mo diá li se às 6 ho ras da ma nhã e es -
pe ra vam até meia-no i te pelo quar to ou quin to tur no
de he mo diá li se, para fa zer sua ses são. Este qua dro,
de lá para cá, não me lho rou. Os hos pi ta is pú bli cos
con ti nu am sem a me nor con di ção de ab sor ver os pa -
ci en tes de qual quer clí ni ca que, por ven tu ra, fe che em
qual quer Esta do do Bra sil. Em al guns Esta dos, o caso 
é mu i to mais sé rio. O Esta do de Ma na us, por exem -
plo, só tem uma clí ni ca com 500 pa ci en tes.

Exis te uma gran de luta nos sa – e nós te mos até 
or gu lho em fa lar dis to. Per nam bu co foi ví ti ma da ma i-
or tra gé dia de he mo diá li se, que re sul tou na mor te de 
pa ci en tes. Mas, no úl ti mo de zem bro, a Anvi sa deu a
nota má xi ma para a He mo diá li se de Per nam bu co.
Nós vi ve mos uma épo ca mu i to ruim, que foi a épo ca
des sa tra gé dia. Até hoje, em to dos os seg men tos –
quan do se fala em he mo diá li se – é lem bra da a tra gé-
dia de Ca ru a ru. Esse qua dro tem que mu dar. E nós,
aqui, hoje, te mos que fa lar que Per nam bu co deu um
exem plo de res pon sa bi li da de e de pro fis si o na lis mo.
Os mé di cos ne fro lo gis tas mos tra ram que po dem
aten der aos pa ci en tes re na is com se ri e da de e com
mu i to pro fis si o na lis mo, por que po de mos di zer que
te mos a me lhor he mo diá li se ava li a da pela pró pria
Anvi sa.

Gos ta ria de fa lar um pou co so bre o re a jus te,
por que tem ha vi do al gu mas de cla ra ções no sen ti do
de que nós, pa ci en tes re na is, es ta mos sen do ma ni pu-
la dos. No dia 2 de maio, con vi dei o Exmº. Sr. Mi nis tro
da Sa ú de para um en con tro onde se ria lan ça do o Pro -
je to do Com ple xo Mé di co-Cul tu ral e Espor ti vo do Pa -
ci en te Re nal. A vin da de S. Exª foi para que nós ti vés-
se mos o apo io do Mi nis té rio e dos ór gãos fe de ra is, no 
sen ti do de que pu dés se mos ter não ape nas um cen -
tro de he mo diá li se, mas um cen tro onde po de ría mos
pres tar uma as sis tên cia pa ra le la ao pa ci en te re nal,
com am bu la tó rio, as sis tên cia so ci al, as sis tên cia à
cul tu ra e ao es por te.

Na que la oca sião, não pude fi car ca la do, por que
to dos os jor na is tra zi am a no tí cia da cri se do se tor,
que se alon ga des de 1996, quan do foi fe i ta a Por ta ria.
Na que le ano em que tra ba lha mos na Por ta ria, ha via a 
pro mes sa do Sr. Mi nis tro da Sa ú de da épo ca de que

se ria dado um re a jus te ao se tor, por que a pró pria Por-
ta ria en ca re cia o se tor. O tra ta men to de água, hoje, é
todo por os mo se re ver sa e isso en ca re ce mu i to. As
má qui nas são de gran de pro por ção e cus tam mu i to
caro; a ma nu ten ção de las tam bém cus ta mu i to caro.
As ta ri fas pú bli cas fe de ra is e es ta du a is têm so fri do
au men to nes ses úl ti mos seis anos, e o se tor não teve
ne nhum re a jus te. Nós fo mos acu sa dos de ser ma ni-
pu la dos pe los do nos de clí ni cas e pe las in dús tri as.

Sin ce ra men te, Sr. Pre si den te, eu até me sin to
tris te por que o Dr. Jor ge Sol la não se en con tra aqui
pre sen te. Gos ta ria de fa lar do nos so sen ti men to so -
bre os pro nun ci a men tos que ele fez à im pren sa. Qu e-
ro de i xar re gis tra da aqui uma res pos ta para ele: nós
não fo mos ma ni pu la dos – isso não é ver da de. Nós, re -
na is, con si de ra mos in fe liz essa de cla ra ção por par te
do Dr. Jor ge Sol la. Aliás, gos ta ria que ele es ti ves se
aqui para ou vir essa de cla ra ção de re pú dio, pois en -
ten de mos isso como uma ofen sa. So mos ca pa zes de
en ten der a cri se que o se tor atra ves sa e, aci ma de
tudo, so mos par te in te res sa da nes se pro ces so, por -
que não es ta mos aqui lu tan do para pro pi ci ar lu cros
para as in dús tri as ou para as clí ni cas de he mo diá li se
ou CAPV. Esta mos, sim, lu tan do pela ga ran tia de nos -
sas vi das. Que isto fi que bem cla ro para o Sr. Se cre tá-
rio! Aliás, gos ta ria de con vi dá-lo a sen tar-se em uma
ca de i ra de he mo diá li se, três ve zes por se ma na, du-
ran te qua tro ho ras, para que ele pos sa vi ven ci ar a ro -
ti na de uma ses são de he mo diá li se. Não es tou de se-
jan do que ele se tor ne um pa ci en te re nal, mas que ro
que ele sen te em uma ca de i ra de he mo diá li se e, du -
ran te qua tro ho ras, sin ta o que nós pas sa mos. Sou
pa ci en te há 16 anos – 3 ci rur gi as, 1 trans plan te e 4
anos per di dos. Se aqui es ti ves se o Pre si den te da Re -
pú bli ca, eu fa ria este mes mo con vi te, por que, como
pa ci en te re nal, exi jo res pe i to do Go ver no Fe de ral. Te -
nho toda uma vida de so fri men to, de re nún cia, de não
po der tra ba lhar, de pas sar num con cur so pri va do de
uma em pre sa gran de em pri me i ro lu gar, e quan do
des co bri ram que eu era pa ci en te re nal não pude tra -
ba lhar.

Para nós não im por ta só a qua li da de do tra ta-
men to; im por ta a qua li da de de vida que te mos. E o Mi -
nis té rio da Sa ú de, in fe liz men te, não tem le va do isso
em con si de ra ção. Res sal to que, quan do es ti ve com o
Se na dor Mar co Ma ci el, que pos te ri or men te me le vou
ao Exmº Sr. Pre si den te des ta Co mis são, e pedi esta
au diên cia pú bli ca, não es ta va em jogo ne nhum in te-
res se por ter a in dús tria um dé fi cit gran de a re ce ber
das clí ni cas, por que as clí ni cas es tão há seis anos...
Não.Estou bri gan do pelo meu tra ta men to, pela mi nha
vida e é isso que que ro de i xar bem cla ro nes ta Co mis-
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são. Meu úni co in te res se aqui é lu tar pela mi nha vida.
De cla ra ções de ter ror à im pren sa, quem fez foi o Mi -
nis té rio da Sa ú de.

Dr. Jor ge Sol la foi a uma as sem bléia em Re ci fe
e dis se que 10% de au men to sig ni fi ca vam R$100 mi -
lhões; que 20% de au men to sig ni fi ca vam R$200 mi -
lhões, e que o Mi nis té rio não tem di nhe i ro. Não que ro
que a ques tão do au men to de clí ni cas de he mo diá li se
seja tra ta da pelo lado fi nan ce i ro, pois é mu i to fá cil bri -
gar por um se tor da in dús tria qual quer que não lida
com vi das, daí se pode che gar aos úl ti mos ex tre mos
até co me çar a ne go ci ar. Mas nós, pa ci en tes re na is,
não po de mos pas sar cin co dias sem uma diá li se.

Qual a es tru tu ra que este Go ver no tem para, se
uma clí ni ca fe char, me trans fe rir, an tes de cin co dias,
para um hos pi tal pú bli co? Ne nhu ma. Essa his tó ria de
di zer à im pren sa que não pode fe char, cla ro que não
pode fe char, o mé di co não vai fe char. O mé di co tem
res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal so bre isso e não vai
fe char. Mas a in dús tria pode co me çar a não for ne cer
ma te ri al, a clí ni ca pode co me çar a não ter con di ções
de fun ci o na men to e a qua li da de do tra ta men to cai.

A Por ta ria nº 82 ga ran te isso, e nós, pa ci en tes
re na is, não va mos per mi tir que ne nhum item des sa
Por ta ria seja que bra do, por que lu ta mos mu i to para
con se gui-la. Ela tem o aval de se ten ta e três pa ci en-
tes que mor re ram na tra gé dia de Ca ru a ru. Então pen -
so que tem que ha ver se ri e da de do Go ver no, tem que
ha ver um apo io ma ci ço. Então faço um ape lo, um ape -
lo pela mi nha vida, pela vida de ses sen ta mil pa ci en-
tes re na is, os qua is te nho a hon ra de es tar, nes ta
Casa, re pre sen tan do, com mu i to or gu lho, por que em
Per nam bu co con se gui mos a ex ce lên cia de qua li da-
de, e os ou tros Esta dos ain da não che ga ram a isso.

A ma i o ria dos pa ci en tes re na is, Se na dor, é
semi-al fa be ti za da, re ce be um sa lá rio mí ni mo, não
tem con di ções de in for ma ções nem de bri gar pe los
seus di re i tos. Não exis te nem a in for ma ção do di re i to
que tem. Então ele está en tran do nes sa his tó ria, en -
tran do num bu ra co enor me, em ple no alto mar, que
ele não sabe onde está, mas vai ver a água en tran do
no bar co e afun dan do. Va mos pen sar: pre ci sa mos
nos sub me ter a uma ses são de he mo diá li se três ve -
zes por se ma na e, se an tes de ir mos a cada uma de -
las, pe gar mos um jor nal e ver mos todo esse ter ro ris-
mo que o Mi nis té rio da Sa ú de, tor na-se uma ta re fa di -
fí cil.

Te nho, par ti cu lar men te, um res pe i to mu i to gran -
de pelo Mi nis tro Hum ber to Cos ta. Não digo que sou
ami go dele, por que ami go é uma pa la vra mu i to sé ria
para se usar. Pen so que to das as pes so as têm pou -
cos ami gos. Mas te mos um re la ci o na men to mu i to

bom. Infe liz men te ele co lo cou à fren te da Se cre ta ria
Na ci o nal de Sa ú de Dr. Jor ge Sol la, que tem brin ca do
com as nos sas vi das.

Não sou téc ni co para sa ber quan to cus ta a de fa-
sa gem, não sou ad vo ga do, não sou mé di co; sou pa ci-
en te re nal. Te nho se gun do grau, não te nho mu i ta in -
for ma ção, mas te nho sen ti men tos do di re i to que te-
nho, te nho co nhe ci men to so bre o fun do do poço a
que po de mos che gar, que pode ser ins ta la da a ma i or
tra gé dia de he mo diá li se do mun do. Ca ru a ru vai ser
uma xí ca ra de café pe que no com re la ção ao que
pode es tar acon te cen do, por que não exis te no Mi nis-
té rio ne nhu ma es tru tu ra para fa zer um re ma ne ja men-
to de ur gên cia dos pa ci en tes re na is. Não se pode
brin car com isso, Se na dor. Te mos es cla re ci men to, te -
mos a con fi an ça de que esta Casa pode ten tar cha -
mar à res pon sa bi li da de o Sr. Mi nis tro da Sa ú de e
fazê-lo ur gen te men te. Eu, mes mo es cla re ci do e sa-
ben do os di re i tos que te nho, te nho en tra do na sala de
he mo diá li se com a pres são al te ra da, te nho medo de
que ama nhã a clí ni ca diga que não tem con di ções de
fun ci o nar. Algu mas clí ni cas já co me ça ram a atra sar
pa ga men to de fun ci o ná ri os, de vem im pos to, de vem
mu i to di nhe i ro à in dús tria e mi nha pre o cu pa ção ma i or
é exa ta men te esta: ela pode não que brar a por ta ria
mas pode co me çar a atra sar, como já atra sou em al -
guns Esta dos os sa lá ri os dos téc ni cos de en fer ma-
gem, que são nos sos guar diões. São eles que sem -
pre es tão com aque la agu lhi nha, três ve zes por dia,
fu ran do o nos so bra ço, para en trar mos na he mo diá li-
se. Eles já sa bem como nos co lo car na má qui na. Eles
já sa bem, pela nos sa ex pres são, por cu i da rem de nós 
du ran te tan to tem po, quan do não es ta mos nos sen tin-
do bem. Nem pre ci sa mos fa lar, que eles já sa bem.

O Go ver no diz que, se hou ver uma cri se, vai
trans fe rir esse pa ci en te e ga ran tir o tra ta men to. Mas o 
mé di co, na ou tra clí ni ca, vai ser o mes mo? Será o
mes mo mé di co que me aten de há seis ou sete anos e
que sabe to dos os pro ble mas que te nho? Qu an do me 
trans fe rir e ga ran tir meu tra ta men to em ou tro hos pi tal,
o Go ver no tam bém vai trans fe rir a en fer me i ra que me
co nhe ce e que tra ta de mim to dos os dias na he mo-
diá li se? O Go ver no vai con se guir trans fe rir tam bém o
téc ni co e o au xi li ar de Enfer ma gem que sa bem fu rar a 
mi nha fi cha, para que eu não a per ca? Eles fu ram a fi -
cha di re i ti nho, e ter mi no a diá li se sem ne nhum pro ble-
ma.

Não se pode di zer “ga ran to o tra ta men to” sem
dar uma ga ran tia real de que não ha ve rá ne nhu ma
que bra no ser vi ço da diá li se.

Por tan to, eu gos ta ria de sa ber os en ca mi nha-
men tos do Se na do, para que eu fi zes se um pe di do
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mais ló gi co. Mas, como não te nho esse co nhe ci men-
to, peço o apo io sen ti men tal, peço que V. Exªs pen-
sem nes sa ques tão como se ti ves sem um fi lho, uma
es po sa ou um pa ren te que ri do fa zen do he mo diá li se.
Pen sem com o co ra ção e le vem este meu ape lo a ou -
tros Se na do res, in de pen den te men te de par ti do, por -
que são 60 mil bra si le i ros que pre ci sam de uma res -
pos ta ur gen te men te. Não po de mos con ti nu ar vi ven do
nes sa afli ção. Isso é pior do que al guém di zer: “Ama -
nhã você vai para o pa re dão”. Co lo que-nos no pa re-
dão e nos mate logo, mas não nos de i xe fi car nes sa
afli ção. Não tem sido fá cil dor mir e acor dar sem sa ber
o dia de ama nhã.

Há 16 anos, sou pa ci en te. Ve nho lu tan do mu i to
para me man ter vivo. Em uma ses são de diá li se, fa ze-
mos ami gos. Como so mos co le gas de de fi ciên cia re -
nal, tor na mo-nos ami gos. Ocor re de es tar mos con-
ver san do com um ami go e de, dali a pou co, ele mor -
rer. E es ta mos na má qui na, não po de mos cho rar, não
po de mos sor rir, não po de mos fa zer nada, por que te -
mos que con ti nu ar o tra ta men to.

Há mu i tos as pec tos que afe tam a vida de um pa -
ci en te re nal. Daí o meu re pú dio ao Mi nis té rio da Sa ú-
de, à ma ne i ra como o Dr. Jor ge Sol la tem en ca mi nha-
do esse pro ble ma. Ele não é pa ci en te re nal, o pai e a
mãe dele não fi ze ram he mo diá li se, os fi lhos dele nun -
ca en tra ram em uma sala de he mo diá li se. Ele, como
mé di co, não sabe nem o que é he mo diá li se. Du vi do
que ele te nha en tra do em uma sala de he mo diá li se.
Por isso, eu o es tou con vi dan do para que ele tome co -
nhe ci men to do so fri men to de um pa ci en te re nal e
aca be com esse ter ro ris mo que está na im pren sa, de
que nós, pa ci en tes re na is, so mos ma ni pu la dos por
do nos de clí ni cas. So mos pa ci en tes re na is, não so-
mos im be cis, nem idi o tas. Sa be mos dos nos sos di re i-
tos e exi gi mos esse res pe i to.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, vou guar -
dar na mi nha lem bran ça esse agra de ci men to a V.
Exªs, por que sei que não sa i rei des ta Casa sem uma
res pos ta. Qu e ro ter a cer te za de que, ao che gar em
Per nam bu co, já ha ve rá, pelo me nos, um pri me i ro en -
ca mi nha men to des ta Casa, para que pos sa mos, a
par tir de quin ta-fe i ra, fa zer uma diá li se com mais tran -
qüi li da de.

Mu i to obri ga do a to dos. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Agra de-

ço ao Sr. José Car los de Qu e i ro ga Ma ci el e que ro,
pela con di ção de mé di co – vou abrir uma ex ce ção,
como Pre si den te da Co mis são -, de i xar bem cla ro
que esse ho mem fala com co nhe ci men to de ca u sa,
pois é um pa ci en te re nal crô ni co. A an gús tia e a an si-
e da de das pes so as que es tão vi ven do essa si tu a ção

ocor re exa ta men te por que a se gu ran ça dos re na is
crô ni cos está nas clí ni cas que os aten dem. E sa be-
mos que a re mu ne ra ção do Go ver no Fe de ral para es -
sas clí ni cas está de fa sa da. E o ser vi ço pri va do tem
que se sus ten tar à cus ta des sa re mu ne ra ção.

Enten de mos isso. Sa i bam que aqui es ta mos es -
cu tan do aque le que é mais di re ta men te atin gi do por
essa an si e da de e que nos pro po mos a fa zer as nos -
sas au diên ci as pú bli cas por que te mos res pon sa bi li-
da de com to dos aque les com quem nos re la ci o na mos
nas nos sas au diên ci as e na Sub co mis são. Te nho a
cer te za ab so lu ta de que che ga re mos a con clu sões
fa vo rá ve is re fe ren tes aos re na is crô ni cos.

Re gis tro a pre sen ça das se guin tes au to ri da des:
Dr. Pa u lo Set te, da Asso ci a ção Bra si le i ra dos Cen tros
de Diá li se e Trans plan tes – ABCDT, de Per nam bu co;
Dr. José Alu í sio, Vice-Pre si den te da ABCDT, San ta
Ca ta ri na; Dr. Pa u lo Lu co ni, Di re tor Téc ni co da ABCDT,
São Pa u lo; Dr. Was hing ton Luiz Cor re ia, Pre si den te
da ABCDT, Dis tri to Fe de ral; Dr. New ton Ste lio Fon ta-
nel la, Pre fe i to do Mu ni cí pio de São Jo a quim, San ta
Ca ta ri na. Sin tam-se bem re ce bi dos nes ta sala, como
se es ti ves sem com pon do a nos sa Mesa.

Agra de ço ao Sr. José Car los de Qu e i ro ga Ma ci-
el e cha ma rei ago ra para fa zer a sua ex po si ção o Dr.
Ruy Ba ra ta, da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia.
Após a ma ni fes ta ção dos qua tro ex po si to res da no i te,
se rão for mu la das as per gun tas dos Srs. Se na do res,
lem bran do que es ta mos numa re u nião da Sub co mis-
são de Sa ú de, cujo tema é Assis tên cia à Sa ú de dos
Pa ci en tes Re na is Crô ni cos. Ha ve rá duas re u niões de
au diên cia: a de hoje e a da pró xi ma ter ça-fe i ra.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Ruy Ba ra ta por vin te
mi nu tos.

O SR. RUY BARATA – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, Sr. re pre sen tan te do Po der Pú bli co,
Srs. re pre sen tan tes de en ti da des da so ci e da de ci vil,
se nho ras e se nho res, agra de ço à Sub co mis são pelo
con vi te for mu la do à So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo-
gia para par ti ci par des ta re u nião, de ini ci a ti va do Se -
na do bra si le i ro, para con tri bu ir com a nos sa vi são ins -
ti tu ci o nal so bre as ques tões que en vol vem a aten ção
e o tra ta men to dos pa ci en tes por ta do res de do en ças
re na is.

Ao cum pri men tá-los, vi mos ma ni fes tar a nos sa
mais sen ti da pre o cu pa ção com a cri se que se aba te
so bre o seg men to de tra ta men to de pa ci en tes por ta-
do res de in su fi ciên cia re nal crô ni ca. São por ta do res
de in su fi ciên cia re nal crô ni ca aque les pa ci en tes que,
em de cor rên cia de uma sé rie mu i to gran de de do en-
ças, per dem a fun ção de pu ra ti va dos rins sa di os, pas -
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san do a de pen der de te ra pia re nal de subs ti tu i ção,
he mo diá li se e diá li se pe ri to ni al, até a pos si bi li da de de 
re a li za ção do trans plan te re nal.

Entre as do en ças que mais fre qüen te men te le -
vam a in su fi ciên cia re nal, es tão a hi per ten são ar te ri al,
o di a be tes me li tus e as do en ças in fla ma tó ri as dos
rins, mais co nhe ci das como ne fri tes.

A exis tên cia no Bra sil de cer ca de trin ta mi lhões
de hi per ten sos e oito mi lhões de di a bé ti cos por si já
cons ti tui ca u sa de gran de pre o cu pa ção para a sa ú de
pú bli ca, es pe ci al men te pela his tó ri ca au sên cia de
ações con cre tas de pre ven ção, agra va da nos dias de
hoje pela cri se por que pas sam hos pi ta is e clí ni cas
es pe ci a li za das no tra ta men to de pa ci en tes com in su-
fi ciên cia re nal crô ni ca sob diá li se.

São pa ci en tes de ris co per ma nen te, pois de vem
re a li zar, no mí ni mo, três ses sões de he mo diá li se por
se ma na, com du ra ção de qua tro ho ras, ou ses sões
con tí nu as ou in ter mi ten tes de diá li se pe ri to ni al, de
ma ne i ra a ga ran tir a de sin to xi ca ção do or ga nis mo de -
ter mi na da pela do en ça, sob pena de fa ta li da des.

No mun do, cer ca de 1,2 mi lhão de pes so as so -
bre vi vem sob tra ta men to di a lí ti co. No Bra sil, se gun do
o cen so de 2002 re a li za do pela So ci e da de Bra si le i ra
de Ne fro lo gia, ha via apro xi ma da men te 54,5 mil pa ci-
en tes, dos qua is 48.874 em he mo diá li se e 5.649 em
diá li se pe ri to ni al.

O fi nan ci a men to do tra ta men to é fe i to por meio
do sis te ma pú bli co de sa ú de na gran de ma i o ria dos
pa í ses. No Bra sil, ape nas 6% dos tra ta men tos são fi -
nan ci a dos por se gu ros ou pla nos de sa ú de pri va dos;
os ou tros 94% são fi nan ci a dos pelo SUS, por meio de
ta be las de re mu ne ra ção de pro ce di men tos.

Os pa ci en tes re na is dis tri bu em-se nas re giões
do País, es tan do mais con cen tra dos nas Re giões Sul
e Su des te. É um tra ta men to caro, quan do com pa ra do
com pro ce di men tos de mé dia e ba i xa com ple xi da de
em todo o mun do.

Fato mar can te na his tó ria da diá li se no Bra sil foi
a tra gé dia de Ca ru a ru, ocor ri da em 1996, de enor me
re per cus são na mí dia na ci o nal e in ter na ci o nal, quan -
do mor re ram mais de ses sen ta pa ci en tes re na is, vi ti-
ma dos pela con ta mi na ção da água ne ces sá ria para a 
re a li za ção da he mo diá li se. O tra ta men to de água usa -
do pe las uni da des de diá li se en vol vi das não foi su fi ci-
en te para de ter a mor tan da de, pois a água dos ma -
nan ci a is en con tra va-se for te men te con ta mi na da por
al gas de no mi na das ci a no fí ci as, as qua is pro du zem
mi cro cis ti na, que é uma en do to xi na de alto po der tó xi-
co, res pon sá vel, em úl ti ma aná li se, pela dra má ti ca
ocor rên cia.

Até en tão dor min do em ber ço es plên di do, o Go -
ver no foi des per ta do pela mí dia in ter na ci o nal, de nun-
ci an do o epi só dio que pas sou a ser co nhe ci do como
“Sín dro me de Ca ru a ru”. Sua res pos ta, cer ta ou er ra-
da – não im por ta –,foi a edi ção de por ta ri as do Mi nis-
té rio da Sa ú de com re gras e nor mas téc ni cas exi gin-
do a tro ca rá pi da dos equi pa men tos até en tão em uso 
no Bra sil.

No iní cio, o Mi nis tro de en tão alo cou re cur sos da 
or dem de R$100 mi lhões para fi nan ci ar o re e qui pa-
men to das uni da des pú bli cas e pri va das. Em cer ca de 
qua tro anos de exis tên cia, os re fe ri dos re cur sos, de
fato, não sa í ram, por ra zões des co nhe ci das. Con tu do,
os equi pa men tos fo ram tro ca dos à cus ta de fi nan ci a-
men to pro por ci o na do pe las em pre sas es tran ge i ras
fa bri can tes dos re fe ri dos equi pa men tos. Para ar car
com os cus tos mais ele va dos das no vas téc ni cas, o
Mi nis té rio da Sa ú de pro me teu, em cur to pra zo, dar re -
a jus te nas ta be las, de ma ne i ra a ga ran tir o cus te io
dos no vos pro ce di men tos.

Fi nal men te, as uni da des de diá li se, ao lon go de
cin co anos, con se gui ram tro car 11,5 mil equi pa men-
tos, ne ces sá ri os ao aten di men to da de man da atu al, e
ad qui ri ram mo der nos e dis pen di o sos apa re lhos de
tra ta men to de água. Os re sul ta dos da mo der ni za ção
com pul só ria e sem las tro fi nan ce i ro pas sa ram logo a
ser per ce bi dos, in clu si ve por mé di cos e pa ci en tes,
com a me lho ra ob je ti va dos in di ca do res clí ni cos e epi -
de mi o ló gi cos ob ser va dos, prin ci pal men te na ma i or
se gu ran ça in tra di a lí ti ca.

Na ou tra pon ta, o não-cum pri men to das pro-
mes sas de re a jus te de ta be las para pro ce di men tos
ob je ti va men te mais ca ros e in fla dos em seus cus tos
por con ta da va ri a ção cam bi al e das pres sões in fla ci-
o ná ri as pro du ziu um ce ná rio de ina dim plên cia e que -
bra ge ne ra li za da das uni da des de diá li se, o que fran -
ca men te ame a ça a con ti nu i da de dos ser vi ços e, em
con se qüên cia, co lo ca em ris co a vida dos pa ci en tes
ora em tra ta men to, blo que an do o aten di men to de no -
vos pa ci en tes, pela im pos si bi li da de de ex pan são de
no vos pos tos, caso so lu ções efi ci en tes não se jam en -
con tra das.

Adi ci o nal men te, in for ma mos que o nú me ro de
pa ci en tes em pro gra ma di a lí ti co cres ce, no Bra sil, à
mé dia de 10% ao ano, à cus ta de uma in ci dên cia de
mais de cem pa ci en tes no vos por mi lhão de ha bi tan-
tes/ano, que de man da rão in ves ti men to real para
aten der, no mí ni mo, cin co mil no vos pa ci en tes, nes te
ano de 2003. Isso, no mí ni mo, sig ni fi ca mais mil má -
qui nas a se rem com pra das e se rem de fi ni das para
este ano de 2003.
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Aqui che ga mos a esta gra ve si tu a ção, ape sar de 
aler tar mos as au to ri da des, a tem po con si de rá vel, a
res pe i to da ba i xa re mu ne ra ção das ta be las, as qua is
man têm-se con ge la das há mais de dois anos. Isso,
por si só, ex pli ca a agu di za ção da cri se en fren ta da
pelo sis te ma. De nada adi an ta ria re cor rer a pla ni lhas
de cus tos, nes te mo men to, pois as con di ções são va -
riá ve is e, ain da mais, por que o Mi nis té rio da Sa ú de
tem ins tru men tos su fi ci en tes para afe rir cus tos e de -
ter mi nar os re a jus tes ne ces sá ri os.

Hoje, os for ne ce do res vêm re cu san do en tre gar
pe ças de re po si ção das má qui nas, bem como in su-
mos fun da men ta is para a re a li za ção da he mo diá li se,
ale gan do que os ser vi ços em di fi cul da des vêm ca u-
san do pre ju í zos fi nan ce i ros aos fa bri can tes mul ti na ci-
o na is. Some-se a isso o fato de que gran de nú me ro
de Mu ni cí pi os bra si le i ros sob ges tão ple na che ga a
atra sar o pa ga men to, de fa sa do em qua se dois me-
ses.

A con ju ga ção des ses fa to res nos trou xe a este
mo men to de an gús tia e in cer te za, cuja so lu ção exi ge
me di das acer ta das e rá pi das.

Agra van te ma i or para essa si tu a ção é o de que
o sis te ma pú bli co es ta tal tem mos tra do ba i xa ca pa ci-
da de para aten di men to de não mais que 10% dos pa -
ci en tes, de acor do com o cen so ne fro ló gi co de 2002,
o qual ane xa re mos aos do cu men tos des ta re u nião.

Entre as dis tor ções ob ser va das no sis te ma de
aten di men to a pa ci en tes re na is, po de mos des ta car
um gran de nú me ro de ca u sas, e não ape nas as cha -
ma das mo di fi ca ções das ta be las. Se ria mu i to di fí cil vir 
a esta Casa e sim ples men te so li ci tar a V. Exas re cur-
sos para as ta be las a fim de so lu ci o nar o pro ble ma.
Não é bem as sim.

A ques tão das ta be las é uma ne ces si da de para
o sis te ma con ti nu ar exis tin do. Por isso, des ta ca re mos
al gu mas das dis tor ções en con tra das no sis te ma de
aten di men to a pa ci en tes re na is, sa li en tan do, pri me i-
ra men te, as re fe ren tes ao mo de lo de aten ção aos do -
en tes re na is.

A pri me i ra dis tor ção re fe re-se à ine xis tên cia his -
tó ri ca de um pla ne ja men to es tra té gi co ca paz de en -
fren tar as re a is di men sões do pro ble ma em to dos os
seus seg men tos de ter mi nan tes. Assim, é pos sí vel ci -
tar a ine xis tên cia de po lí ti cas de pre ven ção de do en ça
ou mes mo de tra ta men to pre co ce de ca u sa re ver sí vel
de in su fi ciên cia re nal ou de tra ta men to con ser va dor e
pre ser va ti vo de do en ças ir re ver sí ve is que fa tal men te
cul mi nam com a ne ces si da de de te ra pia re nal de
subs ti tu i ção. Nes se caso, deve-se con si de rar a fal ta
de vin cu la ção do mé di co es pe ci a lis ta ao sis te ma bá -
si co de aten ção à po pu la ção. Pa te ti ca men te, os pa ci-

en tes que ne ces si tam de tra ta men to, de ma ne i ra ge -
ral, ape nas pro cu ram um ne fro lo gis ta quan do pra ti ca-
men te já per de ram a fun ção dos rins. A obri ga ção do
ne fro lo gis ta é cu i dar de rins sa di os. Po rém, o pa ci en te
so men te pro cu ra um es pe ci a lis ta quan do o rim não
fun ci o na mais. Esse é re al men te um fato bi zar ro que
ocor re no nos so aten di men to.

O se gun do ele men to que des ta ca mos é a fal ta
de ins tru men to de es cla re ci men to da po pu la ção so -
bre as do en ças dos rins.

O ter ce i ro pon to diz res pe i to à enor me dis pa ri-
da de en tre o aten di men to das po pu la ções dos Esta -
dos do Sul e do Su des te com pa ra do ao dos Esta dos
mais po bres do Nor te e do Nor des te.

A quar ta dis tor ção re la ci o na-se à fal ta de po lí ti-
ca de fi xa ção de pro fis si o na is de ne fro lo gia nos Esta -
dos mais po bres.

Há ne ces si da de tam bém de es ta be le cer al gu-
mas di fi cul da des exis ten tes no atu al mo de lo de ges -
tão.

Pri me i ra men te, é ne ces sá rio re ver a ten dên cia
de pa ga men to das uni da des de diá li se a par tir de au -
to ri da des mu ni ci pa is, mu i tas de las de sa pa re lha das e
des co nhe ce do ras da im por tân cia do pro ble ma. As
gran des ci da des e ca pi ta is têm-se res pon sa bi li za do
pelo tra ta men to de pa ci en tes de mu i tos ou tros Mu ni-
cí pi os e Esta dos sem co ber tu ra fi nan ce i ra ade qua da
para as sim o fa zer. Mu i tos cor tam as fa tu ras ou atra -
sam, em até dois me ses, o re em bol so, ca u san do
enor mes pre ju í zos para to dos. Ou tros, in clu si ve, não
che gam a pa gar o re a jus te de 10%, con ce di do há
dois anos, para a he mo diá li se tipo 2 re a li za da pe las
uni da des que, com pul so ri a men te, se ade qua ram às
exi gên ci as das por ta ri as mi nis te ri a is.

Por tan to, urge uma so lu ção mais glo ba li za da,
de ter mi na da e fi nan ci a da es tra te gi ca men te pelo Mi -
nis té rio da Sa ú de, pla ne ja da pelo Mu ni cí pio, mas ge -
ri da pelo Esta do.

É ne ces sá rio abor dar ou tro tema com ple xo: o
nos so se tor de pres ta ção de ser vi ço tam bém está re -
ple to de ir re gu la ri da des. Por isso, não po de ria de i xar
de me re fe rir a esse as sun to, pois há uma luta an ti ga
da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia con tra a inob -
ser vân cia até mes mo dos pre ce i tos cons ti tu ci o na is.
Ape sar das pro i bi ções do art. 199 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, as duas in dús tri as mul ti na ci o na is que ma ne jam
car te li za da men te mais de 90% do mer ca do de equi -
pa men tos de in su mos no Bra sil ad qui ri ram cer ca de
cem uni da des de diá li se para pres tar ser vi ços ao
SUS. De um lado, de ter mi nam pre ços ao sa bor de
suas de man das e jus ti fi cam suas ma jo ra ções com
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base nas va ri a ções cam bi a is e nas pres sões in fla ci o-
ná ri as. De ou tro, exer cem pres sões in su por tá ve is so -
bre o con jun to de pres ta do res de ser vi ço apri si o na-
dos em ta be las fi xas há mais de dois anos. Esse fato
já foi de nun ci a do ao CADE, nes ta Casa, pelo Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra, hoje Go ver na dor do Ce a rá.

A CPI dos Me di ca men tos, di ri gi da pelo en tão
De pu ta do Nel son Mar che zan, por sua vez, re co men-
dou, em seu re la tó rio, a ins ta la ção de uma co mis são
de sin di cân cia es pe cí fi ca para in ves ti gar a de nún cia
for mu la da pela So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia.

Tam bém co bra ram ati tu des do Mi nis té rio da Sa -
ú de so bre a ques tão os De pu ta dos Edu ar do Jor ge, de 
São Pa u lo, Pa u lo Rit zel, do Rio Gran de do Sul, Hen ri-
que Fon ta na, do Rio Gran de do Sul, Ra i mun do Go-
mes de Ma tos, do Ce a rá, Vi cen te Ca ro pre so, Már cio
Ma tos, Wal ter Feld man, Arlin do Chi na glia, e tam bém
o ex-De pu ta do Hum ber to Cos ta, atu al Mi nis tro da Sa -
ú de.

Na oca sião, o atu al Mi nis tro in te gran te da Co-
mis são de Sa ú de da Câ ma ra dos De pu ta dos su ge riu
a cri a ção de uma sub co mis são –apro va da, mas nun -
ca ins ta la da – para in ves ti gar o fato. À es pe ra de so lu-
ções, a So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia ane xa, no
mo men to, um dos siê so bre a ação des sas em pre sas
no ramo de pres ta ção de ser vi ço, des de 1995.

Vi mos, por tan to, fi nal men te so li ci tar a V. Exªs
pro vi dên ci as ne ces sá ri as para o en fren ta men to do
pro ble ma em es ca la na ci o nal.

Re gi o nal men te, ha ve rá va riá vel pos si bi li da de
de atu a ção na de pen dên cia da ca pa ci da de lo cal de
mo bi li za ção de re cur sos ma te ri a is e hu ma nos.

Pre za dos Se na do res, o de sem pe nho de sua ati -
vi da de par la men tar será de fun da men tal im por tân cia
para que se pos sa evi tar uma nova ca tás tro fe.

Luta-se, por fim, pe las se guin tes te ses:

1. so cor ro de emer gên cia via rá pi do re-
a jus te de ta be las, fun da men tal para im pe dir
a ca tás tro fe que se anun cia, pois a re mu ne-
ra ção dos pro ce di men tos en con tra-se ex tre-
ma men te de fa sa da, mes mo di an te da re mu-
ne ra ção ob ser va da em pa í ses da Amé ri ca
do Sul, como Argen ti na, Chi le, Uru guai, etc;

2. or ga ni za ção do sis te ma de aten di-
men to a re na is, por meio da cri a ção de um
de par ta men to den tro do Mi nis té rio da Sa ú-
de, para tra tar com per ti nên cia de to dos os
as sun tos e po lí ti cas re fe ren tes a re na is, es -
pe ci al men te por ser este se tor con su mi dor
de vul to sos re cur sos, cer ca de R$750 mi-
lhões ao ano;

3. ra ci o na li zar tais re cur sos para aten-
der pre ven ção e di ag nós ti co pre co ce de ne -
fro pa ti as, vi san do a re du zir a ace le ra ção da
mo lés tia para con di ção de de pen dên cia da
diá li se;

4. per mi tir a con tri bu i ção das vá ri as re -
giões do País, de ma ne i ra a con tem plar par -
ti cu la ri da des re gi o na is;

5. im plan tar po lí ti ca de in cor po ra ção
de tec no lo gia, para per mi tir ma i or par ti ci pa-
ção da in dús tria na ci o nal no mer ca do de in -
su mos e equi pa men tos, que foi li te ral men te
aba ti do em seu pro je to de mo der ni za ção e
com pe ti ção pela li be ra ção da ação do car tel
no se tor;

6. par ti ci pa ção efe ti va de or ga ni za ções
de mé di cos e pa ci en tes nas pro pos tas de
or ga ni za ção da área;

7. so lu ci o nar a con ten to as dis tor ções
exis ten tes no mer ca do de pres ta ção de ser -
vi ços.

Era esse o pro nun ci a men to que tí nha mos a
pro fe rir, em que bus ca mos en fo car al guns as pec tos
mu i to ma i o res e mu i to mais efe ti vos do que este.
Esta mos à in te i ra dis po si ção de V. Exªs.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Mu i to
obri ga do, Dr. Ruy Ba ra ta. Re gis tro a pre sen ça do Se -
na dor Mar co Ma ci el. Agra de ço, Dr. Ruy Ba ra ta, em
nome da Sub co mis são de Sa ú de, o seu em pe nho
para que pu dés se mos es tar hoje na pri me i ra par te da
nos sa au diên cia pú bli ca. Mu i to obri ga do.

Con vi do o Se na dor Mar co Ma ci el a com por nos -
sa Mesa. Fi que à von ta de, Se na dor.

Ou vi re mos ago ra ou vir a ex po si ção da Drª Flá -
via de Fre i tas de Pa u la, ge ren te-ge ral de tec no lo gia e
ser vi ços de sa ú de da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria – Anvi sa. A se nho ra dis põe de vin te mi nu tos
para sua ex po si ção.

A SRA. FLÁVIA DE FREITAS DE PAULA – Boa 
no i te. Sr. Pre si den te, Se na dor Pa pa léo Paes, Sr. Re -
la tor, Srs. Se na do res pre sen tes, Se na dor Mar co Ma -
ci el, esta re u nião é de gran de im por tân cia.

Como sou per nam bu ca na – con ter râ nea do Se -
na dor Mar co Ma ci el –, fun ci o ná ria do Mi nis té rio da
Sa ú de e te nho, na fa mí lia, um por ta dor de do en ça re -
nal crô ni ca, esta re u nião tor na-se mu i to mais im por-
tan te, tan to pro fis si o nal como in di vi du al men te.

Ten ta rei apre sen tar para V. Exªs o tra ba lho que
te mos de sen vol vi do den tro da ge rên cia-ge ral em ser -
vi ço de tec no lo gia e ser vi ços de sa ú de da Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria – Anvi sa, no sen ti do
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de con tri bu ir mos, como Po der Pú bli co, para a me lho-
ria da qua li da de dos ser vi ços de he mo diá li se no País.

Re lem bro que a mis são da Vi gi lân cia Sa ni tá ria,
es ta be le ci da pela Lei nº 8.080, é um con jun to de
ações ca pa zes de eli mi nar, di mi nu ir ou pre ve nir o ris -
co à sa ú de, in ter vir nos pro ble mas sa ni tá ri os de cor-
ren tes do meio am bi en te, da pro du ção e a cir cu la ção
de bens e da pres ta ção de ser vi ço de in te res se da sa -
ú de. Com re la ção a essa atri bu i ção da Vi gi lân cia Sa -
ni tá ria, des ta co a im por tân cia da pre ven ção dos pro -
ble mas. Atu al men te, em mu i tos dos ca sos, a Vi gi lân-
cia Sa ni tá ria con se gue atu ar na cor re ção dos pro ble-
mas, mas nos so in tu i to sem pre, em to das as me di das
que te mos ado ta do, é o de tra ba lhar na pre ven ção.

Como se or ga ni za o sis te ma? Iden ti fi ca mos mu -
i ta de sin for ma ção quan to à or ga ni za ção do pró prio
Sis te ma Úni co de Sa ú de. A Anvi sa, como ór gão do
Sis te ma Na ci o nal jun to a União, tra ba lha com o pa pel
da co or de na ção das ações que são de sen vol vi das
prin ci pal men te no âm bi to dos Esta dos e dos Mu ni cí-
pi os, de pen den do de seu tipo de ges tão.

Com a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân-
cia Sa ni tá ria pela Lei nº 9.782, de 1999, foi cri a da a
Ge rên cia-Ge ral de Tec no lo gia em Ser vi ços de Sa ú de,
que tem como mis são co or de nar as ações jun to a to -
dos os ser vi ços de sa ú de do País.

A mis são da Anvi sa é pro te ger e pro mo ver a sa -
ú de da po pu la ção, ga ran tin do a se gu ran ça sa ni tá ria
de pro du tos e ser vi ços e par ti ci pan do do seu aces so.
Essa mis são é re al men te um ver da de i ro de sa fio para
qual quer ente pú bli co, e ten ta mos de sen vol ver nos-
sas ações no sen ti do de al can çar essa meta. Não é
um tra ba lho que dará re sul ta do em um ano ou dois; é
um tra ba lho de lon go pra zo. O que vou apre sen tar a V.
Exªs ten ta al can çar essa nos sa mis são.

A Ge rên cia-Ge ral de Tec no lo gia em Ser vi ços de 
Sa ú de tra ba lha ba si ca men te com ações de re gu la-
men ta ção, ca pa ci ta ção de pro fis si o na is de vi gi lân cia
sa ni tá ria e de sen vol vi men to de in di ca do res, para que, 
por meio des ses in di ca do res, pos sa mos de sen vol ver
o mo ni to ra men to da si tu a ção sa ni tá ria dos ser vi ços
de sa ú de. Além dis so, even tu al men te, tra ba lha mos
com in ves ti ga ção de even tos ad ver sos, quan do, por
exem plo, exis te uma si tu a ção crí ti ca como a de Ca ru-
a ru ou quan do há qual quer ou tro tipo de si tu a ção do
gê ne ro. Fa ze mos a in ves ti ga ção e, em ca sos ex cep ci-
o na is, a ins pe ção. Ha bi tu al men te, a ins pe ção é uma
ação de âm bi to es ta du al, mas, em ca sos ex cep ci o na-
is, a Agên cia atua fa zen do a ins pe ção.

Qual a nos sa pers pec ti va de tra ba lho? No ser vi-
ço de sa ú de, não ter qua li da de sig ni fi ca ter ris co. A
esse ris co to dos os pa ci en tes es ta rão ex pos tos se o

ser vi ço de sa ú de não ti ver qua li da de. Nos so tra ba lho
visa à me lho ria da qua li da de dos ser vi ços de sa ú de,
de he mo diá li se, es pe ci al men te.

No tra ba lho da Ge rên cia-Ge ral de Tec no lo gia em 
Ser vi ços de Sa ú de, fo ram pri o ri za dos pra ti ca men te
qua tro ti pos de ser vi ço de sa ú de, den tre os qua is está
a diá li se. A pri o ri za ção des ses ti pos de ser vi ço foi fe i ta
em fun ção do ris co que o mau fun ci o na men to de les
pode acar re tar para os pa ci en tes. Cito como exem plo,
nos hos pi ta is, ser vi ços que tra ba lham com re a ções io -
ni zan tes, la bo ra tó ri os e diá li se, que é a pa u ta de hoje.

Em fun ção des sas pri o ri da des, que me di das a
Agên cia ado tou? Uma das me di das foi es ta be le cer o
que se cha ma de Ter mo de Ajus tes e Me tas. Por meio
do Ter mo de Ajus tes e Me tas, a Anvi sa pas sa às Vi gi-
lân ci as Sa ni tá ri as es ta du a is um tipo de in cen ti vo,
para que se jam re a li za das as ins pe ções nos ser vi ços
de sa ú de.

Qual é a si tu a ção atu al? Na data de hoje, 583
ser vi ços de he mo diá li se es tão ca das tra dos no Ca-
das tro Na ci o nal de Esta be le ci men tos de Sa ú de; são
cer ca de 61 mil pa ci en tes ma tri cu la dos. Te mos ob ser-
va do, no de cor rer dos anos, o au men to da co ber tu ra
de aten di men to e o au men to da co ber tu ra tam bém da 
fis ca li za ção des ses ser vi ços.

Qual a pers pec ti va, qual a nos sa pro pos ta de
tra ba lho? Para a he mo diá li se, te mos tra ba lha do com
in di ca do res. Exis te um ban co de da dos que se cha ma
Apac, e, com base nes ses da dos, es ta mos cons tru in-
do es ses in di ca do res, usan do to dos os sis te mas de
in for ma ção para iden ti fi car qua is são os ser vi ços
mais crí ti cos, onde pre ci sa mos atu ar com mais fir me-
za. Esse é o tra ba lho que vi mos fa zen do.

A Por ta ria nº 82, ci ta da aqui, re pre sen tou um
gran de avan ço na me lho ria da qua li da de dos ser vi-
ços. Enten de mos que esse é um pro ces so de me lho-
ria con tí nua da qua li da de, que já é me lhor e apre sen-
ta mais ga ran ti as para o pa ci en te usuá rio des ses ser -
vi ços.

Ou tra pro pos ta que está sen do tra ba lha da é a
da cri a ção de um car tão para o pa ci en te, no qual ele
terá aces so, de for ma mais trans pa ren te, a to dos os
in di ca do res e mar ca do res do seu tra ta men to. Enten -
de mos que, so men te com o acom pa nha men to e o
mo ni to ra men to des sas in for ma ções, com a efe ti va
par ti ci pa ção do pa ci en te, este es ta rá cons ci en te do
seu tra ta men to e po de rá con tri bu ir e exi gir qua li da de.

Tam bém te mos in cen ti va do a acre di ta ção dos
ser vi ços de he mo diá li se. Para isso, a Anvi sa tem tra -
ba lha do, jun to com a SBN, no de sen vol vi men to dos
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ma nu a is de acre di ta ção, para fa vo re cer a me lho ria da 
qua li da de des ses ser vi ços.

Para que pu dés se mos ava li ar ade qua da men te
es ses ser vi ços em todo o País, o que per ce bía mos
ini ci al men te? Que a ins pe ção fe i ta em um de ter mi na-
do Esta do não ti nha as mes mas exi gên ci as que a ins -
pe ção fe i ta em ou tro Esta do. O nos so pa pel foi o de
sis te ma ti zar es sas in for ma ções, es ta be le cer pa drões
úni cos. Des sa ma ne i ra, quan do se dis ser que um es -
ta be le ci men to em um Esta do tem uma con di ção de
fun ci o na men to, a ou tra equi pe de ins pe ção que for
para ou tro Esta do terá os mes mos pa râ me tros de
ava li a ção. Isso foi fe i to por meio da Re so lu ção da Di -
re to ria Co le gi a da nº 35.

Fa lei para V. Exªs a res pe i to do Ter mo de Ajus -
tes e Me tas. Para a he mo diá li se, em fun ção da gra vi-
da de do pro ble ma, está es ta be le ci da, no Ter mo de
Ajus tes e Me tas, a ins pe ção de 100% dos es ta be le ci-
men tos de diá li se. A Anvi sa tem ten tan do aju dar no
re pas se des ses re cur sos para aju dar as equi pes de
ins pe ções, em to dos os Esta dos, a se es tru tu ra rem,
com a pers pec ti va de abor dar, de for ma mu i to sé ria, o
con tro le de in fec ções, que é um pro ble ma exis ten te
nos ser vi ços. Te mos que cri ar to dos os me ca nis mos
de con tro le para que esse pro ble ma seja re du zi do.

Essas sao as pri o ri da des do Ter mo de Ajus tes e
Me tas para a he mo diá li se, hos pi ta is, la bo ra tó ri os e ir -
ra di a ção io ni zan te. Assim, fica evi den te a gra vi da de e
a pri o ri za ção dos ser vi ços de he mo diá li se, que cor -
res pon de a 100% das ins pe ções.

A Por ta ria nº 82, como fa lei para V. Exªs, re pre-
sen tou uma me lho ria con tí nua nos ser vi ços. Isso
pode ser cla ra men te iden ti fi ca do nes se grá fi co, que
faz uma com pa ra ção en tre os anos de 1996 e 2002,
as an ti gas má qui nas de tan que e as má qui nas de pro -
por ção. Iden ti fi ca mos que, em 1996, 90% das má qui-
nas eram de tan que, en quan to que 10% eram de pro -
por ção. Hoje, no ano de 2002, cor ro bo ran do os da dos
apre sen ta dos pelo Dr. Ruy Ba ra ta, hou ve uma me lho-
ria mu i to gran de des ses ser vi ços com o in ves ti men to
em má qui nas de me lhor qua li da de. As an ti gas má qui-
nas de tan que pra ti ca men te aca ba ram: há so men te
3% no País. O que há no mer ca do são as má qui nas
de pro por ção.

Vou agi li zar, para não pas sar mos do tem po pre -
vis to.

Ve re mos em que fase está o pro ces so de apo io
à acre di ta ção. Já foi fe i ta con sul ta pú bli ca, e toda a so -
ci e da de apre sen tou con tri bu i ções. Já in cor po ra ram
as su ges tões, e es ta mos em fase de tes te de cam po
des se ma nu al de acre di ta ção, que, após o tes te de
cam po, será pu bli ca do de for ma de fi ni ti va.

Como te mos di vi di do as res pon sa bi li da des?
Cabe à Anvi sa tra ba lhar com os in di ca do res e mo ni to-
rar a qua li da de des ses ser vi ços, para que, com esse
mo ni to ra men to, pos sam ser de fi ni das po lí ti cas que
pro pi ci em a me lho ria da qua li da de. Cabe tam bém à
Anvi sa tra ba lhar com ro te i ro de ins pe ção e de
auto-ins pe ção, que pro pi cia a me lho ria con tí nua dos
ser vi ços.

A Orga ni za ção Na ci o nal de Acre di ta ção – ONA,
com a qual te mos uma par ce ria, é res pon sá vel pelo
pro ces so de acre di ta ção. O Mi nis té rio da Sa ú de e o
Da ta sus têm nos for ne ci do os ban cos de da dos, para
que tra ba lhe mos com os in di ca do res. E as vi gi lân ci as
sa ni tá ri as es ta du a is e mu ni ci pa is de sen vol vem o pro -
ces so de ins pe ção.

O car tão do pa ci en te, de que já fa lei, se ria uma
fer ra men ta que lhe per mi ti ria co nhe cer, in ter pre tar,
re gis trar os re sul ta dos dos exa mes la bo ra to ri a is e
seus in di ca do res me ta bó li cos. Acre di ta mos que essa
se ria uma me di da mu i to im por tan te, a fim de me lho rar
o con tro le e o re sul ta do do tra ta men to para os pa ci en-
tes.

O sis te ma de in for ma ção é a base do nos so tra -
ba lho. Assim, in te gra ria tan to o car tão do pa ci en te
quan to o sis te ma de Apac. Esta mos pro pon do – e, in -
clu si ve, está em ne go ci a ção com a Se cre ta ria de
Aten ção à Sa ú de – a in clu são de no vos da dos na
Apac, que é um sis te ma de in for ma ção, a fim de que
pos sa mos tra ba lhar com os in di ca do res de for ma
mais apro fun da da.

Gos ta ría mos de co lo car à dis po si ção de V. Exas
a Ge rên cia Ge ral de Tec no lo gia em Ser vi ços de Sa ú-
de, com o nos so con ta to, o nos so site na Inter net,
pois nos sa fi lo so fia de tra ba lho tem sido a de es tar-
mos sem pre aber tos às con tri bu i ções, a de ti rar dú vi-
das, es cla re cer pon tos de vis ta e agre gar su ges tões
para a me lho ria do ser vi ço de sa ú de do País.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Mu i to

obri ga do, Dra Flá via.
De acor do com o art. 114 do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, con vi do o Con sul tor Le gis la ti vo
do Se na do, Dr. Ubi ra mar Lo pes de Sou za, para com -
por a Mesa e as ses so rar esta Sub co mis são.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Arthur la va res, mé di-
co, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia
– Re gi o nal de Per nam bu co.

V. Sª dis põe de vin te mi nu tos para a sua ex po si-
ção.

O SR. ARTHUR TAVARES – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, e de ma is par ti ci pan tes des ta
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au diên cia, meus cum pri men tos! Não te nho o dom da
pa la vra, as sim como V. Exas. Por tan to, le rei um bre ve
re su mo da si tu a ção do tra ta men to di a lí ti co sob a óti ca
de um mé di co ne fro lo gis ta do Esta do de Per nam bu-
co.

Em 1996, com ple tei sete anos de for ma tu ra no
cur so mé di co e qua tro anos do tér mi no da re si dên cia
em Ne fro lo gia. Na que la épo ca, eram três os meus lo -
ca is de tra ba lho: uma uni da de de trans plan te re nal e
duas clí ni cas de diá li se. Duas ve zes por se ma na, eu
saía para tra ba lhar com medo, ape sar da con fi an ça
em mi nha ca pa ci da de téc ni ca e nos pre ce i tos éti cos
de Hi pó cra tes.

Era uma clí ni ca de diá li se em Re ci fe, com de fi-
ciên ci as es tru tu ra is crô ni cas de vi do a pro lon ga dos
pe río dos de má ges tão ad mi nis tra ti va, as qua is fo ram
agra va das quan do da pu bli ca ção da Por ta ria Mi nis te-
ri al que pas sou a re gu la men tar o fun ci o na men to des -
sas clí ni cas, a par tir de 1996.

Nós, ne fro lo gis tas per nam bu ca nos, vi ven ci a-
mos na que la épo ca um pe río do de caça às bru xas,
como se to dos tam bém ti vés se mos sido con de na dos
pela fa ta li da de ocor ri da em Ca ru a ru. Nos so al goz era
a Vi gi lân cia Sa ni tá ria, mo vi da não por ins tin tos vin ga-
ti vos, mas pelo te mor de fis ca li zar um se tor tão ex plo-
si vo como as clí ni cas de diá li se, pois não se per mi ti ria
um novo epi só dio com des fe cho trá gi co após o so fri-
men to de Ca ru a ru.

No caso da clí ni ca em que eu tra ba lha va em Re -
ci fe, ape sar de uma boa equi pe de mé di cos plan to nis-
tas, o ad mi nis tra dor não era um es pe ci a lis ta. E, após
um pe río do de con quis tas na qua li da de do tra ta men-
to, não hou ve con di ções de aten der to das as exi gên-
ci as da por ta ria, ten do cul mi na do com o fe cha men to
da clí ni ca pela Vi gi lân cia Sa ni tá ria e com a trans fe-
rên cia de to dos os pa ci en tes, dis tri bu í dos pe las de-
ma is uni da des con ve ni a das ao SUS, com so bre car ga
da rede, onde fo ram re a li za dos até cin co tur nos de
diá li se por dia. As ses sões, fre qüen te men te, eram en -
cer ra das às três ho ras da ma dru ga da, di fi cul tan do o
bom an da men to do ser vi ço, com pro me ten do a ma nu-
ten ção das má qui nas, es go tan do os pro fis si o na is da
sa ú de e trans tor nan do a vida dos pa ci en tes.

Ao lon go des ses sete anos, hou ve uma es pé cie
de pro ces so de se le ção na tu ral dos ser vi ços de diá li-
se, que se ade qua ram às exi gên ci as, den tro dos qua -
dros le ga is es ti pu la dos, ao cus to de vul to sos in ves ti-
men tos fi nan ce i ros. Hou ve tam bém uma evo lu ção
real no ór gão fis ca li za dor, que pas sou a en ten der me -
lhor a di nâ mi ca do se tor e o que re al men te im por ta va
e de via ser fis ca li za do, tor nan do-se, ao lon go des se
pro ces so, um ver da de i ro par ce i ro dos mé di cos, que,

as sim como os pa ci en tes, tam bém fo ram re al men te
be ne fi ci a dos pelo cum pri men to ade qua do des sas
nor mas.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
fi ze mos o nos so de ver de casa e ain da re ce be mos
nota má xi ma por ele. To das as exi gên ci as são cum pri-
das em Per nam bu co, como ates ta do em re la tó rio re -
cen te da ANVISA – Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria. Po rém, con fes so que, já há al guns me ses,
sin to-me in co mo da do pela mes ma sen sa ção de te-
mor da que la épo ca tão ad ver sa. Man ter esse alto pa -
drão de qua li da de em um pro gra ma de sa ú de de alta
com ple xi da de tem um cus to ele va do e cres cen te, que 
não foi com pen sa do des de a sua im ple men ta ção e
que foi al ta men te cor ro í do ao lon go dos anos.

O de se qui lí brio or ça men tá rio das clí ni cas con -
ve ni a das ao SUS é ge ne ra li za do, o que des car ta pro -
ble mas pon tu a is de ges tão ad mi nis tra ti va, em que a
ma i o ria teme o imi nen te co lap so fi nan ce i ro, in clu si ve
aque las que são clas si fi ca das como fi lan tró pi cas,
que, ape sar de con ta rem com isen ção de im pos tos,
apre sen tam-se em si tu a ção tam bém mu i to di fí cil.

Atu al men te, sou di re tor-téc ni co de uma clí ni ca e 
su per vi sor mé di co de ou tra. Toda a res pon sa bi li da de
ci vil, cri mi nal, éti ca e mo ral está pen du ra da, como
uma es pa da amar ra da ao teto, aci ma da mi nha ca be-
ça vin te e qua tro ho ras por dia.

Nes se tra ta men to, que é clas si fi ca do como de
alta com ple xi da de, os ris cos têm que ser eli mi na dos
ao má xi mo. Toda clí ni ca de diá li se fa bri ca di a ri a men te
mi lha res de li tros de água ul tra pu ra, por meio de um
caro e so fis ti ca do sis te ma de tra ta men to por os mo se
re ver sa, e a ma i o ria dos ne fro lo gis tas, du blês de en -
ge nhe i ros quí mi cos, ain da acres cen tam um sis te ma
de es te ri li za ção por ra di a ção ul tra vi o le ta e bar re i ras
me câ ni cas, como ul tra fil tros. No en tan to, a água é um
ele men to na tu ral, e, por mais avan ça da que seja a
tec no lo gia hu ma na em pre ga da, não se con se guem
100% de con tro le so bre a na tu re za.

Li da mos tam bém com má qui nas com pu ta do ri-
za das e in su mos des car tá ve is, e, di fi cil men te, a in-
dús tria na ci o nal po de ria as su mir a sua fa bri ca ção de -
vi do ao ele va do in ves ti men to fi nan ce i ro, à gran de
con cor rên cia das mul ti na ci o na is e à ne ces si da de do
em pre go de alta tec no lo gia de pon ta.

As exi gên ci as da Por ta ria se guem o mais ele va-
do pa drão in ter na ci o nal de aten di men to e, com ra rís-
si mas ex ce ções, po dem ser abran da das com o in tu i to
de ba ra te a men to do tra ta men to, sem le var ao pre ju í-
zo da qua li da de e se gu ran ça, o que ele vou so bre ma-
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ne i ra o cus to sem a con tra par ti da ne ces sá ria do ór -
gão fi nan ci a dor.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
sin to-me na obri ga ção de aler tar a so ci e da de a res -
pe i to da gra vi da de da si tu a ção que atra ves sa o se tor
da te ra pia re nal subs ti tu ti va na ci o nal, que atu al men te
pode ser con si de ra da como uma ilha de ex ce lên cia
no aten di men to dos pa ci en tes as sis ti dos pelo SUS,
as sim como o pro gra ma tão re co nhe ci do e pre mi a do
da Aids.

A cri se fi nan ce i ra das clí ni cas pode re sul tar num 
re tro ces so des sa con quis ta da Me di ci na bra si le i ra,
ini ci al men te com ris co de que da pro gres si va na qua li-
da de de tra ta men to, ob vi a men te por ra zões ma te má-
ti cas e não por op ção mé di ca. Pos te ri or men te, o agra -
va men to da si tu a ção re sul ta ria no en cer ra men to das
ati vi da des das clí ni cas, obri ga das a fe char pelo ór gão
fis ca li za dor, des ta fe i ta com ma i or di fi cul da de para a
trans fe rên cia dos pa ci en tes para a con ti nu i da de do
seu tra ta men to, uma vez que a rede pú bli ca dis põe de 
uma es tru tu ra pró pria mu i to re du zi da e in su fi ci en te.

Hoje, as clí ni cas do ser vi ço pú bli co aten dem
ape nas cer ca de 4% da po pu la ção em pro gra ma de
diá li se crô ni ca. A am pli a ção des se nú me ro não é ta re-
fa fá cil a cur to pra zo. Ha ve ria ne ces si da de de re cru ta-
men to e tre i na men to de pes so al es pe ci a li za do, cons -
tru ção de gran de es tru tu ra fí si ca ade qua da, com pra de 
ma qui ná rio. Fi nal men te, isso im pli ca ria um cus to com -
pa ra ti vo bem aci ma do va lor des pen di do na con tra ta-
ção de clí ni cas pri va das con ve ni a das, pois uma ses-
são de he mo diá li se re a li za da em uma uni da de pú bli ca
sai mais cara do que no ser vi ço pri va do.

Per nam bu co é vi tri ne na ci o nal para esse tipo de
tra ta men to. Infe liz men te, o foco é cen tra do ape nas
nas com pli ca ções. A ma i o ria ab so lu ta das clí ni cas do
Esta do ale ga di fi cul da des fi nan ce i ras in trans po ní ve is.
No ce ná rio atu al, o co lap so fi nan ce i ro é imi nen te – so -
men te não ocor reu ain da por vi ven ci ar mos uma de li-
ca da si tu a ção de in sol vên cia to le ra da.

Com pre en do a di fi cul da de fi nan ce i ra do Mi nis-
té rio da Sa ú de. No en tan to, as res pon sa bi li da des pre -
ci sam fi car bem cla ras. Não se pode exi gir que se co -
lham to ma tes onde fo ram plan ta das ce bo las. Ou seja, 
te mos um pro gra ma de diá li se no ní vel dos pa í ses de -
sen vol vi dos ou até me lhor, en quan to se re mu ne ra
com o va lor mais ba i xo da Amé ri ca La ti na e um dos
pi o res do mun do.

Sa ú de não tem pre ço, mas exis te um cus to. No
ano de 2001, na Índia, exis ti am 100 mil pa ci en tes com 
pro ble ma de diá li se crô ni ca, re pre sen tan do 0,1% da
po pu la ção, que con su mi am 10% do or ça men to da sa -
ú de da que le país.

Vi ve mos num re gi me de mo crá ti co. A sa ú de é
um di re i to de to dos e um de ver do Esta do. Ses sen ta
mil ci da dãos bra si le i ros de pen dem do bom fun ci o na-
men to des se sis te ma para a ma nu ten ção da vida. A
so ci e da de bra si le i ra não lhes pode ne gar esse di re i to
de so bre vi vên cia. Seus re pre sen tan tes le ga is de vem
ser res pon sa bi li za dos pela ga ran tia da con ti nu i da de
do ex ce len te pro gra ma de diá li se na ci o nal, com o
qual se apre sen ta uma mor ta li da de anu al bem in fe ri or
à do país que mais des pen de re cur sos com diá li se no
mun do: 14,5% do pro gra ma na ci o nal con tra 23% nos
Esta dos Uni dos.

Srªs e Srs. Se na do res, não sou lí der sin di cal,
tam bém não re pre sen to os in te res se das clí ni cas
como em pre sas. No en tan to, como re pre sen tan te dos 
mé di cos ne fro lo gis tas de Per nam bu co, ve nho a esta
Casa pe dir a V. Exªs que, se pos sí vel, so li ci tem ao Mi -
nis té rio da Sa ú de re so lu ções mais áge is para so lu ci o-
nar essa de li ca da si tu a ção. A de mo ra ou a pro te la ção
da ne ces sá ria e ur gen te de fi ni ção do fi nan ci a men to
do se tor pode re sul tar em uma nova Ca ru a ru. Mais
uma vez, as ví ti mas fa ta is se rão os pa ci en tes; e os
úni cos res pon sá ve is apon ta dos, os mé di cos.

Nos sa es pe ran ça é a de que, des ta vez, com o
apo io e o acom pa nha men to des ta Casa do Con gres-
so Na ci o nal, prin ci pal men te dos Srs. Mem bros des ta
Sub co mis são de Sa ú de, nos sos ape los não fi ca rão
sem ser ou vi dos pe las au to ri da des pú bli cas.

Mu i to obri ga do pela aten ção. Dis po nho-me a
co la bo rar na elu ci da ção de pro vá ve is dú vi das ou ma i-
o res es cla re ci men tos a res pe i to do tema, com en fo-
que par ti cu lar em Per nam bu co. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – A Mesa
agra de ce ao Dr. Arthur Ta va res.

Con vi do os Srs. ex po si to res José Car los de Qu -
e i ro ga Ma ci el, Dr. Ruy Ba ra ta, Drª Flá via de Fre i tas de 
Pa u la e Dr.Arthur Ta va res a com po rem a pri me i ra fila.

A pró xi ma eta pa da nos sa au diên cia terá a par ti-
ci pa ção...

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Sr.
Pre si den te, gos ta ría mos de pe dir a in ver são da or-
dem de per gun tas. O Se na dor Re gi nal do Du ar te tem
um com pro mis so e gos ta ria de ser o pri me i ro a fa zer
per gun tas.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Pois não. 
Co me ça mos, en tão, com a par ti ci pa ção di re ta dos
Srs. Se na do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re gi nal do Du ar-
te.
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O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Srs. ex po si to-
res, não sou mé di co, in fe liz men te, já que este era o
meu so nho, que foi frus tra do por con di ções alhe i as à
mi nha von ta de. Te nho uma gran de sim pa tia pela clas -
se mé di ca.

Sei per fe i ta men te que o pro ble ma da sa ú de no
Bra sil está li ga do di re ta men te à quan ti da de de re cur-
sos da área fe de ral. Os re cur sos são par cos e mal
che gam a aten der as exi gên ci as dos hos pi ta is e dos
pa ci en tes.

Te nho aqui al guns pro je tos para ou tras au diên-
ci as pú bli cas. Eu gos ta ria de tra zer aqui, no pró xi mo
mês ou no de cor rer des te mês ain da, os pro pri e tá ri os
de pla nos de sa ú de ou seus re pre sen tan tes e tam-
bém re pre sen tan tes da clas se mé di ca. Gos ta ria de
tra zer aqui um mé di co do Sul, ou tro do Nor te e ou tro
do Nor des te do País, para de ba te rem co nos co e com
os pro pri e tá ri os o pla no de sa ú de.

A clas se mé di ca que i xa-se de ma is, por que, há
sete anos não re ce be au men to se quer em suas con -
sul tas e em suas ações mé di cas em hos pi ta is etc.

Va mos tra zer esse pes so al para ver mos com
quem está a ra zão. Um se que i xa do ou tro, mas ain da
es tou com os mé di cos, por que há sete anos a clas se
mé di ca não re ce be au men to dos pla nos de sa ú de.
Sou por ta dor de um pla no de sa ú de e, anu al men te,
re ce bo meu au men to.

Os pro pri e tá ri os de hos pi ta is es tão à be i ra da fa -
lên cia. To dos os hos pi ta is pri va dos des te País es tão à 
be i ra da fa lên cia, por que eles tam bém são obri ga dos
a aten der o pes so al do SUS que bate à sua por ta. Um
hos pi tal não pode de i xar que um pa ci en te vol te sem
aten di men to, até por uma ques tão hu ma ni tá ria.

Tra re mos aqui tam bém re pre sen tan tes do SUS,
para que pos sa mos dis cu tir e ti rar nos sas con clu-
sões, para en vi ar o re sul ta do da au diên cia pú bli ca
aos ór gãos com pe ten tes.

Sr. José Car los, eu não que ria, mas vou fa zer
uma per gun ta que tal vez V. Sª te nha já res pon di do –
pos so não ter per ce bi do.

Des de os la men tá ve is epi só di os e in ci den tes
que se re gis tra ram na ci da de de Ca ru a ru, no seu
Esta do de Per nam bu co – que, diga-se de pas sa gem,
é um es ta do de mi nha sim pa tia, pois ali es tu dei, ter -
mi nei meu se gun do grau e ain da che guei a en trar na
Fa cul da de de Me di ci na da Uni ver si da de Fe de ral do
Re ci fe -, qua is fo ram as me lho ri as fe i tas, prin ci pal-
men te para as pes so as que, diá ria ou se ma nal men te,
fa zem he mo diá li se? Qu a is são es ses me lho ra men-
tos, de uma ma ne i ra cla ra e ob je ti va?

Essa era a úni ca per gun ta que eu gos ta ria de fa -
zer.

O SR. JOSÉ CARLOS DE QUEIROGA
MACIEL – Se na dor Re gi nal do Du ar te, é um pra zer
res pon der, por que sou o pro du to fi nal da me lho ria
após a tra gé dia.

Anti ga men te, a má qui na de he mo diá li se era
ma nu al. O ba nho co lo ca do na má qui na para a la va-
gem do nos so san gue era fe i to, às ve zes, até na pró -
pria clí ni ca, e não exis tia ne nhu ma re gu la men ta ção
que ga ran tis se um tra ta men to com qua li da de.

A Por ta ria nº 82, além de ga ran tir o tra ta men to
de qua li da de, re gu la men tou toda a he mo diá li se, de -
ter mi nan do que, para 50 pa ci en tes, deve ha ver um
mé di co e que, para cada qua tro má qui nas, deve ha-
ver um téc ni co e um au xi li ar de en fer ma gem. Alem
dis so, es ta be le ce o ín di ce de tra ta men to da água que
deve ser ob ti do an tes de a água en trar na má qui na de
he mo diá li se. A úni ca co i sa que a Por ta ria não de ter-
mi na, na re a li da de, é a pu ni ção pelo des cum pri men to.
Na Por ta ria, não exis te uma pu ni ção cla ra pelo des -
cum pri men to.

Inclu si ve, que ro fa zer um elo gio à Vi gi lân cia Sa -
ni tá ria quan do fis ca li za uma clí ni ca de he mo diá li se e
en con tra al gum item com que não está de acor do. O
Mi nis té rio, quan do im plan tou a Por ta ria nº 82, deu o
pra zo de um ano para a clí ni ca se re a dap tar a toda
uma es tru tu ra que era di fí cil de ser im plan ta da da no i-
te para o dia. Nes se pe río do, a Vi gi lân cia Sa ni tá ria fis -
ca li za va item por item e ano ta va os de fe i tos da clí ni ca
de he mo diá li se, mas não ha via pu ni ção.

Há pou co tem po, fiz uma so li ci ta ção ao Mi nis tro
da Sa ú de, por es cri to, que foi en ca mi nha da à Co or de-
na do ria de Sa ú de, de alta com ple xi da de, exa ta men te
para que se co lo cas se de uma vez por to das um pon -
to fi nal nes sa ques tão, com va lo res em real, para que
as clí ni cas que não cum pris sem a Por ta ria fos sem pe -
na li za das mo ne ta ri a men te.

O mé di co tem es ta bi li da de, sim, mas, em toda
pro fis são exis te, o mau pro fis si o nal. Assim, nós, pa ci-
en tes, acre di ta mos que te mos o apo io dos mé di cos
res pon sá ve is. Mas, mu i tas ve zes, o erro de um é ge -
ne ra li za do, e os bons mé di cos pa gam pe los maus
mé di cos. Por tan to, os bons mé di cos não têm o que te -
mer por que são bons, res pe i tam a Por ta ria e não se -
rão pe na li za dos. Mas os maus mé di cos, que não
cum prem a Por ta ria, te rão uma pe na li da de, em di-
nhe i ro, e essa é a nos sa so li ci ta ção.

Sa be mos que a água lá uti li za da tem um ín di ce
de in fec ção de qua se zero, ten do em vis ta ser esse o
mais mo der no tra ta men to do mun do. Te me mos ape -
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nas uma co i sa: a fal ta de um pro fis si o nal ca paz para
fa zer a ma nu ten ção dos equi pa men tos.

Em Per nam bu co, con se gui mos, por meio da
Co mis são de Sa ú de da Assem bléia, na épo ca em
que hou ve o pro ble ma no Hos pi tal Por tu guês, fa zer
um pro je to, do qual sur giu uma nova Por ta ria, que,
aliás, é um pri vi lé gio de Per nam bu co. Em todo o Bra -
sil, ape nas Per nam bu co tem essa nova Por ta ria, que
acres cen ta mais res pon sa bi li da de para a clí ni ca e
para o mé di co. Essa foi uma gran de vi tó ria, por que
tam bém au men tou essa ga ran tia de tra ta men to. Tudo
que en vol ve uma clí ni ca de he mo diá li se está pre vis to
na Por ta ria.

Qu an do foi fe i ta a Por ta ria, es ta va es cri to que
era “obri ga tó rio” – a ex pres são era essa – a clí ni ca
ace i tar re pre sen tan te de as so ci a ções de pa ci en tes
re na is em suas de pen dên ci as, in clu si ve para fis ca li-
zar. Hoje é dito que é “fa cul ta do” às as so ci a ções de
pa ci en tes re na is fis ca li za rem as clí ni cas. Ocor re que
essa pa la vra “fa cul ta do” tem ca u sa do pro ble mas, por -
que o dono da clí ni ca diz que “de i xa se qui ser”, por -
que lhe é fa cul ta do. No en tan to, tra ta-se de uma in ter-
pre ta ção er ra da do nos so Por tu guês – pen so até que
é fal ta de co nhe ci men to da Lín gua -, vis to que é fa cul-
ta do a nós, pa ci en tes re na is, en trar mos na clí ni ca,
con ver sar mos com os pa ci en tes e fis ca li zar mos. A
Por ta ria nos dá esse di re i to, e isso, para nós, foi o ma -
i or avan ço.

Qu e ro re gis trar uma crí ti ca. Em Per nam bu co, na 
au diên cia pú bli ca, per gun tei ao Con se lho Esta du al de 
Me di ci na: “Que mé di co foi pu ni do por ne gli gên cia?”.
Ne nhum mé di co foi pu ni do. Hou ve aque la tra gé dia de
Ca ru a ru, por não ha ver uma re gu la men ta ção. Não
exis tia ar qui vo nem pro ces so, nada – só se con se guia
algo na Jus ti ça. Não exis tia nada que ori en tas se o
pro ce di men to do mé di co. Mas, na Por ta ria nº 82, está
a ga ran ti da do me di ca men to.

O Go ver no Fe de ral é obri ga do a for ne cer, por
exem plo, a eri tro po i e ti na, um hor mô nio que to ma mos,
por que o rim pa ra li sa do não fa bri ca os gló bu los ver -
me lhos. Ou tro exem plo é o do car bo na to de cál cio, um 
me di ca men to que nos traz um be ne fí cio enor me, mas 
que, em con tra par ti da, ca u sa-nos efe i tos co la te ra is,
como, por exem plo, o en ri je ci men to dos ten dões e o
en tu pi men to de ve i as – não sei o ter mo mé di co. Esta -
mos lu tan do para ob ter um novo me di ca men to, o Re -
na gel, que tra ta rá dis so. Esse me di ca men to é mu i to
caro, cus ta qua se R$700,00. O Go ver no Fe de ral o re -
gu la men tou com R$440,00, e os Go ver nos es ta du a is
têm que re por R$260,00. O fer ro é um ou tro pro du to
de que pre ci sa mos para com ba ter a ane mia, já que,
no pró prio tra ta men to re nal, há uma que bra de he má-

ci as. Como não fa bri ca mos os hor mô ni os, ne ces si ta-
mos to mar fer ro.

Assim, to dos os re mé di os es tão ex pres sos na -
que la Por ta ria, seja os re mé di os para o con tro le da
pres são ou para o com ba te à re je i ção a trans plan tes
e ou tros. Todo pa ci en te trans plan ta do re ce be os me -
di ca men tos ne ces sá ri os à re je i ção. Com re la ção a
me di ca men tos, pra ti ca men te não te mos mais pro ble-
mas. Nos so pro ble ma é re la ti vo ao re a jus te.

Se na dor, du vi do que o pró prio Mi nis tro faça algo 
para que, no fi nal do mês, não seja bem re mu ne ra do.
Nin guém é lou co de abrir um ne gó cio as sim. O in ves-
ti men to para uma clí ni ca nova hoje che ga a qua se
R$1 mi lhão. Nin guém in ves ti rá um mon tan te des se e
tra ba lhar de se gun da a se gun da, fe ri a dos e dias san -
tos, para, no fi nal do mês, não po der di zer “te nho o
meu di nhe i ro, fru to do meu tra ba lho e da mi nha em -
pre sa, e te nho como usu fru ir de cer to con for to”.

Pen so que a Por ta ria foi o que pro por ci o nou a
qua li da de dos ser vi ços re al men te. Mas há al guns
itens que va mos dis cu tir para me lho rá-la. Mas, ba si-
ca men te, ela nos aten de per fe i ta men te bem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Obri ga-
do, Sr. José Car los.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Pois
não, Se na dor.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) –
Apre sen to as mi nhas des pe di das aos ex po si to res,
que fo ram bas tan te ob je ti vos em seus pro nun ci a men-
tos, ex pli ci tan do, de ma ne i ra cla ra, o real ob je ti vo des -
ta au diên cia pú bli ca.

Peço li cen ça aos se nho res e aos meus co le gas
Se na do res para me re ti rar do re cin to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Mu i to

obri ga do, Se na dor, tam bém pela sua pre sen ça.
Con vi do a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko e o

Vice-Pre si den te da Sub co mis são de Sa ú de, Se na dor
Au gus to Bo te lho, para com po rem a mesa. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MI) – Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, Srs. par -
ti ci pan tes des ta au diên cia pú bli ca, a que atri buo a
ma i or re le vân cia, in fe liz men te, eu es ta va em ou tros
com pro mis sos. Tive de ir à re u nião da Ban ca da. Digo
in fe liz men te, por que atri buo a ma i or im por tân cia a
esta au diên cia pú bli ca.
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Ouvi uma par te da fala do Dr. Ruy Ba ra ta. Eu
gos ta ria de fa zer al guns ques ti o na men tos que – acre -
di to – de vem ser di ri gi dos a S. Sª mas que tal vez pos -
sam ser di ri gi dos tam bém aos ou tros ex po si to res.
Como eu dis se, não ouvi os ou tros. Então, a quem é
di ri gi da a per gun ta fica em aber to.

Qu a is me di das os se nho res con si de ram que o
Se na do Fe de ral po de rá em pre en der na as sis tên cia à
sa ú de dos pa ci en tes re na is crô ni cos, como Casa Le -
gis la ti va, cri an do nor mas e al te ran do a le gis la ção já
exis ten te, como ór gão fis ca li za dor da atu a ção do Po -
der Exe cu ti vo, com o au xí lio do Tri bu nal de Con tas da
União e da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, e
como ór gão re pre sen ta ti vo da Fe de ra ção bra si le i ra,
bus can do ado tar me di das fis ca li za tó ri as e le gis la ti-
vas, para di mi nu ir as gran des de si gual da des re gi o na-
is hoje exis ten tes, prin ci pal men te na as sis tên cia à sa -
ú de?

Sou Par la men tar no âm bi to fe de ral pela pri me i-
ra vez – es ta mos com três me ses de man da to –, mas
fui De pu ta da Esta du al por três man da tos no Esta do
de Mato Gros so e acom pa nha va essa ques tão bem
de per to. Co nhe ce mos ra zo a vel men te a gra vi da de
dos pro ble mas. Te mos um in te res se mu i to gran de na
ma té ria. Esta mos aqui nes ta Sub co mis são, que é
com pos ta de ape nas sete Se na do res, por que acre di-
ta mos na gran de im por tân cia que se deve dar à sa ú-
de e, es pe ci fi ca men te, às do en ças re na is crô ni cas.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao Dr. Ruy Ba ra ta.
O SR. RUY BARATA – Pre za da Se na do ra

Serys Slhes sa ren ko, V. Exª per gun ta so bre como o
Se na do Fe de ral po de ria en con trar ins tru men tos para
par ti ci par efe ti va men te da fis ca li za ção e da im ple-
men ta ção da le gis la ção, bem como para tra çar nor -
mas. Não me pa re ce seja essa uma ta re fa fá cil de vi do
às gran des atri bu i ções que o Se na do Fe de ral tem e
por ser o nú me ro de Se na do res pe que no para tan ta
ati vi da de. Mas, na me di da em que o Se na do con se-
guir fa zer au diên ci as como esta e cha mar a co mu ni-
da de, di re ci o nar-se para cada pro ble ma da área de
sa ú de, ele es ta rá se mu ni ci an do de uma vi são con-
cre ta dos pro ble mas de sa ú de. A par tir daí, os ins tru-
men tos le ga is de in fluên cia são to ta is, por que é uma
Casa de re le vân cia no con tex to do po der da Na ção.

Por tan to, cre io que na me di da em que o Se na do
ti ver, por in ter mé dio da Sub co mis são de Sa ú de, uma
ati vi da de ro ti ne i ra para a im ple men ta ção de re u niões
em que o Mi nis té rio da Sa ú de, o Mi nis té rio Pú bli co, as 
so ci e da des mé di cas, as so ci e da des pa tro na is e de

pa ci en tes pos sam ser ou vi dos, esta Casa po de rá ter
um pa pel mu i to im por tan te na fis ca li za ção da sa ú de
pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Algum
ou tro ex po si tor de se ja pro nun ci ar-se so bre as per-
gun tas da Se na do ra?

O SR. JOSÉ CARLOS DE QUEIROGA
MACIEL – Se na do ra, é de suma im por tân cia a par ti-
ci pa ção de to dos des ta Sub co mis são na ela bo ra ção
de um do cu men to a ser en ca mi nha do pela Pre si dên-
cia do Se na do, no ti fi can do o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, o Sr. Mi nis tro da
Sa ú de, Dr. Hum ber to Cos ta, o Sr. Mi nis tro da Fa zen-
da, Dr. Anto nio Pa loc ci, so bre a real cri se em re la ção
aos pa ci en tes re na is e, prin ci pal men te, a res pon sa bi-
li da de do Po der Pú bli co. Pela Por ta ria nº 82, os mé di-
cos têm res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal quan do
ocor re qual quer fa lha no se tor de he mo diá li se. Se vier 
a ocor rer o fe cha men to das clí ni cas, vai o mé di co
para a ca de ia, e o pa ci en te re nal, em uma lin gua gem
bem per nam bu ca na, para a ca ta cum ba. A ver da de é
essa. As au to ri da des pú bli cas fe de ra is não so fre rão
san ção al gu ma.

Por tan to, é pre ci so que o Se na do crie me ca nis-
mos de res pon sa bi li zar as au to ri da des fe de ra is para
que te nham a cons ciên cia de que, no fu tu ro, po de rão
ser tam bém pe na li za das pela ino pe rân cia do Go ver-
no.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Au gus to Bo te lho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
Exmº Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se nho ras
e se nho res ex po si to res, eu es tou Se na dor. Sou mé di-
co há trin ta anos em Ro ra i ma e, há três me ses, jun ta-
men te com a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, es tou
exer cen do o man da to de Se na dor, meu pri me i ro no
Po der Le gis la ti vo. Ain da es tou ven do as co i sas pelo
mes mo lado que os se nho res as vêem. Sei das di fi-
cul da des de re em bol so, de pa ga men tos das clí ni cas.
Tive con ta to com al guns mem bros da as so ci a ção dos 
do nos de clí ni cas de he mo diá li se e to mei co nhe ci-
men to da in jus ta de fa sa gem dos pre ços que ocor re
em re la ção a isso.

Po dem ter a cer te za de que te re mos a sen si bi li-
da de para ten tar re sol ver o pro ble ma o mais rá pi do
pos sí vel, por que, com a in se gu ran ça que os pa ci en-
tes re na is e os co le gas pro fis si o na is es tão sen tin do,
as di fi cul da des se agra vam cada vez mais.

Eu tam bém des co nhe cia a exis tên cia de um
mo no pó lio, em que pra ti ca men te duas em pre sas
ape nas pro du zem ma te ri al para os ba nhos de he mo-
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diá li se no Bra sil. De ve ria ha ver um es tí mu lo à in dús-
tria na ci o nal nes se sen ti do. A Co mis são da Sa ú de tor -
ce para que a in dús tria far ma cêu ti ca na ci o nal se am -
plie, in vis ta em pes qui sa e co me ce a fa zer pro du tos.

Não é jus to que um País que tem ca be ças como
as nos sas te nha de pa gar ro yal ti es para tudo, por que
não tem tra di ção de in ves tir em pes qui sa. Cre io que o
Bra sil está co me çan do a dar pas sos nes sa di re ção.
Te mos o exem plo da Embra pa, em que tudo o que foi
in ves ti do em pes qui sa, em toda a sua exis tên cia, não
che ga a ser a me ta de do ca pi tal que pro du zi mos em
grãos nes te País.

Per gun to ini ci al men te se o Pre si den te da So ci e-
da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia tem es tu dos dos cus tos
dos ser vi ços de he mo diá li se, cus tos fe i tos pela So ci e-
da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, pe los mé di cos, não pe -
los que pres tam ser vi ços.

Em se gun do lu gar, gos ta ria de sa ber se a So ci e-
da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia foi cha ma da al gu ma vez 
para par ti ci par da ela bo ra ção des sas por ta ri as e de
atos se me lhan tes que fi cam a car go do Mi nis té rio da
Sa ú de ou se o Mi nis té rio tem fe i to tudo de cima para
ba i xo.

O SR. RUY BARATA – Sr. Se na dor, em pri me i ro
lu gar, que ro di zer que não sou pre si den te da So ci e da-
de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, sou di re tor de de fe sa pro -
fis si o nal da So ci e da de. Fe i ta a res sal va, gos ta ria de
res pon der-lhe.

A So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, em um
pas sa do re cen te, jun ta men te com a Asso ci a ção Bra -
si le i ra dos Cen tros de Diá li se e Trans plan te, con tra tou
a Fipe para fa zer um le van ta men to de cus tos. A pla ni-
lha foi re al men te fe i ta e teve mu i tos acer tos, crí ti cas e
mu i tas loas. Entre tan to, nun ca che gou a ser usa da
como ins tru men to de ba li za men to de cus tos pelo Mi -
nis té rio da Sa ú de. E isso não acon te ceu ape nas na
área de ne fro lo gia, mas em vá ri as ou tras es pe ci a li da-
des. Então, a So ci e da de tem essa pla ni lha, ain da vi -
gen te.

Ou tros cen tros tam bém fa zem suas pes qui sas
de cus to. E os re sul ta dos são va riá ve is: é va riá vel
quan do es ta be le ce mos cus tos do se tor pú bli co, do
se tor pri va do e do se tor fi lan tró pi co; é va riá vel quan do
esse cen tro é do Nor te, do Nor des te ou do Su des te; é
va riá vel na me di da em que o nú me ro de pa ci en tes
que está na clí ni ca é ma i or ou me nor. Por exem plo,
uma cli ni ca de 50 pa ci en tes é mu i to mais cara do que
uma clí ni ca de 250 pa ci en tes.

Cre io que o Mi nis té rio da Sa ú de dis põe de ins -
tru men tos su fi ci en tes, como hos pi ta is pú bli cos, clí ni-
cas pri va das, clí ni cas fi lan tró pi cas e pla ni lhas que,

ago ra, pa re ce-me, co me ça ram a ser dis cu ti das em
uma co mis são no Mi nis té rio da Sa ú de. Não sei se a
ques tão do ba li za men to da pla ni lha será fun da men tal
para a de ter mi na ção do cus to, mas sei que o Mi nis té-
rio da Sa ú de pode fa zer per fe i ta men te uma pla ni lha
com os cus tos ade qua dos.

Com as por ta ri as ba i xa das nos úl ti mos anos, ou
seja, en tre 1996 e 2002, sob o go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, fo ram pou cas as pos si-
bi li da des de par ce ria en tre a So ci e da de Bra si le i ra de
Ne fro lo gia e o Mi nis té rio, in de pen den te men te do mi -
nis tro que por lá pas sou. Nes se pe río do, pas sa ram
pelo Mi nis té rio três mi nis tros, e não ti ve mos gran de
pos si bi li da de de in ge rên cia so bre a ques tão. Atu al-
men te fo mos cha ma dos, mas mu i to em fun ção de
uma pres são que a So ci e da de está exer cen do. No
mo men to, te mos uma re pre sen ta ção, como So ci e da-
de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, nes ta Co mis são.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Mu i-
to obri ga do.

Gos ta ria de fa zer mais uma per gun ta à Drª Flá -
via, que fa lou que são fe i tas ins pe ções em 100% das
clí ni cas de he mo diá li se. E ló gi co que as ins pe ções
não co me ça ram de ime di a to, de vem ter dado uma to -
le rân cia de um ano e meio a dois anos até co me ça-
rem a ser fe i tas. Já con se gui ram ins pe ci o nar ao me -
nos uma vez cada clí ni ca? Já foi es ta be le ci do um pra -
zo para fa zer a ins pe ção? Vão ins pe ci o nar uma vez
por ano cada clí ni ca, a cada dois ou três anos? É o
que gos ta ria de sa ber.

A SRA. FLÁVIA DE FREITAS DE PAULA – Qu -
an do da Por ta ria nº 82, foi dado um pra zo de adap ta-
ção. Mes mo no de cor rer do pra zo de im plan ta ção da
por ta ria, es ta vam pre vis tas fis ca li za ções aos ser vi-
ços, que ti nham um ca rá ter de ori en ta ção, de es cla re-
ci men to aos pres ta do res. Ape sar de a por ta ria – e foi
até uma su ges tão do ou tro pa les tran te – pre ver um
re cur so no caso de não ter sido obe de ci da a le gis la-
ção, há a Lei nº 9.437 es ta be le cen do a pos si bi li da de
de uma mul ta em caso da de so be diên cia dos ser vi-
ços.

O tra ba lho da vi gi lân cia é ba si ca men te ten tar
ori en tar. No en tan to, se iden ti fi ca mos que o ser vi ço
não está to man do as me di das ne ces sá ri as para fa zer
as ade qua ções e a me lho ria da qua li da de dos ser vi-
ços, a Vi gi lân cia Sa ni tá ria pode ado tar me di das pu ni-
ti vas. O Ter mo de Ajus te de Me tas fir ma do com os
Esta dos es ta be le ce 100% de ins pe ção em to dos os
ser vi ços anu al men te. É cla ro que uns têm pos si bi li da-
de de se ade quar de for ma mais ágil e ou tros, de for -
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ma mais len ta. Mas a ten ta ti va é sem pre bus car uma
me lho ria con tí nua.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Mu i-
to obri ga do!

Gos ta ria de fa zer uma ob ser va ção em re la ção
ao Sr. José Car los de Qu e i ro ga Ma ci el.

Exis te um ór gão res pon sá vel por pu nir os mé di-
cos que não cum prem com seu de ver cor re ta men te,
que são os Con se lhos Re gi o na is de Me di ci na. Aliás, o 
de Per nam bu co é mu i to ati vo. Então, os re na is de-
vem-se di ri gir ao Con se lho quan do es ti ve rem in sa tis-
fe i tos com qual quer co i sa re la ci o na da tan to à clí ni ca
quan to ao mé di co que aten de. Ou, se for um en fer me-
i ro, ao Co ren. Exis tem os con se lhos pro fis si o na is a
que vo cês po dem se di ri gir. O que a Anvi sa tem fe i to é 
uma es pé cie de au di to ria pre ven ti va. Acre di to que
esse seja o mé to do cor re to, an tes de par tir para a pu -
ni ção caso se in sis ta no erro, na fa lha. Tam bém não
po de mos exi gir mu i to dos pres ta do res de ser vi ço,
por que nin guém está pa gan do a con ten to. Te mos que 
exi gir o que está es cri to, mas tam bém te mos que ser
jus tos quan to ao pa ga men to.

Mu i to obri ga do pelo es cla re ci men to!
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Com a

pa la vra o Se na dor Mão San ta, Re la tor da Sub co mis-
são de Sa ú de.

O SR. RELATOR (Mão San ta) – Sr. Pre si den te
des ta Sub co mis são, Se na dor Pa pa léo Paes, Srs. Se -
na do res, en can ta do ra Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
mi nhas pri me i ras pa la vras são de agra de ci men to aos
con sul to res que nos es tão aju dan do a fa zer o re la tó-
rio que me com pe te por de ter mi na ção do nos so Pre -
si den te.

Gos ta ria de cum pri men tar os ex po si to res: o Sr.
José Car los de Qu e i ro ga Ma ci el, um gran de lí der, que 
re la tou com mu i ta vi vên cia o so fri men to de to dos que
têm in su fi ciên cia re nal, e os co le gas dou to res, o Dr.
Ruy Ba ra ta, da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, o
Dr. Arthur la va res, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra
Re gi o nal de Per nam bu co, e a Drª Flá via de Fre i tas de
Pa u la, que, tam bém como a Serys, é en can ta do ra!

Qu e ro di zer que hou ve um avan ço mu i to gran -
de! Sou mé di co há 37 anos. O meu pe ca do foi en trar
na po lí ti ca, por que con si de ro a me di ci na a mais hu-
ma na das ciên ci as, e o mé di co um gran de ben fe i tor
da hu ma ni da de.

A me di ci na bra si le i ra evo lu iu mu i to. Sou do tem -
po que se fa zia di ag nós ti co de in su fi ciên cia re nal pelo
che i ro. Hoje, o di ag nós ti co é mu i to fá cil. Mas tra tar é
di fí cil, é com pli ca do. Pri me i ro, é um do en te di fe ren te,
por que vai ter que con vi ver com isso pelo res to da

vida. Ou seja, te mos que ter em men te que o do en te
re nal crô ni co é di fe ren te. Ele pre ci sa, so bre tu do, de
um apo i a men to psi co ló gi co mu i to gran de, por que é
duro. Te mos aqui um exem plo, de zes se is anos na-
que la ca de i ra, três ve zes por se ma na, doze ho ras por
se ma na, uma car ga ho rá ria que exi ge oti mis mo para
apro ve i tar o tem po e con ti nu ar a exer cer as ati vi da des
que pode.

É um ser vi ço to tal men te es pe ci a li za do que
avan çou mu i to. Eu me or gu lho de ser ci rur gião, por -
que um dos avan ços da hu ma ni da de é a ci rur gia de
trans plan te. E o ma i or êxi to é o trans plan te re nal. Pre -
ci sa mos de me ca nis mos para avan çar. Te mos que
ser oti mis tas. Fa ria mi nhas as pa la vras do mé di-
co-sím bo lo, do mé di co-po lí ti co, Jus ce li no Ku bits chek,
mi ne i ro – aqui só tem per nam bu ca no –, que dis se que 
é me lhor ser oti mis ta, pois o oti mis ta pode er rar, mas
o pes si mis ta já nas ce er ra do e con ti nua er ran do.

Além dis so, o Esta do tem que se cons ci en ti zar e 
ofe re cer o me lhor. No mun do ci vi li za do, a sa ú de tem
que ser como o Sol, igual para to dos, um di re i to para
to dos, e é de ver do Go ver no pro por ci o nar isso.

Te mos que en ten der as co i sas. O Par la men to
em que es ta mos e que re pre sen ta mos é o ma i or de
qual quer ci vi li za ção de mo crá ti ca. O Se na do não é
uma as sem bléia so be ra na, e sim de de ba te. Aqui, se
fala; não se de ci de. Há mu i tos es for ços no pro ces so
de mo crá ti co. O Se na do não tem uma co mis são de
sa ú de, mas tem uma Co mis são de Assun tos So ci a is,
e, por ins pi ra ção ex tra or di ná ria do com pa nhe i ro Pa -
pa léo Paes, na pri me i ra re u nião, foi fe i to um re que ri-
men to para a cri a ção de uma sub co mis são, de acor -
do com o Re gi men to da Casa. Esse pe di do foi aten di-
do, e es ta mos aqui. Qu e ro cum pri men tar o nos so Pre -
si den te pelo es for ço.

Um ou tro pro ble ma mu i to im por tan te re fe re-se
ao me di ca men to gra tu i to à po pu la ção. Esse é o se-
gun do tema que mais ge rou pres sões no Se na do e na 
Câ ma ra. O Par la men to, no nos so re gi me de mo crá ti-
co, é bi ca me ral, pla gi a do da Ingla ter ra, onde há a
Casa dos Lor des e a Casa dos Co muns. Aqui, é o Se -
na do e a Câ ma ra. Exis te uma fren te par la men tar na
Câ ma ra, com a qual te mos que tro car idéi as. O Pre si-
den te é o De pu ta do Ra fa el Gu er ra, ex-Se cre tá rio de
Sa ú de de Mi nas Ge ra is.

Po de mos e va mos fa zer mu i to. Pri me i ro, so mos
mé di cos o Pre si den te, eu e o Se na dor Au gus to Bo te-
lho. A Se na do ra Serys Slhes sa ren ko não é mé di ca,
mas é mu i to in te li gen te e tem uma fi lha mé di ca que
tem o me lhor la bo ra tó rio des te País.

Para a pró xi ma se ma na, vou su ge rir ao nos so
Pre si den te que fa ça mos um re que ri men to para ser
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apre sen ta do ao Ple ná rio do Se na do, para, apro va do
pelo Ple ná rio, ser en vi a do ao Mi nis tro da Sa ú de. Eu
que ria sa ber, prin ci pal men te do nos so pa ci en te e lí -
der, José Car los, o nome da pes soa que ele aqui dis -
se que não está se com por tan do ade qua da men te,
com com pe tên cia. Como é o nome? O se nhor po de ria
re pe tir? Te mos que ano tar o nome por que ele vai sair
no re que ri men to.

O SR. JOSÉ CARLOS DE QUEIROGA
MACIEL – Jor ge Sol la.

O SR. RELATOR (Mão San ta) – O que ele é?
Ele é mé di co?

O SR. JOSÉ CARLOS DE QUEIROGA
MACIEL – É o res pon sá vel pela Se cre ta ria de Assis -
tên cia à Sa ú de.

O SR. RELATOR (Mão San ta) – Mas não é es -
pe ci a lis ta em ne fro lo gia? Ele é o res pon sá vel por...

O SR. JOSE CARLOS DE QUEIROGA
MACIEL – É o res pon sá vel pela Se cre ta ria de Assis -
tên cia à Sa ú de.

O SR. RELATOR (Mão San ta) – Mas o Mi nis té-
rio da Sa ú de tem um de par ta men to só de he mo diá li-
se?

O SR. JOSÉ CARLOS DE QUEIROGA
MACIEL – Não. Há a Dra Vâ nia, que é a che fe da Alta
Com ple xi da de e que tra ta de to dos os pro ble mas de
he mo diá li se. Se ria a Dra Vâ nia. Não sei o so bre no me
dela.

O SR. RELATOR (Mão San ta) – Estou sen do in -
for ma do de que ele já está con vi da do. O nos so Pre si-
den te é mu i to efi ci en te e já se an te ci pou, mas co lo ca-
re mos no re que ri men to o nome dele.

Ou vi mos aten ta men te e ain da va mos ou vir ou -
tras pes so as con vi da das pelo nos so Pre si den te, e fa -
re mos o re la tó rio. Esta é uma Casa que deve fa zer leis 
boas e jus tas. Pro cu ra re mos fazê-las e, como a Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko diz, o Se na do Fe de ral tam -
bém tem por obri ga ção fa zer o con tro le das ações do
Exe cu ti vo. Te mos esse po der. A Cons ti tu i ção bra si le i-
ra de ou tu bro de 1988 deu um po der ex tra or di ná rio a
esta Casa.

Estou mu i to oti mis ta. Pri me i ro, não vejo pe ca do
ne nhum na clas se mé di ca. Eu a co nhe ço pro fun da-
men te, sou or gu lho so dela. O ins tru men tal que usam
é que está ten do pro ble mas: as em pre sas, o ma qui-
ná rio, os in su mos. De tal ma ne i ra que te mos aqui, nos 
in te res sa mos e le mos, um do cu men to da ABCDT
(Asso ci a ção Bra si le i ra dos Cen tros de Diá li se e
Trans plan tes). Tam bém sal ta aos olhos que o pro ble-
ma não é pra ti ca men te pro fis si o nal, como eu es pe ra-
va. Con si de ro a clas se mé di ca bra si le i ra mu i to com -

pe ten te. Está aí a par te da ci rur gia de trans plan tes,
está aí o Hos pi tal Albert Eins te in, está aí a ci rur gia
plás ti ca, co nhe ci da in ter na ci o nal men te, a of tal mo lo-
gia, para pro var.

O pro ble ma é que se tem que ana li sar os cus tos
das má qui nas e dos in su mos, que são im por ta dos, as 
em pre sas que ven dem, os oli go pó li os, isso é que tem
que ser ana li sa do, e o Mi nis té rio da Sa ú de tem me i os.
To dos sa be mos que quan do co me çou a cam pa nha
de com ba te a Aids, o Mi nis té rio da Sa ú de teve que in -
ter vir na me di ca ção para ba i xar os cus tos, que eram
pro i bi ti vos. Com es sas ações, o Bra sil tem fe i to uma
gran de cam pa nha, que está até sen do co pi a da por
ou tros pa í ses.

O que en ca re ce a he mo diá li se são os in su mos,
as má qui nas. Qu an do au men ta o dó lar, au men tam de 
pre ço; mas, quan do o dó lar ba i xa, não di mi nu em.

Há um qua dro mu i to cla ro. Enquan to, na Itá lia,
uma he mo diá li se cus ta US$150; no Pa na má,
US$200; nos Esta dos Uni dos, US$123; na Re pú bli ca
The ca, US$102; no Bra sil, US$34. Em al guns ca sos,
esse va lor in vi a bi li za o fun ci o na men to de toda a es -
tru tu ra.

A es tru tu ra hu ma na é ex ce len te. Digo isso por
ca u sa dos mé di cos que te mos – or gu lho-me de per -
ten cer à clas se. As en fer me i ras tam bém são ex ce len-
tes e me re cem ho me na gens. Nun ca vi nin guém ho-
me na ge ar uma en fer me i ra ou dar pre sen tes. Só nos
lem bra mos de las na hora do de ses pe ro, da dor e da
des gra ça. Qu e ro crer que o pro ble ma não é hu ma no.
O pro fis si o nal bra si le i ro com por ta-se de for ma vir tu o-
sa e so li dá ria. Pos so dar esse tes te mu nho por que já
tra ba lhei em todo tipo de as sis tên cia mé di ca: no Mu -
ni cí pio, na Pre vi dên cia So ci al, em es tru tu ras fe de ra is,
em uni ver si da de.

Fui Pre fe i to e Go ver na dor e acom pa nhei o dra -
ma dos que pre ci sam de he mo diá li se. Co nhe ci e con -
vi vi com pes so as que pas sam por esse ve lho pro ble-
ma. Como Go ver na dor e mé di co, es ti ve vá ri as ve zes
no Hos pi tal Ge tú lio Var gas, com o Dr. Rú bens Néri
Cos ta, ho mem ex tra or di ná rio, tão bem re pre sen ta do
pe los ne fro lo gis tas pre sen tes. Co nhe ço o dra ma que
en fren tam para ser vir num Esta do que tem di fi cul da-
des.

Fui Pre fe i to da mi nha ci da de, Par na í ba, si tu a da
no del ta, a 340 qui lô me tros de Te re si na. Hoje, Par na í-
ba tem um cen tro de he mo diá li se, mas não ti nha
quan do eu era Pre fe i to. Pre ci sa va trans por tar pes so-
as de toda a re gião para esse hos pi tal di ri gi do pelo
ab ne ga do, com pe ten te e al tru ís ta mé di co Rú bens
Néri Cos ta, que aten dia a to dos os que so frem de in -
su fi ciên cia re nal.
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Qu e ro de i xar cla ro que esse pro ble ma de ve rá
ter so lu ção, pois gran de par te da po pu la ção so fre de
in su fi ciên cia re nal: são qua se 60 mil pes so as. É pre ci-
so vi a bi li zar o trans plan te re nal – esse é o ca mi nho do 
fu tu ro, a sa í da. Te nho um pri mo que so fre de in su fi-
ciên cia re nal há mais de quin ze anos, acom pa nhei o
dra ma dele an tes de ser Pre fe i to. Atu al men te, ele vive 
uma vida sa u dá vel.

Enquan to não vi a bi li zam os trans plan tes, a he -
mo diá li se tem de fun ci o nar e bem. Nin guém pode
des co nhe cer isso.

A nos sa dis po si ção é gran de. Estou mu i to oti-
mis ta, já que o nos so lí der José Car los de Qu e i ro ga
Ma ci el é nor des ti no, per nam bu ca no de Ca ru a ru e
tem, por tan to, to das as con di ções de re sol ver a ques -
tão. Ela será re sol vi da, por que es ta mos aqui e não va -
mos per mi tir que o es for ço do Sr. José Car los de Qu e-
i ro ga Ma ci el nes ta au diên cia, do Dr. Ruy Ba ra ta, da
Drª Flá via de Fre i tas de Pa u la e do Dr. Arthur Ta va res
seja em vão. Se, por bem, isso não fun ci o nar, va mos
re que rer uma CPI. O Par la men to e a Cons ti tu i ção de
1988 nos dão po de res ex tra or di ná ri os. O Po der Le gis-
la ti vo se con ver te em Po der Ju di ciá rio e pode até de -
ter mi nar pri são. Qu e ro crer que não va mos che gar a
isso, que será mais fá cil. Fo ram mu i to ob je ti vas as ex -
pla na ções. A ne ces si da de é gri tan te, não há ou tra sa -
í da.

Após esse re la to oral que va mos tor nar es cri to,
su gi ro ao Pre si den te, como pri me i ra me di da na ter -
ça-fe i ra, di an te da gra vi da de, um re que ri men to da
Sub co mis são ao Mi nis tro da Sa ú de, com có pia ao
Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va,
para ser apro va do em Ple ná rio, a fim de ad ver tir que
esta Co mis são re ce beu que i xas do Dr. Jor ge Sol la.

Essas são as nos sas pa la vras e o nos so agra -
de ci men to, pois foi mu i to im por tan te a con tri bu i ção de 
V. Sªs para avan çar mos e le var mos ao do en te re nal o
tra ta men to que me re ce.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Mu i to

obri ga do, Se na dor Mão San ta.
Da Co mis são de Assun tos So ci a is do Se na do

Fe de ral saiu esta Sub co mis são Tem po rá ria de Sa ú-
de, cons ti tu í da por sete mem bros:

Se na do ra Serys Slhes sa ren ko e Se na do res Eu -
rí pe des Ca mar go, Mão San ta, Pa pa léo Paes, Re nil do
San ta na, Re gi nal do Du ar te, Au gus to Bo te lho. Fui es -
co lhi do Pre si den te pe los com pa nhe i ros, e os Se na-
do res Au gus to Bo te lho e Mão San ta, Vice-Pre si den te
e Re la tor, res pec ti va men te.

Pro pu se mos a cri a ção des ta sub co mis são para
ou vir mos, nas au diên ci as pú bli cas, os se to res mais
gri tan tes, os que apre sen tam mais di fi cul da des na
área da sa ú de. Te nho cer te za de que as nos sas
ações co la bo ra rão com o Go ver no Fe de ral, com o Mi -
nis tro da Sa ú de, por que são sé ri as. Nos so ob je ti vo
úni co é a me lho ria da qua li da de da sa ú de em nos so
País.

Enten de mos que exis tem di fi cul da des, mas não
ace i ta mos que bu ro cra tas atra pa lhem o bom de sem-
pe nho des te Go ver no, que tem como meta prin ci pal o
so ci al. Esta mos pron tos a de nun ci ar to dos aque les
que es te jam, de for ma in de vi da, atra pa lhan do o de-
sem pe nho do Go ver no Lula na área so ci al. Cre i am,
es ta mos aqui por esse mo ti vo. Como dis se o Se na dor
Mão San ta há pou co, so mos os Se na do res da no i te,
mas é o tem po dis po ní vel que te mos para tra ba lhar
em prol da so ci e da de.

Qu e ro fa zer um re gis tro. Já que o Se na dor Mão
San ta fa lou da Par na í ba, que ro re gis trar que o Esta do
do Ama pá, mais pro pri a men te o Mu ni cí pio de Ma ca-
pá, que con cen tra 60,25% dos mo ra do res do Esta do,
tem um ser vi ço de he mo diá li se bas tan te efi ci en te. Tal
ser vi ço co me çou a ser pla ne ja do em 1984, quan do
eu era Se cre tá rio de Sa ú de e de ter mi nei a um co le ga
que es ta va in te res sa do em se es pe ci a li zar em Ne fro-
lo gia, Dr. Anto nio Pi nhe i ro Te les – a quem pres to essa 
ho me na gem -, que fos se fa zer um cur so de es pe ci a li-
za ção em São Pa u lo. Ele vol tou e ini ci a mos o ser vi ço
de diá li se pe ri to ni al. Hoje, te mos um belo ser vi ço de
he mo diá li se, que pode ser vir, va mos di zer, de bom
exem plo para mu i tos mu ni cí pi os bra si le i ros. Tam bém
ho me na ge io a Drª Gra ça Sal ga do, uma das ne fro lo-
gis tas do ser vi ço. Os dois são os mais an ti gos mé di-
cos de lá. Esse ser vi ço é to tal men te sus ten ta do pelo
Go ver no do Esta do do Ama pá. O que o Go ver no Fe -
de ral sub si dia, por meio do SUS, re al men te não dá
con di ções para que o ser vi ço man te nha o pa drão.
Não es tou fa lan do de clí ni ca par ti cu lar, que está sen -
do mal re mu ne ra da. O Se na dor Mão San ta nos mos -
trou uma ta be la com pro van do que a ses são de he mo-
diá li se mais ba ra ta do mun do é no Bra sil, onde se im -
por tam má qui nas, in su mos etc.A ses são mais ba ra ta
paga por ente pú bli co é no Bra sil. Aqui se res ti tui às
clí ni cas um va lor que, te nho cer te za – não es tou aqui
de fen den do clí ni ca de nin guém, mas que ren do fa zer
jus ti ça -, é in su fi ci en te para que elas man te nham o
aten di men to. Isso está ge ran do enor me an gús tia nos
do en tes re na is crô ni cos. O que es sas pes so as fi cam
pen san do? “Se o Go ver no não tor nar essa ta be la
mais jus ta aos pres ta do res de ser vi ço, eles po dem de i-
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xar de pres tar o ser vi ço, que é de uti li da de pú bli ca.” É
essa an gús tia que es ta mos vi ven do atu al men te.

Con fio no bom-sen so do Go ver no Fe de ral, por
meio do Mi nis tro da Sa ú de, em cujo Esta do de nas ci-
men to ocor reu, há al guns anos, o pior exem plo na
ques tão da he mo diá li se. Lo gi ca men te, S. Exª terá a
sen si bi li da de para re por es sas con di ções de se gu-
ran ça aos pa ci en tes re na is crô ni cos. Eram es sas as
con si de ra ções que gos ta ria de fa zer, com ple men tan-
do o Se na dor Mão San ta.

Lem bro que, na pró xi ma ter ça-fe i ra, con ti nu a re-
mos nos sa au diên cia pú bli ca com o mes mo tema: as -
sis tên cia à sa ú de dos pa ci en tes re na is crô ni cos.
Apro ve i to a oca sião para agra de cer aos Se na do res
que fa zem par te des ta sub co mis são, ao se nho res ex -
po si to res, Sr. José Car los de Qu e i ro ga Ma ci el, Dr.
Ruy Ba ra ta, Drª Flá via de Fre i tas de Pa u la e Dr. Arthur 
la va res, e aos Con sul to res des ta Casa, Se bas tião
Mo re i ra Jú ni or e Dr. Ubi ra mar Lo pes de Sou sa. Te mos
a hon ra de in for mar a to dos os pre sen tes e aos que
es tão nos as sis tin do que esta Casa de tém gran de
quan ti da de de téc ni cos de pri me i ra li nha, que nos
apói am di an te das nos sas ne ces si da des par la men ta-
res. Agra de ço a pre sen ça do Dr. Pa u lo Set te, José
Alo í sio, Pa u lo Lu con ni, Was hing ton Luiz Cor rea e Dr.
New ton Sté lio Fon ti nel la. São pes so as que es tão pre -
sen tes aqui, pres ti gi an do, dan do o seu apo io à nos sa
Sub co mis são.

Qu e ro agra de cer ao Se na dor Mar co Ma ci el, às
pes so as que es tão dan do as ses so ria, aos ser vi do res
da CAS – ao Sr. Bo a ven tu ra e à Srª Ma ri na, que es tão
dan do as ses so ria à nos sa Sub co mis são -, bem como
a to dos os téc ni cos res pon sá ve is pela trans mis são
des te even to, de suma im por tân cia para que a opi nião
pú bli ca pos sa ana li sar o tra ba lho que es tão fa zen do
es sas pes so as ab ne ga das em prol do re nal crô ni co.
Agra de ço ain da aos téc ni cos de som e de gra va ção, à 
im pren sa de ma ne i ra ge ral aqui pre sen te, as sim
como aos de ma is in te res sa dos que es tão aqui, fa zen-
do com que a nos sa au diên cia re al men te seja com -
ple men ta da com su ces so pela pre sen ça dos se nho-
res e das se nho ras.

Agra de ço mu i to a co la bo ra ção dos Srs. ex po si-
to res e digo que a re com pen sa que os se nho res e as
se nho ras te rão é que es tão pres tan do um gran de ser -
vi ço à sa ú de pú bli ca bra si le i ra.

Mu i to obri ga do e boa-no i te.
(Le van ta-se a re u nião as 21 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – De cla ro
aber ta a 6ª re u nião da Sub co mis são de Sa ú de de 1ª 
Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra.

Antes de ini ci ar mos nos sos tra ba lhos, pro po nho
a dis pen sa da le i tu ra e apro va ção da Ata da re u nião
an te ri or.

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

Está apro va da.
Co mu ni co que o Sr. Se na dor Au gus to Bo te lho

não po de rá par ti ci par des ta nos sa re u nião em vir tu de
de es tar fa zen do par te da co mi ti va do Exmº Sr. Mi nis-
tro da Jus ti ça, que es ta rá em vi si ta ao Esta do de Ro -
ra i ma. Tam bém co mu ni co a jus ti fi ca ti va da Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, que se en con tra em mis são no
ex te ri or.

Lem bro que esta Sub co mis são é com pos ta por
sete mem bros: Se na do res Re gi nal do Du ar te, Mão
San ta, Pa pa léo Paes, Au gus to Bo te lho, Eu rí pe des
Ca mar go, Serys Slhes sa ren ko e Re nil do San ta na.

Con vi do o Se na dor Mão San ta, que é o Re la tor
da Sub co mis são para com por a Mesa.

A pre sen te re u nião des ti na-se à re a li za ção de
au diên cia pú bli ca apro va da pelo Re que ri men to nº
002, da Sub co mis são de Sa ú de, e o adi ta men to a
este re que ri men to de au to ria do Se na dor Pa pa léo
Paes, para ob ter sub sí di os para a atu a ção do Se na do
Fe de ral em re la ção à me lho ria de as sis tên cia à sa ú de
dos pa ci en tes re na is crô ni cos, em es pe ci al da as sis-
tên cia he mo di a lí ti ca.

Os ex po si to res de hoje de ve rão ser: Dr. Jor ge
Sol la, mé di co, Se cre tá rio de Assis tên cia à Sa ú de do
Mi nis té rio da Sa ú de; Srª Ne i de Bar ri guel li, Pre si den te
da Fe de ra ção das Asso ci a ções de Pa ci en tes Re na is
Crô ni cos e Trans plan ta dos; um re pre sen tan te da Se -
cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co do Mi nis té rio da Jus ti-
ça, que já fez a jus ti fi ca ti va de sua au sên cia; Dr. Was -
hing ton Luiz Cor rêia, mé di co, Pre si den te da Asso ci a-
ção Bra si le i ra do Cen tro de Diá li se e Trans plan tes; e o 
Sr. Gil son Nas ci men to Sil va, Pre si den te da Asso ci a-
ção dos Re na is e Trans plan ta dos do Rio de Ja ne i ro.

Lem bro que esta re u nião é a se gun da da au-
diên cia pú bli ca so bre o mes mo tema.

De acor do com o art. 90, II, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, con vi do a pri me i ra pa les tran-
te, a Srª Ne i de Bar ri guel li, Pre si den te da Fe de ra ção
das Asso ci a ções de Pa ci en tes Re na is Crô ni cos e
Trans plan ta dos.

Se rão as se gu ra dos vin te mi nu tos para a ex po si-
ção de V. Sª. E, de acor do com o art. 114 do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, con vi do o Con sul tor
Le gis la ti vo do Se na do Fe de ral, Dr. Luiz Car los Ho me-
ro, para as ses so rar esta Sub co mis são.
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Srª Ne i de, V. Sª dis põe de vin te mi nu tos para
sua ex po si ção.

A SRA. NEIDE BARRIGUELLI – Boa no i te.
Agra de ço aos Se na do res a opor tu ni da de de es -

tar aqui re pre sen tan do os pa ci en tes re na is do País.
Antes de tudo, que ro en fa ti zar que a po si ção do pa ci-
en te é mu i to di fí cil nes sa si tu a ção, por que não cabe a
ele dis cu tir a ques tão de pre ço ou in ter me di ar o Mi nis-
té rio da Sa ú de e os mé di cos em ques tões fi nan ce i ras.
Cabe ao pa ci en te lu tar pela ga ran tia do tra ta men to
com eqüi da de e den tro dos prin cí pi os do SUS, o que
não vem ocor ren do, por que nem to dos os bra si le i ros
com pro ble mas re na is con se guem che gar ao tra ta-
men to, e os que che gam não têm um tra ta men to com -
ple ta men te ade qua do de vi do a con tin gen ci a men to
eco nô mi co.

A meu ver, a diá li se, no País, vem de um erro de
ori gem. Os pri me i ros ca sos co me ça ram a ser tra ta-
dos nas uni ver si da des em ca rá ter ex pe ri men tal. À
me di da que a ex pe riên cia foi ten do êxi to, os pro fes so-
res uni ver si tá ri os co me ça ram a le var seus pa ci en tes
aos hos pi ta is par ti cu la res. Ape nas pa ci en tes que ti -
nham mu i to di nhe i ro – a ses são de diá li se cus ta va
US$300 – con se gui am ter seu tra ta men to, mas até
es ses não con se gui am man ter o tra ta men to por mu i to
tem po e co me ça ram a pres si o nar para que o an ti go
Inamps pa gas se. Daí se ori gi nou o tra ta men to de diá -
li se pago pelo sis te ma, mas fe i to em clí ni cas par ti cu-
la res. Foi-se avo lu man do, e hoje se che gou a mais de
50 mil pa ci en tes com tra ta men to pago pelo Sis te ma
Úni co de Sa ú de em clí ni cas con ve ni a das. A meu ver,
esse é o gran de erro do sis te ma, que paga e não
man tém den tro da rede pú bli ca clí ni cas ca pa zes de
nos tra tar. Isso se avo lu mou de tal for ma que hoje é
im pos sí vel o Go ver no re con si de rar e co me çar a nos
tra tar nos hos pi ta is pú bli cos, por que im pli ca ria um
enor me in ves ti men to em má qui nas, e não há di nhe i ro
para nada, mu i to me nos para pas sar o tra ta men to do
pa ci en te re nal para o hos pi tal pú bli co. Está-se numa
en cru zi lha da sem sa í da. Deve ha ver mu i ta ne go ci a-
ção e con ver sa para so lu ci o nar mos esse pro ble ma.

Há ou tro erro. O le gis la dor er rou, quan do per mi-
tiu, den tro do Sis te ma Úni co de Sa ú de, a sa ú de com -
ple men tar, em que o hos pi tal par ti cu lar po de ria pres -
tar ser vi ços ao SUS, por que ga ran tiu a per ma nên cia
de tudo que já vi nha de er ra do há mu i tos anos. O SUS 
é uma gran de ilu são de sis te ma úni co. Não é sis te ma
úni co. Como cons tru ir um sis te ma úni co se há uma
con ta co los sal com os par ti cu la res, com os pres ta do-
res de ser vi ço? Além dis so, o pres ta dor de ser vi ço se
de so bri ga dos prin cí pi os do SUS – pres ta o ser vi ço,
re ce be e fim. Já o SUS tem aten ção bá si ca. Os pre ce-

i tos do SUS são a in te gra li da de do ci da dão, a pre vi-
são das do en ças e o cu i da do do do en te. Na pres ta-
ção de ser vi ço, não. É di nhe i ro que se gas ta só com a
pres ta ção de ser vi ço. Pa gou, aca bou. Não há um
com pro mis so.

Há ou tro prin cí pio do SUS que tam bém não é
res pe i ta do na pres ta ção de ser vi ço: o con tro le so ci al.
Está bem cla ro na Cons ti tu i ção: a sa ú de é re gi da pelo 
con tro le so ci al, que é fe i to nos con se lhos e nas con fe-
rên ci as de sa ú de. Em cada uni da de de sa ú de, pode
ha ver con se lhos, como o con se lho ges tor, em que a
po pu la ção de fi ne o tipo de sa ú de que quer na que le
lo cal, na que le Mu ni cí pio, na que le Esta do. Na pres ta-
ção de ser vi ço, não há con tro le so ci al. O con tro le so -
ci al fica de fora, não se diz como se quer a sa ú de. É
im pin gi do um tipo de sa ú de com o qual, às ve zes, não 
se con cor da.

Na diá li se, po de ría mos ser tra ta dos por vá ri as
for mas. Há a diá li se pe ri to ni al, que é fe i ta em casa, a
he mo diá li se e o trans plan te. Na ma i o ria das ve zes,
não é ofe re ci da ao pa ci en te a es co lha do tipo de diá li-
se que de se ja fa zer. Ele vai di re to para a he mo diá li se,
por que a es co lha é do mé di co. Não é uma es co lha
com par ti lha da. Se hou ves se o res pe i to ao ci da dão,
se ria uma es co lha com par ti lha da.

Há ca sos em que a diá li se em casa se ria mu i to
mais tran qüi lo para o pa ci en te. Não são mu i to cla ros
os mo ti vos por que a diá li se pe ri to ni al fe i ta em casa é
pou co in di ca da no País. Em al guns pa í ses, ela é mu i-
to in di ca da. No Bra sil, se ria bom ha ver bas tan tes in di-
ca ções, pelo seu ta ma nho. Alguns tra ta men tos po de-
ri am ser fe i tos lon ge dos gran des cen tros.

Qu an to aos trans plan tes, são uma ca i xa-pre ta.
Com aque la le gis la ção, ten tou-se pôr or dem na casa
e ins ti tu ir uma fila. Mas hoje não há mais fila. Sou de
São Pa u lo, Esta do com a ma i or ca pa ci da de de se fa -
ze rem trans plan tes, e lá, com cer te za, está-se fu ran-
do fila, por que in ven ta ram o cri té rio do cha ma do
“HLA”, re la ci o na do à com pa ti bi li da de ge né ti ca.
Assim, não há mais fila. O trans plan te so men te é fe i to
pela com pa ti bi li da de ge né ti ca. Mas essa com pa ti bi li-
da de não é di vul ga da, por que é um dado mé di co, e,
sen do um dado mé di co, é ele quem re sol ve. Então,
isso é uma ca i xa-pre ta.

Uma con sul ta pós-trans plan te cus ta R$250.
Que ou tra es pe ci a li da de do SUS re ce be R$250 por
uma con sul ta men sal? Sem con tar com os re mé di os
ca rís si mos e ou tras co i sas. E se trans plan ta mu i to
pou co de ca dá ve res. O que se está trans plan tan do
mais é de pa ci en tes in ter vi vos, de fa mi li a res, etc.
Assim, o pro ble ma do pa ci en te re nal no País é mu i to
com ple xo. Não se tra ta so men te do pa ga men to da he -
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mo diá li se. O pro ble ma é mu i to mais com ple xo do que
o pa ga men to da he mo diá li se.

O Mi nis té rio da Sa ú de está com um gru po de
tra ba lho, com tér mi no pre vis to para o pró xi mo mês,
que está es tu dan do uma po lí ti ca na ci o nal de apo io ao 
pa ci en te re nal, não so men te na te ra pia re nal, mas
apo i an do tam bém pa ci en tes sa bi da men te pre dis pos-
tos a de sen vol ver in su fi ciên cia re nal. O Mi nis té rio
está com um pro je to bem am plo. Espe ro que te nha
êxi to, por que é a pri me i ra vez em que se pen sa em
uma po lí ti ca na ci o nal para o pa ci en te re nal.

Então, te nho es pe ran ças. Estou lu tan do há de -
zo i to anos e acre di to que essa luta ain da vai mu i to
lon ge, mas não sou pes si mis ta como os meus com -
pa nhe i ros ne fro lo gis tas, que pa re cem es tar mu i to de -
ses pe ra dos. O mo men to é di fí cil, mas o diá lo go, a
con ver sa é im por tan te para se che gar a bom ter mo.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Mu i to

obri ga do à Srª Ne i de Bar ri guel li, Pre si den te da Fe de-
ra ção das Asso ci a ções de Pa ci en tes Re na is Crô ni cos
e Trans plan ta dos.

Re pas so à se nho ra uma per gun ta do Se na dor
Mão San ta: quan tos anos de tra ta men to a se nho ra já
tem?

A SRA. NEIDE BARRIGUELLI  Em no vem bro,
fa rei de zo i to anos de he mo diá li se. Já fiz um trans plan-
te que não deu cer to.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Ape nas
para es cla re cer, ao fi nal das ex po si ções, a se nho ra
po de rá re ce ber per gun tas dos Srs. Se na do res. Por fa -
vor, fi que à von ta de.

Re gis tro a pre sen ça do Se na dor Mar co Ma ci el,
que mu i to nos hon ra em nos sa au diên cia pú bli ca.
Lem bro que S. Exª é um dos Se na do res que nos in -
cen ti vou bas tan te e aju dou-nos para que pu dés se-
mos con cre ti zar este gran de even to na área da sa ú de
pú bli ca do nos so País.

Cha me mos o pró xi mo ex po si tor, o Dr. Was hing-
ton Luiz Cor rêia. S. Sª é mé di co e Pre si den te da Asso -
ci a ção Bra si le i ra dos Cen tros de Diá li se e Trans plan-
tes – ABCDT. O se nhor dis po rá de vin te mi nu tos para
sua ex po si ção.

O SR. WASHINGTON LUIZ CORRÊIA – Exmo
Sr. Se na dor Pa pa léo Paes, Pre si den te da Sub co mis-
são de Sa ú de do Se na do; Exmº Sr. Se na dor Dr. Mão
San ta, Re la tor des ta Sub co mis são; Srªs e Srs. Se na-
do res; au to ri da des pre sen tes; Srªs. e Srs co le gas mé -
di cos; ca ros pa ci en tes aqui pre sen tes:

Ao ini ci ar esta ex po si ção, que ro, em nome da
Asso ci a ção Bra si le i ra dos Cen tros de Diá li se e Trans -

plan te, nos sa ABCDT, sa u dar os Par la men ta res que,
ao con vo ca rem au diên cia pú bli ca para au xi li ar na so -
lu ção dos pro ble mas do pa ci en te re nal crô ni co, dão
pro va da se ri e da de e, so bre tu do, da res pon sa bi li da de
no tra to dos pro ble mas da sa ú de.

O de ba te de hoje é vi tal para ses sen ta e um mil
pa ci en tes que de pen dem de uma má qui na de he mo-
diá li se. Na au diên cia pú bli ca de quar ta-fe i ra úl ti ma, fi -
cou cla ro, en tre to dos aque les que par ti ci pa ram da re -
u nião, mu i to es pe ci al men te en tre os com po nen tes da
Mesa, que o pro ble ma emer gen ci al do tra ta men to do
re nal crô ni co, em par ti cu lar dos pa ci en tes em he mo-
diá li se, é ba si ca men te fi nan ce i ro.

Os pro nun ci a men tos do Sr. Se na dor Pre si den te
da Sub co mis são, Se na dor Pa pa léo Paes, e do Re la-
tor, o Exmº Se na dor Mão San ta, de i xa ram cla ro que a
Sub co mis são de Sa ú de está cons ci en te de que os
pres ta do res de ser vi ço es tão fa zen do sua par te e que 
a ins ta bi li da de eco nô mi ca do País, prin ci pal men te a
fal ta de re a jus tes ade qua dos nos úl ti mos nove anos
por par te do Mi nis té rio da Sa ú de, e a va ri a ção do dó -
lar são as prin ci pa is ca u sas da si tu a ção caó ti ca e fa li-
men tar em que se en con tram as uni da des de diá li se
do nos so País.

Para re por os gas tos com a es tru tu ra ção e mo -
der ni za ção das uni da des de he mo diá li se, após a ela -
bo ra ção da Por ta ria Ini ci al nº 2042, de po is da Por ta ria
nº 82, de 2000, e para man ter ser vi ços de pa drão,
com aten di men to mé di co com pa rá vel à qua li da de
exis ten te no Pri me i ro Mun do, é im pos sí vel re ce ber re -
em bol so pou co ma i or do que US$34, quan do pa í ses
mais po bres do que o nos so, como Uru guai e Argen ti-
na, para não fa lar dos mais ri cos, re mu ne ram ade qua-
da men te. Lem bra mos que os equi pa men tos e a ma i or
par te dos in su mos usa dos no tra ta men to são im por-
ta dos. Nos úl ti mos anos, to das as ten ta ti vas de so lu-
ção des se pro ble ma es bar ra ram na res pos ta de que o 
re fe ri do Mi nis té rio não dis põe de re cur sos su fi ci en tes
para hon rar os cus tos de ter mi na dos pela Por ta ria MS
nº 82, de 2000.

Gos ta ría mos de lem brar que, para a so ci e da de
bra si le i ra, por meio da ci ta da por ta ria, um tra ta men to
di a lí ti co de Pri me i ro Mun do se ria de ex tre ma im por-
tân cia. O Go ver no do Bra sil deve res pe i tar o de se jo
da so ci e da de.

Pre za dos Se na do res, se nho ras e se nho res, é
do co nhe ci men to de to dos que, de acor do com o art.
196 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, na Se ção II, da Sa ú de, “a sa ú de é di re i to de to dos
e de ver do Esta do, ga ran ti do me di an te po lí ti cas so ci-
a is e eco nô mi cas que vi sem à re du ção do ris co de do -
en ça e de ou tros agra vos e ao aces so uni ver sal e
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igua li tá rio às ações e ser vi ços para sua pro mo ção,
pro te ção e re cu pe ra ção”.

Se nho ras e se nho res, o as sun to com o qual es -
ta mos li dan do re fe re-se a vi das hu ma nas que de pen-
dem des se ins tru men to. Por tan to, é um di re i to re le-
van te e in dis cu tí vel do ci da dão bra si le i ro. Não po de-
mos mais ace i tar que o Mi nis té rio da Sa ú de não alo -
que os de vi dos re cur sos fi nan ce i ros para um tra ta-
men to de ta ma nha im por tân cia, vi tal, para os pa ci en-
tes.

Ago ra, pas so a fa zer a de mons tra ção de al guns
sli des que com pro vam a gra vi da de da si tu a ção exis -
ten te no nos so País.

Pro je ção
De po is de 1996, es sas fo ram as por ta ri as im ple-

men ta das para o bom fun ci o na men to do ser vi ço de
diá li se. Pos te ri or men te, po de re mos en tre gar es sas
in for ma ções àque les que têm in te res se.

Pro je ção
Nes se sli de, mos tro a dis tri bu i ção dos pres ta-

do res de ser vi ços de te ra pia não subs ti tu ti va em nos -
so País. Des ta co que os ser vi ços pri va dos cor res pon-
dem a 69%; e os fi lan tró pi cos, 23%. Num to tal, qua se
92% dos cen tros de diá li se são pri va dos. Isso sig ni fi-
ca que não hou ve ne nhum in ves ti men to na área de he -
mo diá li se por par te dos go ver nos fe de ral e es ta du al.

Pro je ção
No pró xi mo sli de, mos tro o au men to de pre ços

dos ma te ri a is de he mo diá li se nos úl ti mos anos. Uma
má qui na es pe cí fi ca para o tra ta men to, de 1997 a
2003, so freu um re a jus te de 150%; um fil tro de he mo-
diá li se, um he mo di a li sa dor, de 1994 a 2003, um re a-
jus te de 168%; a agu lha de fís tu la, de 1997 a 2003,
um re a jus te de 100%; o soro fi si o ló gi co, de 1998 a
2003, um re a jus te de 100%; o con cen tra do de he mo-
diá li se, de 1997 a 2003, um re a jus te de 92%.

Pro je ção
Nos úl ti mos anos, de 1995 a 2003, o téc ni co de

en fer ma gem teve um re a jus te de 85%; o sa lá rio mí ni-
mo, um re a jus te de 242%; a ces ta bá si ca – pelo me -
nos em São Pa u lo os hos pi ta is são obri ga dos, pe los
sin di ca tos, a da rem ces tas bá si cas aos fun ci o ná ri os
–, um re a jus te de 96%; e as en fer me i ras, um re a jus te
de 68,5%. Con for me cons ta da Por ta ria nº 82, é obri -
ga do ha ver uma en fer me i ra para cada 35 pa ci en tes e
um téc ni co de en fer ma gem para cada 4 pa ci en tes.

A água, a luz, os me di ca men tos e os in di ca do-
res eco nô mi cos ofi ci a is, o IGPM, tudo foi re a jus ta do
aci ma de 50%: água, mais de 50%; luz, mais de 70%;
re mé dio, mais de 55%; IGPM e ou tros ín di ces do go -
ver no, va ri a ção de mais de 60%; o dó lar, 192%. Essa

re fe rên cia ao dó lar, como já dis se an te ri or men te, é
de vi do aos in su mos usa dos no tra ta men to da he mo-
diá li se: mais de 35% são do la ri za dos.

Pro je ção
Qu an to ao re a jus te das he mo diá li ses, nos úl ti-

mos nove anos, hou ve so men te 40%, con for me as
Por ta ri as nºs 104/94 e 55/2001.

Pro je ção
Se gun do a Drª Ne i de Bar ri guel li, em abril, o Go -

ver no es tru tu rou uma por ta ria or ga ni zan do um gru po
de tra ba lho em que par ti ci pa ri am os hos pi ta is uni ver-
si tá ri os, as en ti da des res pon sá ve is pe las clí ni cas,
nes se caso, a ABCDT, a So ci e da de Bra si le i ra de Ne -
fro lo gia e vá ri os se to res re la ci o na dos ao Mi nis té rio da 
Sa ú de e so li ci tou pla ni lhas de cus to de al guns hos pi-
ta is de re fe rên cia do pró prio Mi nis té rio.Srªs e Srs. Se -
na do res, no Hos pi tal das Clí ni cas de Por to Ale gre,
uma he mo diá li se cus ta R$128,29. Essa in for ma ção
foi en ca mi nha da ao Mi nis té rio da Sa ú de pelo pró prio
Hos pi tal das Clí ni cas. Exclu í ram-se água, ener gia
elé tri ca, te le fo ne, im pos tos e sa lá ri os dos mé di cos
por que são pa gos pelo Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul -
tu ra.

Pro je ção
No pró xi mo sli de, es tão os cus tos de vá ri as clí -

ni cas agre ga das à nos sa en ti da de. Uma he mo diá li se,
no mo men to, cus ta R$183,47. Com o dó lar a U$2.87,
o pre ço da he mo diá li se fica em U$63.83.

Pro je ção
O pró xi mo sli de mos tra o re su mo de uma pla ni-

lha de cus tos de um hos pi tal de re fe rên cia do pró prio
Mi nis té rio da Sa ú de, que é o Hos pi tal Nos sa Se nho ra
da Con ce i ção, em Por to Ale gre. Essa pla ni lha tam-
bém foi en ca mi nha da ao gru po de tra ba lho do Mi nis-
té rio da Sa ú de. Nela uma he mo diá li se cus ta
R$162,80, e o Mi nis té rio da Sa ú de paga aos hos pi ta is
pri va dos R$102,95. Por aí é pos sí vel ver a di fe ren ça.
Por tan to, como já dis se, há dois pe sos e duas me di-
das. O cus to de uma se ção de he mo diá li se, em um
hos pi tal pú bli co, é de R$162,80. Isso po de mos de-
mons trar em pla ni lhas do pró prio Hos pi tal Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, em Por to Ale gre, li ga do di re ta-
men te ao Mi nis té rio da Sa ú de. O pre ço pago para os
cen tros de diá li se pri va dos é ape nas de R$102,94.

Pro je ção
Se gun do a Tu nep, pla ni lha ela bo ra da pelo Mi-

nis té rio da Sa ú de re la ti va a pa ci en tes de se gu ros e
pla nos de sa ú de aten di dos em hos pi ta is pú bli cos, co -
bra-se, por uma he mo diá li se, o va lor de R$160,81. To-
da via, o Mi nis té rio da Sa ú de paga às uni da des pri va-
das por uma he mo diá li se ape nas R$102,94.
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Qu an to ao per cen tu al de gas to do Mi nis té rio da
Sa ú de, do SUS, com re la ção a am bu la tó rio e in ter na-
ções, do to tal de R$10.934.000, o Mi nis té rio da Sa ú-
de gas ta R$5.403.000 em in ter na ções e R$5.531.000 
em am bu la tó rio, já em bu ti do o va lor da he mo diá li se.
Para se ter uma idéia, a he mo diá li se fe i ta em am bu la-
tó rio está ape nas em 7,3% do cus to que o Mi nis té rio
da Sa ú de gas ta em he mo diá li se.

Em 2002, fo ram re a li za das 7.796.133 he mo diá-
li ses a um cus to uni tá rio de R$102,94, to ta li zan do
R$802.534.000.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o nos so
País é o que paga o pior va lor para uma he mo diá li se.
Na Itá lia, a he mo diá li se cus ta US$150; no Ka tar,
US$55; na Re pú bli ca Che ca, US$102; no Mé xi co,
US$70; na Argen ti na, US$54.37; na Co lôm bia,
US$140; no Peru, US$55; no Pa na má, US$200; no
Chi le, US$46,50; no Uru guai, US$60. E o Bra sil paga
ape nas US$34. Esses va lo res fo ram en ca mi nha dos
para a nos sa en ti da de pe los mé di cos pres ta do res de
ser vi ço em ou tros pa í ses ape nas para em ba sar a nos -
sa so li ci ta ção de um re a jus te do Mi nis té rio da Sa ú de.

O Mi nis té rio da Sa ú de está ci en te dos nos sos
pro ble mas. Dis cu ti mos com o Mi nis tro da Sa ú de, Dr.
Hum ber to Cos ta, an tes de as su mir o Mi nis té rio da
Sa ú de, so bre as pla ni lhas de cus to, Sr. Pre si den te. S.
Exª fa lou que, as sim que o Go ver no do PT as su mis se
o Mi nis té rio – na épo ca, S. Exª não sa bia quem se ria o 
Mi nis tro –, se da ria o mais rá pi do pos sí vel um re a jus-
te para to dos os cen tros de diá li se; e, até o mo men to,
fa lou-se ape nas em 5% de re a jus te, que ain da não foi
ob je to de por ta ria.

De se ja mos que o Se na do Fe de ral in ter fi ra jun to
ao Mi nis té rio da Sa ú de para man ter mos a qua li da de
no tra ta men to di a lí ti co, cum prin do a Por ta ria MS nº
82/2000. Para tan to, ne ces si ta mos de um au men to
emer gen ci al de 20%, a par tir de ju nho de 2003; de pa -
ga men to mí ni mo da ta be la da Tu nep, uma ta be la que
o pró prio Mi nis té rio da Sa ú de im ple men tou há três
anos; e de que se man te nha um pla ne ja men to e um
mo ni to ra men to dos cus tos, por que hoje es ta mos re u-
ni dos nes ta au diên cia pú bli ca, mas ama nhã não se
sabe como va mos fi car. Será que o dó lar vai man ter
esse va lor? Pre ci sa mos man ter um pla ne ja men to, um 
mo ni to ra men to des ses cus tos e uma co mis são per -
ma nen te do Mi nis té rio da Sa ú de para sem pre atu a li-
zar os cus tos de um tra ta men to de he mo diá li se.

Foi en ca mi nha do por um pa ci en te de Mi nas Ge -
ra is um CD em que ele mos tra uma he mo diá li se.
Alguns Se na do res são mé di cos, mas mu i tos pre sen-
tes não o são, e é de ex tre ma im por tân cia ver a si tu a-

ção de um pa ci en te em tra ta men to de he mo diá li se.
(Pa u sa)

Por di fi cul da de de som, pas sa rei os da dos.
Pro je ção
Esses são os pa ci en tes que in te gram a Asso ci a-

ção de Do en tes Re na is Trans plan ta dos de Di vi nó po-
lis, Mi nas Ge ra is, e que en vi a ram esse CD do
dia-a-dia de uma he mo diá li se.

Pro je ção
Aqui, o pa ci en te mos tra a clí ni ca onde ele faz a

he mo diá li se, a di fi cul da de de lo co mo ção. Mu i tas ve-
zes, os cen tros de diá li se es tão dis tan tes dos cen tros
ur ba nos. Eles vêm em Kom bis, mu i tas ve zes fi cam o
dia in te i ro pas san do de ci da de em ci da de, até che gar
ao cen tro de diá li se. Essa é a gran de di fi cul da de en-
fren ta da por pa ci en tes re na is crô ni cos, que mu i tas ve -
zes mor rem por fal ta de aten di men to em nos so País. 

Pro je ção
Aqui, na sala de es pe ra, aguar dan do a en tra da.

A en fer me i ra me din do a pres são. No iní cio da diá li se,
é de ex tre ma im por tân cia a me di ção da pres são e do
peso do pa ci en te.

Pro je ção
Este é um pa ci en te em ca de i ras de ro das. São

ano ta ções ain da na re cep ção.
Pro je ção
Aqui, te mos uma uni da de de diá li se em fun ci o-

na men to, com as má qui nas de pro por ção. Con for me
a Drª Flá via mos trou na úl ti ma au diên cia pú bli ca, até
1996, 96% das má qui nas eram má qui nas tan que,
mas hoje 97% de las são má qui nas de pro por ção, to -
das im por ta das. Hou ve uma in ver são. Hoje te mos
pra ti ca men te má qui nas im por ta das, de pro por ção, e
um mí ni mo, 3% ape nas, de má qui nas tan que.

Pro je ção
Essa é a so lu ção apre sen ta da. Esse é o fil tro do

pa ci en te, o soro fi si o ló gi co.
Vale sa li en tar que nor mal men te o pa ci en te fica

sen ta do por qua tro ho ras sub me ten do-se à he mo diá-
li se. Antes, nas má qui nas tan que, re al men te era di fí-
cil, por que a má qui na não ti nha o con tro le das má qui-
nas de pro por ção. Com essa mu dan ça, a qua li da de
de diá li se do País me lho rou mu i to. Hoje, aque les que
es tão em tra ta men to são mu i to bem tra ta dos.

Pro je ção
Nes sa pro je ção, o pa ci en te está sen do li ga do. É

usa da uma agu lha de 16-G, uma agu lha gran de.
Pro je ção
Qu an do o san gue sai do pa ci en te, pas sa pelo fil -

tro, pelo he mo di a li za dor, e re tor na ao pa ci en te de po is
de sua pu ri fi ca ção. O pa ci en te nor mal men te fica qua -
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tro ho ras sen ta do nes sa ca de i ra, três ve zes por se-
ma na.

Pro je ção
Exis te um con tro le mu i to gran de no tra ta men to

de água, o que one ra mu i to o ser vi ço de he mo diá li se.
Hoje um tra ta men to de os mo se re ver sa cus ta

em tor no de R$130 mil para uma clí ni ca com du zen-
tos pa ci en tes; em 1997, cus ta va R$40 mil. O que está
sen do pago pelo Mi nis té rio da Sa ú de é re al men te in -
su fi ci en te, con for me mos trei nas pla ni lhas de cus to
do Hos pi tal Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, do Hos pi-
tal das Clí ni cas de Por to Ale gre, das clí ni cas, em ge -
ral, das en ti da des re pre sen ta das pela nos sa ABCDT.

Para con clu ir, que ro di zer que con fi a mos nes sa
Sub co mis são Tem po rá ria de Sa ú de, que já ofe re ceu
pro vas elo qüen tes do de se jo de con tri bu ir com me di-
das le gis la ti vas per ti nen tes para a so lu ção des se gra -
ve pro ble ma.

Co lo co-me ago ra à dis po si ção dos Srs. Se na do-
res que de se jem mais in for ma ções.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE  (Pa pa léo Paes) – Mu i to

obri ga do Dr. Was hing ton Cor rêia.
Lem brem-se de que a nos sa au diên cia pú bli ca

foi di vi di da em duas re u niões. Na pri me i ra, os ex po si-
to res fo ram os Srs. José Car los de Qu e i ro ga Ma ci el,
Pre si den te da Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re na is Crô -
ni cos e Trans plan ta dos do Esta do de Per nam bu co;
Dr. Rui Ba ra ta, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de
Ne fro lo gia; Srª Flá via de Fre i tas de Pa u la, ge ren te-ge-
ral de tec no lo gia em ser vi ço de sa ú de da Agên cia Na -
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria – Anvi sa; Dr. Arthur Ta-
va res, mé di co, Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra
de Ne fro lo gia – Re gi o nal Per nam bu co.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ex po si tor, Dr.
Jor ge Sol la, mé di co, Se cre tá rio de Assis tên cia à Sa ú-
de do Mi nis té rio da Sa ú de, por vin te mi nu tos.

O SR. JORGE SOLLA  – Boa no i te, Se na dor
Pa pa léo Paes, Se na dor Mão San ta, de ma is mem bros
da Sub co mis são de Sa ú de.

Pri me i ra men te agra de ço a V. Exªs pelo con vi te à 
par ti ci pa ção do Mi nis té rio da Sa ú de, atra vés da Se -
cre ta ria de Aten ção à Sa ú de, já for ma li za da com a
pu bli ca ção re cen te da nova es tru tu ra do Mi nis té rio da
Sa ú de. O Mi nis té rio so freu al gu mas mu dan ças no
seu or ga no gra ma, re di men si o nan do a sua es tru tu ra
para acom pa nha men to da rede as sis ten ci al. Hoje, a
Se cre tá ria de Aten ção à Sa ú de re ú ne acom pa nha-
men to de toda rede as sis ten ci al à sa ú de de aten ção
bá si ca, pas san do pela área am bu la to ri al es pe ci a li za-

da hos pi ta lar, até a par te de alta com ple xi da de am bu-
la to ri al e hos pi ta lar.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re ti fi car al gu mas
in for ma ções no ti ci a das no Jor nal do Se na do, in for-
ma ções que cir cu la ram tam bém em al guns ór gãos de 
co mu ni ca ção. Fo mos co mu ni ca dos na se gun da-fe i ra
pas sa da da re a li za ção des sas duas re u niões. Tí nha-
mos com pro mis so já fir ma do para ter ça-fe i ra. Entra-
mos em con ta to com a or ga ni za ção do even to, ne go-
ci a mos a tro ca da pro gra ma ção com a Drª Flá via, da
Anvi sa, par ti ci pan do da re u nião no dia qua tro, e a
nos sa par ti ci pa ção sen do al te ra da para hoje.

É im por tan te re gis trar que a Anvi sa par ti ci pa do
Mi nis té rio da Sa ú de. É uma agên cia, mas é par te do
Mi nis té rio da Sa ú de. E, na nos sa com pre en são, o Mi -
nis té rio da Sa ú de es te ve re pre sen ta do na re u nião
pas sa da pela Anvi sa e está hoje re pre sen ta do pela
Se cre ta ria de Aten ção à Sa ú de. Por tan to, o Mi nis té rio
da Sa ú de se fez pre sen te nas duas re u niões, ao con -
trá rio do que foi di vul ga do não só no Jor nal do Se na-
do, mas tam bém em ou tros ór gãos de co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE  (Pa pa léo Paes) – Peço
per mis são para es cla re cer aos pre sen tes que re al-
men te re ce be mos essa co mu ni ca ção. Foi fe i ta a per -
mu ta de dias, e as re fe rên ci as fe i tas aqui se de ram
em fun ção de que al guns ex po si to res não têm aces so
a essa in for ma ção. Lo gi ca men te, esta Pre si dên cia re -
co nhe ce que o se nhor cum priu com a de ter mi na ção
de aqui com pa re cer. Não po de ria ser na re u nião pas -
sa da, em fun ção de ou tros com pro mis sos, mas foi
mu i to bem subs ti tu í do pela Drª Flá via. Co mu ni co, ain -
da, que o tem po que fa lei não será sub tra í do da sua
fala.

O SR. JORGE SOLLA – Um dos as pec tos que
gos ta ria de re gis trar, para evi tar in ter pre ta ções de fa -
tos que não se co a du nam com a ver da de, é que eu te -
ria fe i to afir ma ti vas em ór gãos de co mu ni ca ção de ne-
grin do o po si ci o na men to da Asso ci a ção de Re na is
Crô ni cos. De for ma ne nhu ma. Quem me co nhe ce,
quem tem acom pa nha do a mi nha in ter ven ção não só
ago ra como Se cre tá rio de Sa ú de, mas du ran te os vin -
te anos em que ve nho atu an do em sa ú de pú bli ca,
com pas sa gem em se cre ta ri as es ta du a is e mu ni ci pa-
is de sa ú de nes te País, sabe que a mi nha re la ção
com to das as as so ci a ções de usuá ri os, em es pe ci al
com as as so ci a ções de pa ci en tes re na is crô ni cos,
sem pre tem sido a mais éti ca e cor di al. De sa fio qual -
quer um que me mos tre uma de cla ra ção gra va da ou
es cri ta em al gum ór gão de co mu ni ca ção em que eu
te nha afir ma do isso. Pelo con trá rio, te nho con vi da do
re pre sen tan tes de di ver sas as so ci a ções – a D. Ne i de
está aqui – para par ti ci par de even tos que ex tra po lam
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a dis cus são da aten ção aos pa ci en tes com do en ça
re nal.

Gos ta ria de de i xar isso bem re gis tra do por que
mu i tas ve zes quem par ti ci pou da re u nião pas sa da – e 
eu as sis ti à fita – pode fi car, a par tir de uma in for ma-
ção, com uma im pres são que não é ver da de i ra. Vol to
a de sa fi ar essa pes soa a que apre sen te qual quer re -
gis tro de uma afir ma ção mi nha nes se sen ti do.

Va mos co me çar a dis cu tir a ques tão, e o pri me i-
ro as pec to im por tan te na abor da gem da atu al ges tão
do Mi nis té rio da Sa ú de é que não es ta mos tra tan do
aqui da he mo diá li se, mas sim da aten ção aos pa ci en-
tes por ta do res de do en ça re nal. A he mo diá li se é ape -
nas um dos di ver sos pro ce di men tos ne ces sá ri os na
abor da gem de uma pa to lo gia como a do en ça re nal.

Pro je ção
Pri me i ro, va mos iden ti fi car a rede atu al. O Bra sil

tem uma rede am pla de ser vi ços; mas, in fe liz men te, é
um País con ti nen tal e, por mais es for ços que te nham
sido fe i tos por di ver sas ins tân ci as mu ni ci pa is, es ta du-
a is e fe de ral, te mos hoje 672 cen tros, dis tri bu í dos de
for ma de si gual en tre as re giões, que fa zem he mo diá-
li se. O fato da dis tri bu i ção en tre re giões e Esta dos ser
bas tan te de si gual não é uma prer ro ga ti va dos cen tros
que ofe re cem te ra pia re nal subs ti tu ti va, mas a re a li-
da de de todo o sis te ma de sa ú de no Bra sil, e não ape -
nas do SUS. Sa be mos que a con cen tra ção é gran de
em al gu mas re giões, es pe ci al men te nos gran des
cen tros ur ba nos. A dis tri bu i ção da ma i or par te dos
ser vi ços do SUS, dos ser vi ços pri va dos e dos pro fis-
si o na is de sa ú de são co in ci den tes.

Pro je ção
Hoje te mos uma rede de qua li da de de aten ção

da he mo diá li se mu i to im por tan te e 96% das má qui-
nas são tipo pro por ção, o que ga ran te me lhor se gu-
ran ça e qua li da de.

Pro je ção
Vou co men tar um pou co so bre o gas to anu al em 

re la ção à te ra pia re nal subs ti tu ti va. Não está boa a
pro je ção, mas po de mos ob ser var que, de 1998,
quan do o SUS gas tou em tor no de R$430 mi lhões,
evo lu í mos para um gas to su pe ri or a R$800 mi lhões,
em 2002. Para este ano de 2003, se fos se man ti do o
or ça men to do ano pas sa do, não che ga ría mos a
R$950 mi lhões. Mas, des de o iní cio do ano, o Mi nis tro
Hum ber to Cos ta au to ri zou a am pli a ção da rede, e só
nos pri me i ros qua tro me ses des te ano fo ram in cor po-
ra dos 36 no vos ser vi ços de te ra pia subs ti tu ti va à rede
SUS, sen do 13 no Esta do de São Pa u lo, 11 no Rio
Gran de do Sul, 1 no Pa ra ná, 1 em Per nam bu co, 1 na
Pa ra í ba, 6 no Pará, 2 no Ce a rá e 1 na Ba hia.

Pro je ção
Aque la co lu na que te mos na ta be la de 2003 re -

pre sen ta a pro je ção de gas to do SUS com te ra pia re -
nal subs ti tu ti va, em de cor rên cia do or ça men to apro-
va do no ano pas sa do e da in cor po ra ção de no vos
ser vi ços já cre den ci a dos nos pri me i ros me ses des te
ano. Fal ta ain da in cor po rar a essa pro je ção de gas to
para 2003 o re a jus te de 5% apro va do no Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de.

Na atu al ges tão, o Mi nis tro da Sa ú de abre to das
as re u niões do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de e apre -
sen ta as pro pos tas. Pode-se di zer que nes ta ges tão o
Con se lho Na ci o nal de Sa ú de é um ór gão de de ci são
do SUS. 

O Mi nis tro Hum ber to Cos ta não dis se que ia dar
au men to. Re u niu-se com o Con se lho Na ci o nal de Sa -
ú de, que apro vou esse au men to. S. Exª le vou a pro-
pos ta à Co mis são tri par ti te, de que par ti ci pam re pre-
sen tan tes do Mi nis té rio da Sa ú de, dos Esta dos e dos
Mu ni cí pi os, e ela apro vou o au men to. Como foi apro -
va do para a com pe tên cia ju nho, sa i rá uma por ta ria re -
gu la men tan do-o.

Há um de ta lhe im por tan te: ape sar de 96% das
má qui nas se rem de pro por ção, há Mu ni cí pi os onde
os ser vi ços são ex clu si va men te de má qui nas con si-
de ra das na clas si fi ca ção do SUS como de he mo diá li-
se tipo 1.

Se man ti ver mos a de ci são do Mi nis té rio da Sa ú-
de to ma da na ges tão an te ri or e não der mos re a jus te
para as má qui nas tipo 1, de i xa re mos de aten der vá ri-
os Mu ni cí pi os em que essa é a úni ca op ção de te ra pia
re nal subs ti tu ti va para os pa ci en tes. Ain da não saiu a
por ta ria por que o Mi nis té rio da Sa ú de está ela bo ran-
do uma re vi são das por ta ri as an te ri o res para per mi tir
que o re a jus te de 5% não seja dado ape nas ao ser vi-
ço com má qui na de pro por ção, mas sim a to dos os
ser vi ços, para não ex clu ir, para não dis cri mi nar pa ci-
en tes de ci da des do in te ri or, onde essa te ra pia ain da
é fe i ta como o era an te ri or men te.

Esse re a jus te de 5% e o cre den ci a men to de no -
vos ser vi ços que es tão sen do pro gra ma dos – de po is
vou co men tar isso – com as Se cre ta ri as es ta du a is
vão au men tar a des pe sa. Este ano o gas to com te ra-
pia re nal subs ti tu ti va será de R$1,15 bi lhão. Essa é a
pro je ção de gas tos do SUS para este ano com te ra pia
re nal subs ti tu ti va.

Esta mos cre den ci an do no vos ser vi ços, da mes -
ma for ma como foi fe i to no mês pas sa do com os no -
vos ser vi ços de UTI, para se rem in cor po ra dos pelo
SUS – e co men ta rei esse fato a se guir -, com base em 
su ges tões das Se cre ta ri as Esta du a is de Sa ú de.
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Gos ta ria de fa zer um co men tá rio im por tan te: no
ano pas sa do, o Mi nis té rio da Sa ú de fez um gran de
es for ço para ad qui rir má qui nas de he mo diá li se.  Não
sei se V. Exªs sa bem que, na ges tão pas sa da, no ano
pas sa do mais pre ci sa men te, com re cur sos do Re for-
sus, fo ram ad qui ri das 739 má qui nas de he mo diá li se,
que in cor po ra ram 101 ser vi ços. No en tan to, ape sar
da des ti na ção des se re cur so do Re for sus para in ves-
ti men to e aqui si ção de equi pa men tos, não foi pre vis to
re cur so de cus te io para que es sas má qui nas co me-
ças sem a ope rar.

Este ano o Mi nis té rio da Sa ú de co lo ca rá em
ope ra ção to das as má qui nas de he mo diá li se com pra-
das na ges tão pas sa da que es tão pa ra das ou fun ci o-
nan do em ser vi ço sem cre den ci a men to. Esses no vos
cre den ci a men tos e o re a jus te de 5% irão re pre sen tar
au men tos da or dem de R$1,15 bi lhão.

Qu e ria lem brar tam bém que, além da te ra pia re -
nal subs ti tu ti va, há pro ce di men tos que acar re tam
des pe sas. Por exem plo, as in ter na ções de pa ci en tes
com in su fi ciên cia re nal que te nham al gu ma com pli ca-
ção, al gu ma in ter cor rên cia, no ano pas sa do re pre-
sen ta ram gas tos de R$130 mi lhões; os trans plan tes
re na is, no mes mo pe río do re pre sen ta ram gas tos em
tor no de R$46 mi lhões. Hou ve 2.645 trans plan tes.
Con si de ran do es ses com po nen tes da as sis tên cia
aos pa ci en tes com in su fi ciên cia re nal, para este ano,
a pro je ção é de apro xi ma da men te R$1,5 bi lhão de
gas tos com o aten di men to de pa ci en tes com pro ble-
mas re na is. Nes se cál cu lo não fo ram com pu ta dos os
me di ca men tos ex cep ci o na is, as con sul tas, os exa-
mes para di ag nós ti co, os exa mes de ima gem, os exa -
mes la bo ra to ri a is e os exa mes de alta com ple xi da de
per ti nen tes à ne fro lo gia.

Não es ta mos le van do em con ta ou tros pro ce di-
men tos de su por te, nem es ta mos in clu in do o cha ma-
do TFD – Tra ta men to Fora do Do mi cí lio -, que com -
pre en de as des pe sas de cor ren tes do apo io e do des -
lo ca men to do pa ci en te. Esta mos con si de ran do ape-
nas os três ma i o res com po nen tes dos gas tos.

Um as pec to tam bém im por tan te é o fato de que,
en tre 1999 e 2000, o au men to do gas to com te ra pia
re nal subs ti tu ti va foi da or dem de R$60 mi lhões; en tre
2000 e 2001, o au men to foi des sa mes ma or dem; e
en tre 2001 e 2002, fi cou em tor no de R$75 mi lhões.
Se ana li sar mos a pro je ção de gas to para 2003, sem
le var mos em con ta o re a jus te de 5% e os no vos cre -
den ci a men tos, V. Exªs já po dem ob ser var que es ta-
mos in cor po ran do mais R$190 mi lhões na pro je ção
de gas to com te ra pia re nal subs ti tu ti va; mas se con si-
de rar mos o re a jus te de 5% e o cre den ci a men to de
no vos ser vi ços, che ga re mos a uma in cor po ra ção de

R$350 mi lhões. Nes te pri me i ro ano do Go ver no Lula
e do Mi nis tro Hum ber to Cos ta à fren te do Mi nis té rio
da Sa ú de, va mos in cor po rar R$350 mi lhões, um va lor
ma i or do que foi in cor po ra do à te ra pia re nal subs ti tu ti-
va nos úl ti mos qua tro anos, na ges tão pas sa da.

Um ou tro de ta lhe im por tan te é que se pe gar mos
o gas to per ca pi ta en tre 2001 e 2002 e com pa rar mos
com o gas to per ca pi ta en tre 2002 e 2003, sem os
5% e sem os no vos cre den ci a men tos, essa in cor po-
ra ção vai ser 2,5 ve zes ma i or; mas se in cor po rar mos
o re a jus te e os no vos cre den ci a men tos, va mos ter um 
au men to de qua se três ve zes.

Pro je ção
Aqui há um grá fi co mos tran do aque la pri me i ra

evo lu ção.
Pro je ção
Aqui é o gas to res trin gin do a he mo diá li se. Mos -

tra mos an tes a te ra pia re nal subs ti tu ti va, E essa é ou -
tra res sal va im por tan te que gos ta ria de fa zer. Qu an do
se fala em te ra pia re nal subs ti tu ti va, não es ta mos fa -
lan do ape nas de he mo diá li se, mas de vá ri as mo da li-
da des. Cla ro que a he mo diá li se é a mo da li da de mais
uti li za da, mas até isso me re ce ser de ba ti do e re fle ti-
do. Exis te tam bém a diá li se pe ri to nal e o DPAC, e os
va lo res são di fe ren tes.

Por exem plo, o SUS paga R$2.231, por mês,
pela ins ta la ção do mi ci li ar de uma má qui na ci cla do ra
com um con jun to de DPA. Só o con jun to de tro ca é
R$1.706. A ins ta la ção do mi ci li ar de uma má qui na ci -
cla do ra para 15 dias é R$1.115. A ta be la do SUS,
hoje, paga para a he mo diá li se II R$102,94, mas, se
esse pa ci en te for por ta dor do ví rus HIV, por exem plo,
o va lor vai para R$ 160.

Exis tem, en tão, di ver sos va lo res e di ver sos ti-
pos de pro ce di men to que pre ci sam ser ana li sa dos e,
além dos va lo res pa gos pelo pro ce di men to em si, há
uma sé rie de ou tros pro ce di men tos que são acres-
cen ta dos para ins ta la ção do im plan te, cri a ção da fís -
tu la, ca te ter, etc.

Pro je ção
Mos tra esse com po nen te da he mo diá li se, tam -

bém iso la da men te.
Pro je ção
A dis tri bu i ção por re gião. V. Exªs po dem ob ser-

var a con cen tra ção na Re gião Su des te. Me ta de dos
pro ce di men tos ain da es tão na Re gião Su des te, ape -
sar de toda a am pli a ção da rede cre den ci a da em ou -
tros Esta dos e re giões.

Pro je ção
Vou fa zer uma pa u sa para mos trar uma com pa-

ra ção dos nú me ros que apre sen ta mos an tes com o
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or ça men to do Mi nis té rio da Sa ú de. O Mi nis té rio da
Sa ú de tem um or ça men to apro va do de R$30,5 bi-
lhões, con tin gen ci a do R$1,6 bi lhão – não com pro me-
te cus te io, por que esse con tin gen ci a men to não se dá
na área de cus te io, vis to que já há um com pro mis so
de con tin gen ci a men to pro gres si vo para os in ves ti-
men tos. É im por tan te res sal tar que 74% des se or ça-
men to já são vi a bi li za dos em trans fe rên cia di re ta a
Esta dos e Mu ni cí pi os; ape nas 6% são alo ca dos, pre-
vis tos para pro je tos pri o ri tá ri os, “res tos a pa gar”. No
en tan to, o Mi nis tro Hum ber to Cos ta, ao to mar pos se,
en con trou uma dí vi da de R$3 bi lhões para ser as su-
mi da este ano como “res tos a pa gar”. É bom lem brar
que boa par te des sa dí vi da, mais ou me nos a me ta de,
re fe re-se ao Pro je to Alvo ra da. No ano pas sa do, fo ram
as si na dos inú me ros con vê ni os com Mu ni cí pi os, com
Pre fe i tu ras, e mais de 80% não fo ram exe cu ta dos.
Des sa dí vi da de R$3 bi lhões, em ape nas cin co me -
ses, o Mi nis té rio da Sa ú de já con se guiu pa gar algo
em tor no R$1,3 bi lhão, que foi de i xa do em “res tos a
pa gar”.

Des se mon tan te, o or ça men to para cus te io de
aten di men to am bu la to ri al, emer gen ci al e hos pi ta lar
es pe ci a li za do – aí está ex clu í do só o cus te io de aten -
ção bá si ca – é da or dem de R$14 bi lhões. Ou seja, va -
mos gas tar este ano, só com te ra pia re nal subs ti tu ti-
va, algo em tor no de 10% a 11% de todo o or ça men to
para aten ção es pe ci a li za da, am bu la to ri al e hos pi ta lar.
Se acres cen tar mos trans plan te, in ter na ções, exa mes
di ag nós ti cos para esse con jun to de pa ci en tes, va mos
gas tar em tor no de 13% do or ça men to do Mi nis té rio
da Sa ú de. O cus te io da aten ção es pe ci a li za da e hos -
pi ta lar está des ti na do a esse con jun to de pa ci en tes
com do en ça re nal.

Lem bro que, quan do fa la mos de aten ção am bu-
la to ri al, emer gen ci al e hos pi ta lar, es ta mos nos re fe-
rin do a to das as in ter na ções fe i tas no País por qual -
quer pro ble ma de sa ú de, em qual quer fa i xa etá ria, em 
qual quer lo ca li da de; es ta mos nos re fe rin do a to dos os 
exa mes am bu la to ri a is, a to dos os pro ce di men tos, a
qual quer tipo de exa me di ag nós ti co e a qual quer tipo
de tra ta men to, in clu in do dis pen sa ção de me di ca men-
tos ex cep ci o na is, que mu i tos pa ci en tes pre ci sam du -
ran te o seu pro ce di men to de in ter na ção.

Como o Mi nis té rio da Sa ú de está con du zin do a
ques tão da do en ça re nal? Res sal to, no va men te, que
está con du zin do de uma for ma ex tre ma men te res-
pon sá vel e de mo crá ti ca. Quem par ti ci pa de as so ci a-
ções de pres ta do res de ser vi ço sabe que, nos pri me i-
ros cin co me ses des sa ges tão, o Mi nis té rio da Sa ú de
já se re u niu mais com a Asso ci a ção de Pres ta do res
de Ser vi ços do que nos úl ti mos qua tro anos. Fo ram

inú me ras re u niões. Só eu já par ti ci pei de seis. Par ti ci-
pei, in clu si ve, de uma as sem bléia com os pres ta do-
res, em Re ci fe, na qual fi ca mos três ho ras ana li san do
a si tu a ção. Já nos re u ni mos com di ver sas as so ci a-
ções de pa ci en tes re na is. Na se ma na pas sa da, ti ve-
mos a opor tu ni da de de nos re u nir com duas as so ci a-
ções es ta du a is e com uma na ci o nal. Algu mas as so ci-
a ções es tão aqui pre sen tes, po dem ates tar isso.
Então, a di re triz do Mi nis tro Hum ber to Cos ta é am pli-
ar ao má xi mo o pro ces so de in ter lo cu ção com a so ci-
e da de, com as as so ci a ções de usuá ri os, com as as -
so ci a ções de pro fis si o na is – in clu si ve, com pro fis si o-
na is de ne fro lo gia, que já par ti ci pa ram de vá ri as re u-
niões.

Insta la mos um gru po de tra ba lho, no dia 13 de
maio, com base numa por ta ria, de 16 de abril, que
de fi niu a ne ces si da de de uma ar ti cu la ção com di ver-
sos ato res des se pro ces so, que de vem ser ou vi dos
quan do da de fi ni ção da po lí ti ca a ser ado ta da pelo
Mi nis té rio da Sa ú de. Qu e ro, in clu si ve, mos trar a V.
Exªs a com po si ção do gru po de tra ba lho, que con ta
com a par ti ci pa ção de di ver sas es fe ras do Mi nis té rio
da Sa ú de.

A abor da gem da do en ça re nal não se re su me
ape nas à te ra pia re nal subs ti tu ti va. E esse, ou sa ria di -
zer, é um dos ma i o res pro ble mas da ques tão da do -
en ça re nal no Bra sil. His to ri ca men te, o Mi nis té rio da
Sa ú de e o con jun to do sis te ma de sa ú de só têm se
de bru ça do na dis cus são da te ra pia re nal subs ti tu ti va.

O que é te ra pia re nal subs ti tu ti va? É um pro ce-
di men to que não re sol ve o pro ble ma do pa ci en te,
ape nas man tém a sua con di ção de vida, ou seja, cu i-
da do pa ci en te para que a fil tra ção re nal se pro ce da
ar ti fi ci al men te até que haja o trans plan te.

Só que pre ci sa mos de uma po lí ti ca que evi te
que es ses pa ci en tes te nham as do en ças ca u sa do ras
da do en ça re nal. Quem tem pa to lo gi as tipo hi per ten-
são e di a be tes – só para ci tar duas mais pre va len tes – 
deve ser tra ta do para não vir a ter uma do en ça re nal
e, em ten do-a, não che gue a ter in su fi ciên cia re nal.
No en tan to, nun ca ti ve mos uma po lí ti ca que tra ba-
lhas se des sa for ma. Ape nas para ilus trar isso, vou
ana li sar um dado já ci ta do aqui. 

Não é por aca so que 69% do ser vi ço de te ra pia
re nal subs ti tu ti va no Bra sil são pri va dos; da mes ma
for ma que não é por aca so que 82% das con sul tas es -
pe ci a li za das no SUS são pú bli cas. Não é in te res san te
isso? Se 69% dos ser vi ços de he mo diá li se e te ra pia
re nal são pri va dos, se ria de se es pe rar que as con sul-
tas mé di cas es pe ci a li za das tam bém ti ves sem pro por-
ção se me lhan te. Mas o que se deu? Du ran te to dos
es ses anos, os pro ce di men tos de alta com ple xi da de
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no SUS sem pre fo ram va lo ri za dos, sem pre ti ve ram
ta be las di fe ren ci a das, que es ti mu la ram a ini ci a ti va
pri va da. No en tan to, a aten ção à cha ma da mé dia
com ple xi da de, que é aque la que, em sen do hi per ten-
so, aju da o pa ci en te a con tro lar esse pro ble ma, que,
em ten do hi per ten são, au xi lia-o a não ter do en ça re -
nal, que, em ten do do en ça re nal, au xi lia-o a não cair
na in su fi ciên cia re nal, essa, meus ami gos, nun ca foi
pri vi le gi a da.

Só para ci tar uma das mu i tas dis tor ções que
ocor re ram, no ano pas sa do o Mi nis té rio da Sa ú de
con ce deu um au men to de 196% no va lor das con sul-
tas mé di cas es pe ci a li za das. A im pren sa di vul gou
esse fato, mas es que ceu-se de di vul gar dois pe que-
nos de ta lhes: pri me i ro, o re a jus te foi dado só para o
se tor pri va do, não foi dado para o se tor pú bli co; se-
gun do, que a ofer ta pri va da de con sul ta mé di ca es pe-
ci a li za da no Bra sil é de ape nas 18%, 82% é pú bli ca.
Ela se dá no se tor pú bli co.

Pre ci sa mos de uma po lí ti ca de aten ção ao do -
en te re nal que vá des de a aten ção bá si ca – por isso
está ali o De par ta men to de Aten ção Bá si ca –, para fa -
zer o di ag nós ti co pre co ce da hi per ten são, só para dar
um exem plo mais di fun di do, pre ci sa mos da par ti ci pa-
ção dos de par ta men tos de ações es tra té gi cas, onde
está a sa ú de do tra ba lha dor, onde está a sa ú de da
mu lher, a sa ú de da cri an ça, a sa ú de do ido so, para
evi tar que esse pa ci en te com hi per ten são ve nha a
agra var o seu qua dro e le var à do en ça re nal, pre ci sa-
mos da Co or de na ção de Mé dia Com ple xi da de Ambu -
la to ri al para as se gu rar o di ag nós ti co pre co ce a esse
pa ci en te, la bo ra to ri al, de ima gem e a abor da gem de
con sul ta.

Já que es tou fa lan do das con sul tas, Srs. Se na-
do res, há um dado mu i to in te res san te: le van ta mos a
dis tri bu i ção, no Bra sil, dos ser vi ços de te ra pia re nal
subs ti tu ti va e da ofer ta de con sul ta de ne fro lo gia, ou
seja, a es pe ci a li da de mé di ca que de ve ria ser a por ta
de en tra da para a aten ção do pa ci en te com in su fi-
ciên cia re nal.

Va mos pe gar a re gião Nor des te, para não me
alon gar mu i to. A re gião Nor des te tem ape nas 24 mu -
ni cí pi os que fa zem con sul tas de ne fro lo gia pelo SUS.
No en tan to, tem qua se o do bro, 45 mu ni cí pi os, que
têm ser vi ços de te ra pia re nal subs ti tu ti va. Isso não é
in te res san te?

Fui Se cre tá rio Mu ni ci pal de Sa ú de em Vi tó ria da 
Con quis ta du ran te qua tro anos, até de zem bro des se
úl ti mo ano. Qu an do o nos so Mu ni cí pio en trou em ges -
tão ple na, já exis tia um ser vi ço de te ra pia re nal subs ti-
tu ti va pelo SUS. E vou usar o nos so exem plo, o Mu ni-
cí pio onde fui Se cre tá rio, para não ci tar ou tros mu ni cí-

pi os. E quan do en tra mos em ges tão e até o mo men to
em que en tra mos em ges tão ple na, os pa ci en tes só
viam ne fro lo gis tas pelo SUS quan do seu rim pa ra va
de fun ci o nar – e não bas ta va para um, te ri am que pa -
rar os dois. Qu an do os dois rins pa ra vam de fun ci o-
nar, em Vi tó ria da Con quis ta, an tes da ges tão ple na
mu ni ci pal, aí sim o do en te re nal ti nha aces so a ne fro-
lo gis ta, aí sim ele con se guia ser aten di do por um ne -
fro lo gis ta pelo SUS, só quan do ele pre ci sa va en trar
na má qui na de he mo diá li se. Só de po is, quan do o Mu -
ni cí pio mu ni ci pa li zou a ges tão ple na da sa ú de, quan -
do a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal mon tou um cen tro de es pe-
ci a li da de, con tra tou ne fro lo gis tas e co lo cou à dis po si-
ção da po pu la ção, que isso foi al te ra do.Hoje, em Vi tó-
ria da Con quis ta, an tes de o pa ci en te ter in su fi ciên cia
re nal, tem o ne fro lo gis ta pelo SUS.

Mas essa não é a re a li da de na ma i or par te dos
mu ni cí pi os bra si le i ros. Te mos uma re la ção de dois
para um. Te mos dois mu ni cí pi os com te ra pia re nal
subs ti tu ti va para cada mu ni cí pio com con sul ta em ne -
fro lo gia.

Qu e ro des ta car aqui o Pi a uí – o Se na dor Mão
San ta está par ti ci pan do co nos co aqui –, que tem três
Mu ni cí pi os que têm he mo diá li se pelo SUS: Par na í ba,
Pi cos e Te re si na. No en tan to, Pi cos não tem con sul ta
de ne fro lo gia pelo SUS, mas tem te ra pia re nal subs ti-
tu ti va.

É in te res san te! São co i sas que fa zem com que
pen se mos me lhor nes se pro ces so da ne ces si da de de 
ter mos uma po lí ti ca que apon te na in te gra li da de, por -
que não que re mos ape nas as se gu rar a te ra pia re nal
subs ti tu ti va para quem pre ci sa, que re mos di mi nu ir a
quan ti da de de pa ci en tes que pre ci sem de te ra pia re -
nal subs ti tu ti va tam bém e pre ci sa mos au men tar a
quan ti da de de pa ci en tes que se jam be ne fi ci a dos com 
o trans plan te.

Na se ma na pas sa da in clu si ve ti ve mos a opor tu-
ni da de de nos re u nir com duas as so ci a ções es ta du a-
is e com uma na ci o nal.

Pro je ção
E aqui os de ma is mem bros. V. Exªs po dem ob -

ser var que es tão aí re pre sen ta das as Se cre ta ri as
Esta du a is de Sa ú de, as Se cre ta ri as Mu ni ci pa is de
Sa ú de, a So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, re pre-
sen tan do a es pe ci a li da de mé di ca, um re pre sen tan te
das en ti da des pres ta do ras de ser vi ço, ou seja, o se tor
pri va do pres ta dor, o se tor fi lan tró pi co, que está aí re -
pre sen ta do, re pre sen ta ção dos por ta do res de pa to lo-
gia re nal, in di ca do pelo Con se lho – a D. Ne i de está
aqui pre sen te, que re pre sen ta o con jun to das en ti da-
des de pa to lo gia re nal no Con se lho Na ci o nal de Sa ú-
de; o Con se lho in di cou-a para par ti ci par des te gru po

25728 Qu ar ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    147ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



– e re pre sen tan tes de cen tros de ne fro lo gia de hos pi-
ta is pú bli cos uni ver si tá ri os.

Qu e ro res sal tar, in clu si ve, que o tra ba lho des te
gru po está aber to. Hou ve re u niões que con ta ram com 
a par ti ci pa ção de ou tros re pre sen tan tes. E es ta mos,
em de ter mi na das re u niões, con vi dan do ou tros re pre-
sen tan tes da so ci e da de ci vil para se rem ou vi dos.

Esse gru po de tra ba lho foi sub di vi di do em cin co
sub gru pos que es tão atu an do, só para pon tu ar os di -
ver sos âm bi tos dos di ag nós ti cos que es tão sen do tra -
ça dos, des de aná li se epi de mi o ló gi ca, par tin do para a
análi se da rede de cu i da dos, o que tem de ofer ta
hoje, como está dis tri bu í da essa rede, qual a pro du-
ção de ser vi ços, a aná li se dos pro ble mas exis ten tes
hoje na ofer ta e na de man da, a qua li da de, o im pac to
na aten ção.

Ou tro sub gru po está ana li san do cus tos e in cor-
po ra ção tec no ló gi ca. Esse ou tro as pec to é im por tan-
tís si mo. Pre ci sa mos fa zer com que se jam cri a das
con di ções no Bra sil para in cor po rar a tec no lo gia, in-
clu si ve para pro du zir de ter mi na dos in su mos in dis-
pen sá ve is. É bom lem brar que o dé fi cit da ba lan ça co -
mer ci al bra si le i ra na área de sa ú de é se me lhan te a
todo o or ça men to que o SUS tem para apli car na
aten ção es pe ci a li za da am bu la to ri al ou de ur gên cia
hos pi ta lar. São mais ou me nos R$13 bi lhões, de um
lado, e R$14 bi lhões, de ou tro. O dé fi cit na ba lan ça
co mer ci al bra si le i ra, na área de sa ú de, é da or dem de
R$13 bi lhões! São in su mos, kits, equi pa men tos que
com pra mos. Pre ci sa mos dis cu tir isso. 

No que se re fe re à for ma ção e qua li fi ca ção de
re cur sos hu ma nos, não te mos ne fro lo gis tas dis tri bu í-
dos no Bra sil de for ma ade qua da nem for ma ção su fi-
ci en te na dis tri bu i ção na ci o nal para dar con ta des se
de sa fio. E pre ci sa mos es cu tar os por ta do res de so fri-
men to re nal, es cu tar os ges to res es ta du a is e os ges -
to res mu ni ci pa is.

Qu a is fo ram os pro ble mas apon ta dos, até o mo -
men to? Fi ze mos um apa nha do da si tu a ção atu al do
de sen vol vi men to des se gru po de tra ba lho, dos di ver-
sos sub gru pos, para apre sen tar aqui: as sis tên cia ina -
de qua da aos pa ci en tes por ta do res de pa to lo gia re-
nal, prin ci pal men te hi per ten são ar te ri al e di a be tes –
já co men tei isso aqui e es tou só pon tu an do; nú me ro
in su fi ci en te de ne fro lo gis tas na as sis tên cia am bu la to-
ri al; sis te ma de re fe rên cia e con tra-re fên cia ina de qua-
do; ma i or par te – ob ser vem este dado, que ele é im -
por tan te, e esse di ag nós ti co não é do Mi nis té rio, é do
gru po de tra ba lho, que con ta com a par ti ci pa ção de
toda a so ci e da de –, da en tra da da te ra pia re nal subs -
ti tu ti va se dá pela ur gên cia e emer gên cia, com o com -
pro me ti men to ne ga ti vo na mor ta li da de e na mor bi da-

de. O que quer di zer isso? O pa ci en te vai sa ber que
tem in su fi ciên cia re nal quan do tem uma com pli ca ção
e vai pa rar no ser vi ço de ur gên cia e emer gên cia, por -
que ele não teve aces so ade qua do an tes.

Será que os cen tros que fa zem te ra pia re nal
subs ti tu ti va não po de ri am fa zer am bu la tó rio para es -
ses pa ci en tes, para os pa ci en tes da rede SUS, para
os pa ci en tes que têm hi per ten são gra ve, para os pa -
ci en tes que têm uma do en ça re nal? Será que só
quan do o pa ci en te en tra em in su fi ciên cia re nal é que
essa pre o cu pa ção apa re ce? Va mos es ten der essa
pre o cu pa ção para o pa ci en te que não tem in su fi ciên-
cia re nal ain da e evi tar que ele sa i ba da pa to lo gia
quan do já está na emer gên cia, com os dois rins pa ra-
dos. Será que isso não é pos sí vel de ser fe i to?

Ve ja mos as re giões do País de sas sis ti das quan -
to ao aces so à te ra pia re nal subs ti tu ti va. Esse é um
de ta lhe im por tan te. Não é que não se que i ra ex pan dir
nas áre as de me nor as sis tên cia. É que a con cen tra-
ção de pro fis si o na is e de ser vi ços é mu i to for te. E o
mais com pli ca do dis so é que a ca pa ci da de de ex pan-
são nas áre as que já têm ser vi ços é fá cil, mas nas
áre as que não têm é mu i to di fí cil e a in du ção que va -
mos ter que fa zer é mu i to for te.

Ou tro di ag nós ti co im por tan te: a en tra da de te ra-
pia re nal subs ti tu ti va de pa ci en tes jo vens. Te mos pa -
ci en tes adul tos jo vens que já se en con tram na te ra pia
re nal subs ti tu ti va. Será que ela não po de ria ser adi a-
da? Será que esse pa ci en te não po de ria ter tido seu
qua dro con tro la do e, mais tar di a men te, ser sub me ti-
do à te ra pia re nal subs ti tu ti va? Qu an to mais tar dar-
mos a te ra pia re nal subs ti tu ti va, me lhor para o pa ci-
en te, me nos ele vai ser es po li a do, ma i or vai ser a sua
qua li da de de vida.

Qu an to à ina de qua ção dos pres ta do res à Por ta-
ria nº 82, te mos mu i tos pro ble mas ain da. A Anvi sa
tem fe i to um tra ba lho exem plar, ori en tan do, acom pa-
nhan do. E eu que ria res sal tar a si tu a ção do Go ver no
do Dis tri to Fe de ral, que re ce beu 20 má qui nas de he -
mo diá li se, no ano pas sa do, do Mi nis té rio da Sa ú de, e
não as co lo cou para fun ci o nar, de i xan do o ser vi ço pú -
bli co sem ne nhu ma con di ção de fun ci o na men to. Ape -
sar de vá ri as re co men da ções que a Anvi sa fez, ten -
tou man ter o ser vi ço aber to, sem ne nhu ma con di ção
de fun ci o na men to, sem ne nhu ma ga ran tia de as sis-
tên cia aos pa ci en tes. Esse ser vi ço foi in ter di ta do pela
Anvi sa e, ain da as sim, a Se cre tá ria de Sa ú de do Go -
ver no do Dis tri to Fe de ral ten tou se re be lar à in ter di-
ção, ten tou pas sar por cima da in ter di ção. Pre ci sou a
Pro cu ra do ria do Mi nis té rio da Sa ú de in ter vir para que
a Se cre tá ria do Dis tri to Fe de ral aca tas se a in ter di ção
e trans fe ris se os pa ci en tes para ou tro ser vi ço, e es tão
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bem as sis ti dos, me lhor do que es ta vam na que le, sem 
ne nhu ma con di ção para a sua as sis tên cia. Infe liz-
men te, as má qui nas con ti nu am pa ra das, mas te mos
a cer te za de que em bre ve va mos con se guir re ver ter
esse qua dro. Uma uni da de de vi gi lân cia sa ni tá ria,
con tro le e ava li a ção de ses tru tu ra da nos Esta dos e
mu ni cí pi os, na ma i or par te de les, o mo de lo atu al pri vi-
le gia pro ce di men tos em de tri men to do aten di men to
in te gral. Não te mos ser vi ços que pres tam aten di men-
to in te gral aos pa ci en tes com do en ça re nal, bas tan do
o nú me ro de trans plan tes re a li za dos. Mos trei aos se -
nho res, aqui, prin ci pal men te à ina de qua da cap ta ção
de ór gãos. Já te mos a ca pa ci da de ins ta la da hoje para 
fa zer trans plan tes mu i to su pe ri or à nos sa ca pa ci da de
de cap ta ção de ór gãos e va mos ter que in ves tir nis so.
Impac to ne ga ti vo de trans plan tes re a li za dos. Mes mo
sen do pe que no o nú me ro de trans plan tes, mu i tos de -
les são fe i tos sem as con di ções ade qua das, ou por -
que o ór gão foi cap ta do tar di a men te, ou sem as con -
di ções de sua ma nu ten ção viá vel e mu i tos pa ci en tes
são trans plan ta dos e vol tam para a he mo diá li se, por -
que te mos ain da ser vi ço com ba i xa qua li da de na re a-
li za ção dos trans plan tes.

Eu gos ta ria de mos trar aqui as pers pec ti vas que 
o gru po está apon tan do, e acho que esse é um de ba-
te ex tre ma men te im por tan te. A pri me i ra ques tão é a
cri a ção de uma rede de aten ção ao por ta dor de do en-
ça re nal. Se gun da, a im plan ta ção de cen tros de re fe-
rên cia em ne fro lo gia. Ou seja, não mais tra ba lhar mos
com a idéia de cen tros de he mo diá li se, mas de cen -
tros de aten ção in te gral, de cen tros de re fe rên cia em
ne fro lo gia, de uma rede de aten ção ao do en te re nal,
onde ele te nha a he mo diá li se, mas te nha o aten di-
men to psi co ló gi co, o aten di men to do as sis ten te so ci-
al. E o aten di men to do ne fro lo gis ta, an tes dele pre ci-
sar da he mo diá li se, hi e rar qui zar a aten ção ao pa ci en-
te por ta dor de do en ça re nal, im ple men tar ações de
pre ven ção da do en ça re nal, ga ran tir di ag nós ti co pre -
co ce, tra ta men to ime di a to e con ti nu a do ao pa ci en te
por ta dor de do en ça re nal, re cu pe ra ção do pa ci en te
re nal crô ni co atra vés da TRS, apli ca ção de pa râ me-
tros de qua li da de para a ava li a ção dos re sul ta dos da
TRS, de fi nir mo da li da des de fi nan ci a men to que pri vi-
le gi am a aten ção in te gral ao por ta dor de do en ça re -
nal. A mo da li da de atu al pri vi le gia a he mo diá li se em
de tri men to da con sul ta, do di ag nós ti co pre co ce, em
de tri men to ao pa ci en te com hi per ten são, em de tri-
men to da te ra pêu ti ca me di ca men to sa, en fim, em de -
tri men to de tudo. Ca pa ci ta ção e atu a ção efe ti va da vi -
gi lân cia sa ni tá ria, con tro le e ava li a ção com vis tas à
me lho ria da aten ção ao pa ci en te por ta dor de do en ça
re nal, es tru tu ra ção de cen tros re gi o na is de cap ta ção

de ór gãos em es pe ci al. Esta mos nos re fe rin do aqui à
ques tão da cap ta ção de rins, e eu que ria mos trar do
pon to de vis ta de ações que já es tão apro va das pelo
Mi nis té rio da Sa ú de, pelo Mi nis tro Hum ber to Cos ta,
um au men to de 5% na ta be la de he mo diá li se, a par tir
da com pe tên cia ju nho e o cre den ci a men to de no vos
ser vi ços de he mo diá li se e trans plan te re nal que aqui
já co men tei. Além da que les 36 que já fo ram cre den ci-
a dos, es ta mos fa zen do uma bus ca ati va, um cha ma-
men to para o cre den ci a men to. Para con clu ir, que ria
co men tar com os se nho res o se guin te: se que re mos
uma aten ção in te gral ao pa ci en te com do en ça re nal,
acho que esse é o de se jo de to dos nós, pre ci sa mos
pen sar de for ma mais am pla a aten ção. E aí mos tra ria
di ver sos pro je tos es tra té gi cos do Mi nis té rio da Sa ú-
de, des ta ges tão, que vão ter im pac to nes sa aten ção
in te gral, não ape nas nas me di das que re fe ri an te ri or-
men te.

No mês de abril, o Mi nis té rio da Sa ú de apro vou
as me tas de am pli a ção da aten ção bá si ca que era o
pro pó si to, des de o pro gra ma de go ver no do Lula es ta-
va lá es cri to do brar o pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia em
qua tro anos, che gar mos a 100 mi lhões de pes so as
as sis ti das por equi pes mul ti pro fis si o na is, com mé di-
cos, en fer me i ros, as sis ten te so ci al, au xi li ar de en fer-
ma gem, odon tó lo go, to dos os pro fis si o na is. Qu e ria
até fa zer um pa rên te ses, per mi ta-me, Se na dor. Na úl -
ti ma dé ca da do sé cu lo pas sa do ti ve mos no Bra sil dois 
gran des es tu dos fe i tos para in ves ti gar os prin ci pa is
de ter mi nan tes do con tro le da hi per ten são. É bom
lem brar que hi per ten são é uma das prin ci pa is ca u sas
que, não con tro la da, le vam à in su fi ciên cia re nal.
Esses dois es tu dos fo ram fe i tos em Esta dos di fe ren-
tes, por uni ver si da des di fe ren tes, com me to do lo gi as
di fe ren tes, mas por dois im por tan tes cen tros de aná li-
se epi de mi o ló gi ca no Bra sil: a Uni ver si da de Fe de ral
de Pe lo tas, no Rio Gran de do Sul, e a an ti ga Esco la
Pa u lis ta de Me di ci na, hoje Uni ver si da de Fe de ral de
São Pa u lo. Duas me to do lo gi as di fe ren tes, mas com o
mes mo pro pó si to. Qu a is os prin ci pa is fa to res para
con tro lar a hi per ten são? E – pas mem, se nho res! –
che ga ram à mes ma con clu são. Sa bem qua is são os
dois fa to res mais im por tan tes? Não é o es que ma te -
ra pêu ti co, nem a di e ta – em bo ra es ses fa to res se jam
im por tan tes tam bém. Os dois fa to res mais im por tan-
tes fo ram: pri me i ro, quan to mais pre co ce o di ag nós ti-
co de hi per ten são me lhor a ca pa ci da de de con tro le;
se gun do, o acom pa nha men to pelo mes mo pro fis si o-
nal de sa ú de.

O Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia per mi te não só o
di ag nós ti co pre co ce, mas tam bém o acom pa nha-
men to pelo mes mo pro fis si o nal. Aque le pa ci en te que
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é aten di do na emer gên cia sem pre que en tre em cri se
hi per ten si va, não re sol ve o seu pro ble ma de hi per ten-
são e é um gran de can di da to à in su fi ciên cia re nal.

Va mos do brar o Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia. No
mês de abril foi apro va do um au men to no re pas se fe -
de ral para aten ção bá si ca. Fo ram sete os di fe ren tes
au men tos da dos, que, so ma dos, re pre sen tam um au -
men to mé dio de 30%. Qu e ro res sal tar que, des de
1999, não ha via au men to de re pas se fe de ral do Mi -
nis té rio da Sa ú de para aten ção bá si ca no Bra sil. Não
adi an ta di zer que o Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia é pri -
o ri da de se não se co lo car di nhe i ro no que é cha ma do
de pri o ri da de. Pos so aqui, com cer te za, afir mar que a
aten ção ao do en te re nal é pri o ri tá ria, por que es tou
mos tran do que o Mi nis té rio da Sa ú de vai gas tar
R$1,5 bi lhão este ano em aten ção ao do en te re nal.
Por tan to, pos so afir mar que a aten ção bá si ca é pri o ri-
da de para o Mi nis té rio da Sa ú de nes ta ges tão, ten do
em vis ta o au men to dado no quar to mês de Go ver no,
um au men to de 30%, sen do que não ha via re a jus te
des de 1999. 

E mais: foi lan ça do pelo Mi nis tro Hum ber to Cos -
ta um gran de pro je to, que aten de rá os 231 ma i o res
Mu ni cí pi os do Bra sil, apo i an do a ex pan são do Sa ú de
da Fa mí lia, em que se rão in je ta dos US$550 mi lhões,
em cin co anos e meio na ex pan são des se Pro gra ma,
com re cur sos ori un dos do Ban co Mun di al. É a pri me i-
ra vez, no Bra sil, que re cur sos ori un dos de em prés ti-
mo in ter na ci o nal se rão uti li za dos na re cu pe ra ção da
rede bá si ca dos gran des cen tros ur ba nos, per mi tin do
que o Sa ú de da Fa mí lia seja ex pan di do e, por tan to,
os hi per ten sos te nham as sis tên cia bá si ca, te nham a
pres são con tro la da e evi tem in su fi ciên cia re nal.

Se gun do, um re a jus te de con sul ta mé di ca es pe-
ci a li za da foi es ten di do para o se tor pú bli co. Só essa
me di da, Se na do res, essa pe que ni na me di da – pode
pa re cer tão sim ples, não é? – es ten der o re a jus te do
va lor da con sul ta mé di ca es pe ci a li za da para o se tor
pú bli co re pre sen ta um im pac to de R$420 mi-
lhões/ano. Isso é qua se todo o or ça men to do Pro gra-
ma Pri me i ro Empre go, que é uma das pri o ri da des do
Go ver no Fe de ral. Com essa me di da, va mos es tar re -
for çan do toda a as sis tên cia de con sul ta mé di ca es pe-
ci a li za da em 82% da sua ofer ta nes te País, que foi
com ple ta men te des pres ti gi a da, no ano pas sa do,
quan do o re a jus te foi dado só para o se tor pri va do.

Já hou ve um au men to de re pas ses fe de ra is
para me di ca men tos a ex cep ci o na is e, nes te as pec to
– quem acom pa nha a área sabe dis to – exis tem me di-
ca men tos para pa ci en tes trans plan ta dos re na is; sem
eles, não adi an ta fa zer o trans plan te. Já foi dado um
au men to para a com pra des ses me di ca men tos e já

es ta mos ne go ci an do um ou tro re a jus te ago ra para o
se gun do se mes tre.

O Sis te ma de Aten di men to de Urgên cia e Emer -
gên cia é um pro je to que já co me çou a ser dis cu ti do
no Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, já co me çou a ser
dis cu ti do na Tri par ti te e que terá três áre as im por tan-
tes com im pac to tam bém na aten ção ao do en te re nal,
por que, con for me mos trei an te ri or men te, mu i tos de -
les fi cam sa ben do da sua si tu a ção – já vou con clu ir,
des cul pe avan çar no tem po – quan do che gam à
emer gên cia.

Ampli a ção da ofer ta de le i tos. O Mi nis tro Hum -
ber to Cos ta já au to ri zou uma am pli a ção de mais de
2.300 le i tos de UTI no vos no SUS – 2.300 no vos le i tos
de UTI vão es tar sen do in cor po ra dos ao SUS, a par tir
des te mês.

Aten di men to pré-hos pi ta lar. Nos pri me i ros 12
me ses des se pro je to, que vai es tar sen do lan ça do
pro va vel men te no fi nal de agos to, es ta re mos im plan-
tan do 800 equi pes de pré-hos pi ta lar. Hoje, no Bra sil,
só exis tem ape nas algo em tor no de 30 Mu ni cí pi os
que têm aten di men to pré-hos pi ta lar pelo SUS, com
UTI mó vel, com su por te bá si co de vida. São aque les
em que as ges tões mu ni ci pa is, por sua con ta pró pria,
vi ram a im por tân cia des se aten di men to e mon ta ram
esse ser vi ço, pois o Mi nis té rio da Sa ú de nun ca apo i-
ou com fi nan ci a men to ade qua do. Con clu in do: o Mi-
nis té rio da Sa ú de está alo can do re cur sos para com -
prar os equi pa men tos, e vai for ne cer 800 vi a tu ras
para pré-hos pi ta la res, como tam bém pas sar a ban car
me ta de do gas to de to dos esse ser vi ços para Esta-
dos e Mu ni cí pi os.

E va mos es tar nor ma ti zan do, pela pri me i ra vez
no Bra sil, no SUS, a cri a ção de uni da des in ter me diá-
ri as. Hoje, o SUS só tem uni da des in ter me diá ri as
para aten ção ne o na tal; para aten ção ao pa ci en te
adul to não tem. Isso faz com que o tem po de per ma-
nên cia na UTI seja pror ro ga do e com que, mu i tas ve -
zes, um pa ci en te que não de ve ria es tar na UTI, se
hou ves se uma uni da de de cu i da dos in ter me diá ri os
na emer gên cia no âm bi to hos pi ta lar, pre ci se ser des -
lo ca do até a UTI.

Qu an to à re o ri en ta ção dos hos pi ta is uni ver si tá-
ri os, já es ta mos, des de fe ve re i ro, tra ba lhan do.Só este 
ano, os hos pi ta is uni ver si tá ri os re ce be rão R$100 mi -
lhões a mais – R$50 mi lhões do MEC e R$50 mi lhões
do Mi nis té rio da Sa ú de. Até o fi nal do ano, pelo me nos
nos hos pi ta is fe de ra is, es ta re mos mu dan do a for ma
de re pas se de re cur sos.

Já fo ram aber tas pelo Mi nis té rio da Edu ca ção
7.700 va gas para su prir ca rên ci as nos hos pi ta is uni -
ver si tá ri os e es ta re mos, ago ra, cre den ci an do algo em 
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tor no de 100 má qui nas de he mo diá li se em hos pi ta is
uni ver si tá ri os – na Ba hia, em Ser gi pe, em Ala go as e
em ou tros Esta dos.

Por fim, pode pa re cer es qui si to – o que tem a ver
ali a im ple men ta ção da re for ma psi quiá tri ca. Mas co -
lo quei aqui jus ta men te para en cer rar, pro vo can do a
dis cus são da in te gra li da de. O do en te re nal pre ci sa
tam bém do car di o lo gis ta, do su por te e da aten ção à
sa ú de men tal. É um pa ci en te que pas sa mu i tas ve zes
por um pro ces so de pres si vo, por pro ces sos de so fri-
men to men tal. Ele pre ci sa de uma as sis tên cia in te-
gral.

Qu e ria con clu ir com esta men sa gem: pre ci sa-
mos ga ran tir o fi nan ci a men to para as sis tên cia a te ra-
pi as no vas subs ti tu ti vas. E mos trei aqui o quan to o or -
ça men to do Mi nis té rio da Sa ú de con tem pla e pri o ri za
isso. Mas a nos sa pre o cu pa ção vai além. Qu e re mos
isso e que re mos mu i to mais. Qu e re mos que o do en te
re nal te nha a ga ran tia da he mo diá li se, mas que te nha
uma as sis tên cia in te gral, por que ele não é só um rim
pa ra li sa do; ele é um ser hu ma no, que deve ser vis to
como ser hu ma no, que pre ci sa de uma as sis tên cia in -
te gral, ele e a sua fa mí lia.

Te nho cer te za de que a re for ma psi quiá tri ca
tam bém vai be ne fi ci ar os pa ci en tes com do en ça re -
nal; me lhor ain da, qual quer ci da dão bra si le i ro que te -
nha as sis tên cia pelo SUS.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Mu i to

obri ga do ao Dr. Sol la.
Pela ex po si ção fe i ta, que ul tra pas sou em mu i to

o tem po con ce di do ao Dr. Sol la, que ro jus ti fi car que
foi ex tre ma men te ne ces sá rio, por que ele está fa lan do
exa ta men te em nome do Go ver no, ten tan do mos trar
a re a li da de do que está acon te cen do no Mi nis té rio da
Sa ú de.

O tema, os se nho res po dem sen tir, é ex tre ma-
men te com ple xo, que en vol ve mu i tos pro ce di men tos.
Na nos sa au diên cia pú bli ca, que re mos exa ta men te
ou vir o pa ci en te, que é usuá rio do sis te ma; o pres ta-
dor dos ser vi ços, seja ele au tô no mo, pri va do ou ser vi-
ço pú bli co; e o fi nan ci a dor des se tra ta men to. Então, o
que in te res sa para nós é exa ta men te ou vir de cada
um sua ex po si ção para po der mos con clu ir.

Mas apro ve i to aqui para di zer que o tema é ex -
tre ma men te im por tan te, rico para um de ba te. A nos sa
in ten ção não é exa ta men te o de ba te, mas é ou vir
cada um dos ex po si to res. Mas que ro apre sen tar uma
pre o cu pa ção mu i to gran de, que foi ex pos ta pelo Dr.
Sol la, jus ta men te na que le pro ces so pré-in su fi ciên cia
re nal, em que in clu í mos o di a be tes e a hi per ten são

ar te ri al e tam bém da ne ces si da de de um es pe ci a lis ta,
no caso um ne fro lo gis ta.

O meu Esta do é o Esta do do Ama pá, onde há
mu i tos es pe ci a lis tas. Ti ve mos a opor tu ni da de de o
Go ver no do Esta do fi nan ci ar a es pe ci a li za ção de mu i-
tos pro fis si o na is, por que éra mos ex-ter ri tó rio, tí nha-
mos uma si tu a ção pri vi le gi a da, os go ver na do res en -
tão in di ca dos para go ver nar o nos so Esta do ti nham a
sen si bi li da de de que o Esta do ne ces si ta va pos su ir
es pe ci a lis tas. E con se gui mos for mar es pe ci a lis tas –
in clu si ve fui Se cre tá rio de Sa ú de, no pe río do de 1984
a 1985 – e, des de essa épo ca, ha via uma pre o cu pa-
ção.

Os sa lá ri os des ses pro fis si o na is são sa lá ri os do 
Go ver no Fe de ral. E tes te mu nho de que fiz uma op ção
pela Me di ci na pú bli ca exa ta men te por que o sa lá rio
que re ce bia – e que hoje a mi nha es po sa re ce be, por -
que é fun ci o ná ria pú bli ca –, ain da é um sa lá rio su fi ci-
en te para se fa zer essa op ção. Não fiz op ção pela Me -
di ci na pri va da, e digo que, se ti ves se fe i to, hoje eu se -
ria dono de clí ni ca ou de hos pi tal, por que, gra ças a
Deus, sou mu i to bem re fe ren ci a do no meu Esta do;
mas fiz esta op ção. Há 20 anos, era um sa lá rio pri vi le-
gi a do. Hoje, já é um sa lá rio, va mos di zer, bas tan te de -
fa sa do.

A nos sa pre o cu pa ção, dou tor, quan to a es ses
pro fis si o na is bem qua li fi ca dos é que es ta mos di an te
de uma si tu a ção mu i to di fí cil, em re la ção aos sa lá ri os
dos pro fis si o na is em to das as áre as. Mas vou fa lar da
área mé di ca. Hoje, o pro fis si o nal, quan do sai da uni -
ver si da de, faz uma es pe ci a li za ção; pas sa três anos
se es pe ci a li zan do. Qu an do vol ta, ve ri fi ca que, no ser -
vi ço pú bli co, ele vai ga nhar R$500 por mês. Se ele é
um bom pro fis si o nal, vai fa zer a op ção de tra ba lhar
onde pos sa exer cer com dig ni da de com a sua pro fis-
são. Por tan to, vai para o ser vi ço pri va do. Como é que,
sen do um bom pro fis si o nal, ele vai as su mir um sa lá rio
de R$500, cum prir qua tro ho ras no ser vi ço pú bli co,
sem ter con di ções de tra ba lho, e as su mir ain da ou tras
com pli ca ções? Con clu são: o ser vi ço pú bli co vai fi car,
cada vez mais, ca ren te des ses pro fis si o na is.

Hoje, di an te da anun ci a da re for ma da Pre vi dên-
cia, os gran des pro fis si o na is, que ain da es tão na fa i xa
etá ria de 50, 55 anos, es tão cor ren do para a apo sen-
ta do ria; as nos sas uni ver si da des es tão sen do es va zi-
a das; os ser vi ços im por tan tes, para os qua is pre ci sa-
mos de es pe ci a lis tas, como o nos so ser vi ço mé di co,
es tão sen do es va zi a dos. E que ro di zer que isto é ver -
da de. A mi nha es po sa, por exem plo, quer apo sen-
tar-se e, para isso, foi pro vi den ci ar a do cu men ta ção
do seu tem po de ser vi ço, mes mo que de po is ela fi que
pres tan do ser vi ços fi lan tró pi cos.
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Quer ga ran tir o quê? Aqui lo em que acre di ta-
mos. No que acre di ta mos? Que o Go ver no do nos so
País nos dis se, quan do as si na mos o nos so con tra to
de tra ba lho, há vin te ou trin ta anos, o se guin te: “Qu an-
do você se apo sen tar, terá a ga ran tia de re ce ber o
mes mo sa lá rio”. Para isso con tri bu í mos, mas, ago ra,
va mos le var um se nhor gol pe! Qu e ro di zer que não é
ape nas um gol pe na nos sa apo sen ta do ria, nas nos -
sas ga ran ti as para o fu tu ro, mas um gol pe que vai ni -
ve lar por ba i xo to dos os ser vi ços que pre ci sa mos
para man ter qua li da de no aten di men to, seja na nos sa
tec no lo gia, na área da edu ca ção ou na área da sa ú-
de. Por tan to, ve jam como o as sun to é com ple xo.

Hoje, o Mi nis té rio da Sa ú de está pre o cu pa do
em for mar pro fis si o na is, e esta pre o cu pa ção deve ser
mu i to ma i or, por que es ses pro fis si o na is, bem qua li fi-
ca dos, lo gi ca men te te rão que pen sar dez ve zes se
ace i ta rão um sa lá rio min gua do do se tor pú bli co.

Esta in ter ven ção já vale pelo que eu fa la ria no fi -
nal des ta au diên cia.

O SR. JORGE SOLLA – V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Pois não. 

O SR. JORGE SOLLA – Se na dor, pri me i ro, eu
gos ta ria de pa ra be ni zar Ma ca pá, por que, de to das as
ci da des do Nor te e Nor des te do Bra sil, ela é a úni ca
que tem qua se uma re la ção um para um, ou seja,
uma con sul ta de ne fro lo gia para uma ses são de te ra-
pia re nal subs ti tu ti va. É a úni ca de todo o Nor te e Nor -
des te do Bra sil. Pre ci sa mos com pre en der esse pro-
ces so.

Se gun do, eu que ria apro ve i tar para lem brar
que, quan do o Mi nis tro Hum ber to Cos ta es te ve numa
ses são do Se na do, um dos pri me i ros pon tos que des -
ta cou foi a ne ces si da de da cri a ção da car re i ra SUS,
por que o SUS tem que ser vis to como uma área es tra-
té gi ca, e este Go ver no con si de ra a sa ú de uma área
es tra té gi ca. Uma das me tas mais im por tan tes do atu -
al Mi nis té rio da Sa ú de, do atu al Go ver no na área da
Sa ú de, é cri ar mos uma car re i ra SUS, que per mi ta
que pro fis si o na is como o se nhor pos sam não só en -
trar no ser vi ço pú bli co, mas es ti mu lar ou tros pro fis si o-
na is a en tra rem, e o pro fis si o nal ser in cen ti va do a se
for mar, a se es pe ci a li zar e per ma ne cer no ser vi ço pú -
bli co.

O ser vi ço pú bli co pode ser bom. Te mos bons
ser vi ços pú bli cos no Bra sil, que pa gam bem, que re -
mu ne ram e que in cen ti vam o pro fis si o nal. Não ha ve rá
só in cen ti vo ao pro fis si o nal se se fi xar no se tor pri va-
do, não. Infe liz men te, não te mos uma car re i ra, mas

te nho cer te za de que, com o apo io do Se na do, com o
apo io do Con gres so, va mos ter con di ções de cri ar
uma car re i ra do SUS que per mi ta re a li zar esse so nho
que o se nhor apre sen tou aqui.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Exa ta-
men te. Tomo a li ber da de de res pon der a V. Exª para
di zer que falo por ex pe riên cia pró pria. Já vivi os bons
mo men tos de ser um ser vi dor pú bli co, em que éra-
mos res pon sa bi li za dos pe las co i sas boas que acon -
te ci am no ser vi ço pú bli co. Hoje, in fe liz men te, tudo
que não pres ta a cul pa é do ser vi dor pú bli co, não é do
ser vi ço pú bli co, mas do ser vi dor. As con di ções de tra -
ba lho des se ser vi dor... Não es tou fa zen do re fe rên cia
ao Go ver no atu al, não. Esse pro ces so de de ca dên cia
já vem acon te cen do, e sou tes te mu nha dis so, por que
vi o pe río do bom, quan do o ser vi dor pú bli co era res -
pe i ta do, por isso fiz a mi nha op ção de ser ser vi dor pú -
bli co. Estou na vida po lí ti ca, exer ci um man da to de
pre fe i to por qua tro anos, do qual saí e ime di a ta men te
re as su mi meu car go de mé di co, no ser vi ço pú bli co.
Estou fa lan do aqui e, lo gi ca men te, as pes so as es tão
me es cu tan do e me ven do, lá no meu Esta do, e sa -
bem que nun ca tive uma fal ta no ser vi ço pú bli co.
Sem pre cum pri meu ho rá rio, até ex ce den do, e, pelo
fato de ser po lí ti co, já cha ma ram a mi nha aten ção por -
que eu ex ce dia em meu ho rá rio. Que ne gó cio é esse?
E nun ca fiz o pe di do de um voto se quer, den tro de um
ga bi ne te mé di co, para um pa ci en te. Então, isso foi
uma de ter mi na ção.

Re al men te o que nos es pan ta, dou tor, é exa ta-
men te... Não que ro ser pes si mis ta, nem le var pes si-
mis mo a ne nhum da que les que que rem in gres sar no
ser vi ço pú bli co, ab so lu ta men te, mas, hoje, o que ve -
mos em nos sa so ci e da de é um ni ve la men to, por as -
sim di zer, por ba i xo. Essa re for ma da Pre vi dên cia, por
exem plo, é ni ve la ção por ba i xo. Quer se re sol ver o
pro ble ma do País, o pro ble ma ma te má ti co do País e
se es que ce que essa ma te má ti ca não pode ser pura e
sim ples. Ela vai tra zer con se qüên cia para se res hu-
ma nos, para pes so as que pla ne ja ram a sua vida, que
pla ne ja ram a sua ve lhi ce, que já es tão apo sen ta dos,
que con tam com aque le sa lá rio para vi ver e sa bem
que não têm ex pec ta ti va ne nhu ma de re com po si ção
de sa lá rio, de re po si ção sa la ri al. Não têm. A ten dên-
cia é essa mes mo, in fe liz men te.Então, tudo isso re fle-
te em quê? Na qua li da de do ser vi ço pú bli co. Sa be-
mos que o Go ver no tem uma in ten ção mu i to for te na
área so ci al, é essa a nos sa con fi an ça, prin ci pal men te
nes sa ques tão da sa ú de, na qual te nho uma con fi an-
ça mu i to gran de, e na edu ca ção, por que tam bém pen -
sa mos que o atu al Go ver no fará um in ves ti men to pos -
sí vel para sa ir mos des se ma ras mo em que nos en-
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con tra mos, des sa de ca dên cia em nos sas uni ver si da-
des. Eu, hoje, não te nho nem co ra gem de en trar no
cam pus uni ver si tá rio da Uni ver si da de Fe de ral do
Pará, que no meu tem po era um mo de lo, tan to de
mes tres quan to de es tru tu ra fí si ca. Hoje, é uma de ca-
dên cia; as pes so as es tão sa in do para o se tor pri va do,
por ca u sa do sa lá rio; o aban do no é to tal na uni ver si-
da de, fal ta in ves ti men to. Mu i to pelo con trá rio, hoje, as
po lí ti cas de go ver nos, nos úl ti mos anos, es tão in cen ti-
van do o nas ci men to, a cri a ção, cada vez ma i or, de
uni ver si da des pri va das ou fa cul da des pri va das, o que 
é te me rá rio para nós. E até hoje es ta mos ven do uma
si tu a ção que nos es pan ta: o ci da dão, de po is de for -
ma do, se pas sar a exer cer al gu ma ati vi da de que lhe
dê lu cro, paga um im pos to ex tra por que es tu dou
numa uni ver si da de pú bli ca.

Então, isso nos es pan ta. E fi ca mos as sim mu i to
te me ro sos, por que o que es pe ra mos é que aque las
con di ções bá si cas, ne ces sá ri as para o de sen vol vi-
men to de uma so ci e da de, ve nham a ser, cada vez
mais, uma fon te de in ves ti men to do go ver no. Fica
esse meu de sa ba fo, pela ex pe riên cia que te nho, di -
zen do que a nos sa es pe ran ça é jus ta men te em cima
do nos so Mi nis té rio, onde há pes so as mu i to bem pre -
pa ra das, mu i to bem qua li fi ca das. Um Mi nis tro que,
nes ta Casa, já par ti ci pou de uma au diên cia pú bli ca
tam bém de mons trou mu i to co nhe ci men to e mu i ta boa 
von ta de. Lo gi ca men te, só isso não bas ta. É ne ces sá-
rio que o Go ver no Fe de ral, que o Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca, de ter mi ne os in ves ti men tos mais se gu-
ros, prin ci pal men te os fi nan ce i ros, para o Mi nis té rio
da Sa ú de, para que haja bons re sul ta dos.

O Pre si den te não deve fa lar mu i to, mas aca bei
fa lan do.

Fi que à von ta de, Sr. Se na dor.
Essa an gús tia pela qual pas sa mos é, exa ta-

men te, de vi do à nos sa con vi vên cia na área da sa ú de.
É a mes ma an gús tia e an si e da de dos re na is que es -
tão pre o cu pa dos: “Será que a ini ci a ti va pri va da vai
con ti nu ar nos aten den do, se não re a jus ta rem a nos -
sas ta be las? Nós não te mos con di ções de in ves tir se
o Go ver no Fe de ral não re a jus tar as nos sas ta be las.”
É essa an gús tia que nós sen ti mos hoje, dou tor.

Com a pa la vra, o pró xi mo ex po si tor, Dr. Gil son
Nas ci men to Sil va, que é Pre si den te da Asso ci a ção
dos Re na is e Trans plan ta dos do Rio de Ja ne i ro.

V. Sª dis põe de 20 mi nu tos para a sua ex po si-
ção.

O SR. GILSON NASCIMENTO SILVA – Se na-
dor Pa pa léo Paes, de ma is Srªs e Srs. Se na do res, se -
le ta pla téia que está aqui para nos ou vir e nos aju dar

a dis cu tir os pro ble mas re la ci o na dos com a te ra pia re -
nal subs ti tu ti va, que ro di zer que me sen ti mu i to fe liz,
hoje, por sa ber que, re al men te, o Mi nis té rio da Sa ú de
pre ten de – co i sa que não foi fe i ta até ago ra – tra tar, na 
in te gra li da de, das ques tões re la ci o na das à te ra pia re -
nal subs ti tu ti va. Espe ro até que esse or ça men to para
tra tar dis so na in te gra li da de saia logo, por que isso de -
pen de de ver bas e nós tor ce mos para con se guir esse
vo lu me de re cur sos su fi ci en te para tra tar dis so des sa
ma ne i ra.

Qu an do fa la mos em in te gra li da de na te ra pia re -
nal subs ti tu ti va, de ve mos tra çar pla nos e fa zer al gu-
ma di fe ren ça. A te ra pia re nal subs ti tu ti va se di vi de em 
pro ce di men tos de pre ven ção e me di ci na cu ra ti va,
que é a he mo diá li se em si, a qual, hoje, para mim, é o
ob je to prin ci pal de dis cus são.

Qu e ro di zer que nós te mos 60 mil pa ci en tes em
diá li se que de pen dem des sa me di ci na cu ra ti va, pois
sem ela eles fa le ce rão. Se se de i xar um pa ci en te sem
uma, duas ou três ses sões, fa tal men te, ele es ta rá
sen do con de nan do à mor te. Além des ses 60 mil pa ci-
en tes que já fa zem esse tipo de te ra pia, nós te mos
mais 60 mil ex clu í dos des se tra ta men to, o que não
deve ser do co nhe ci men to do Go ver no Fe de ral, que,
até hoje, não se pre o cu pou com es sas pes so as.
Essas pes so as não che gam ao tra ta men to. Essas
pes so as mor rem an tes de ter aces so a essa te ra pia.
Nós fi ca mos pre o cu pa dos com isso.

Eu, en tão, fico fe liz quan do va mos tra tar na in te-
gra li da de: nós te mos que tra tar des sas pes so as que
es tão pre ci san do des sa me di ci na pre ven ti va e, tam-
bém, des sas 120 ou 130 mil da me di ci na cu ra ti va.

Fa lou-se em he mo diá li se 1 e em he mo diá li se 2.
Eu acho que foi um ne gó cio com pli ca do à épo ca, prin -
ci pal men te para o pa ci en te. Aí, dois pa ci en tes se en -
con tram na rua: “Eu di a li so numa clí ni ca. Eu sou he -
mo diá li se tipo 2.” “E eu sou he mo diá li se tipo 1.” Por
que? “A he mo diá li se 2 é me lhor e a 1 é pior.”

Então, por que isso? Por que quan do se es ta be-
le ce ram os ti pos 1 e 2 da he mo diá li se não se sen tou
para dis cu tir como se po de ria fa zer para que o tra ta-
men to fos se uni for me. Eu acho que, na épo ca, essa
ques tão era im por tan tís si ma.

Ou tro fa tor im por tan te é que essa ação in te gra-
da da te ra pia subs ti tu ti va irá fun ci o nar mu i to bem des -
de que o Go ver no Fe de ral fis ca li ze os re cur sos que
re pas sa. O Mi nis té rio, hoje, re pas sa os re cur sos para
os pro gra mas de hi per ten são e di a be tes e os mé di-
cos que es tão lá tra ba lham, con sul tam, mas, lá na
pon ta, quan do o pa ci en te vai pe gar o seu re mé dio,
não tem. Aí, o pa ci en te não toma o me di ca men to e
aca bou-se o pro gra ma. Não bas ta só fa zer mos pro je-
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tos e pla nos; te mos que fis ca li zar tudo o que é fe i to.
Va mos agir con jun ta men te? Va mos, sim. Mas tam-
bém va mos fis ca li zar para onde vão es ses re cur sos.

Sr. Pre si den te, fa ze mos ex pla na ções, mu i tos
pla nos e pro je tos, fa la mos em au men to de trans plan-
te re nal, bus ca mos me lhor adap ta ção e cap ta ção nos
cen tros. No en tan to, hoje, um dos nos sos gra ves pro -
ble mas não é so men te o de cap ta ção, mas a fal ta de
do a ção de ór gão, por que a po pu la ção tem medo de
doar. Isto é pú bli co e no tó rio. Ve jam V. Exªs: já fi ze mos
inú me ras cam pa nhas no sen ti do de do a rem rim para
o trans plan te re nal via Mi nis té rio da Sa ú de que, pra ti-
ca men te, não de ram em qua se nada. No Rio de Ja ne-
i ro, quan do da do a ção pre su mi da, 30% dos mé di cos
de cla ra ram-se não-do a do res. Ora, se a clas se mé di-
ca, que é for ma do ra de opi nião, de cla ra-se não-do a-
do ra, algo de er ra do há no sis te ma!

Um ou tro pon to a des ta car diz res pe i to à evo lu-
ção da me di ci na, em que as pes so as ne ces si tam
mais de te ra pia re nal subs ti tu ti va. Da dos co le ta dos no 
Rio de Ja ne i ro mos tra-nos que em fe ve re i ro de 2001
tí nha mos 6.481 pa ci en tes re na is crô ni cos em diá li se
e 1,5 mil trans plan ta dos. Por tan to, de lá para cá, ti ve-
mos um au men to de 25% des ses pa ci en tes. Esse au -
men to é de cor ren te de quê? Então, no Rio de Ja ne i ro,
co me çou-se a fa zer um tra ta men to con ser va dor. Por
in crí vel que pa re ça nos gran des Esta dos como o do
Rio de Ja ne i ro e de São Pa u lo pes so as mor rem sem
sa be rem que es tão com in su fi ciên cia re nal ain da.
Então, o tra ta men to con ser va dor faz com que as pes -
so as che guem em me lhor es ta do à diá li se, e que não
mor ram à be i ra de re a li za rem uma pri me i ra diá li se.
Pen so que isso ca u sou o au men to de pa ci en tes com
pro ble mas re na is. Então, essa é a me di ci na pre ven ti-
va que, hoje, é re a li za da por uma úni ca mé di ca no
Hos pi tal Pe dro Ernes to, jun ta men te com uma psi có lo-
ga que a au xi lia nes se tra ta men to con ser va dor. Ve-
jam bem: essa psi có lo ga é da mi nha as so ci a ção. Eu a 
em pres to para o Hos pi tal Pe dro Ernes to para tra ba-
lhar. Então, como é que po de re mos tra tar tudo na in -
te gra li da de, num bojo só, se são duas co i sas dis tin-
tas?

Pen so que, hoje, te mos aqui um gra ve pro ble ma
a re sol ver: a he mo diá li se. Não es tou fa lan do em cus -
to. Pre o cu pa-me quan do em pre sas que for ne cem in -
su mos às clí ni cas man dam car tas para seus ina dim-
plen tes – pen so que uma em pre sa tem a prer ro ga ti va
de ven der e que rer re ce ber – di zen do que a par tir de
tal dia não for ne ce rá mais in su mos para a clí ni ca de
diá li se. E bus ca mos uma ou tra em pre sa e dela ou vi-
mos que para aque la clí ni ca ela tam bém não for ne ce
mais por que ela não paga. Per gun to a V. Exªs: esse

sis te ma está ou não com pro ble ma? Esta mos com
um gra ve pro ble ma no se tor de diá li se des te País ou
não?

Qu an do che gar ao Rio de Ja ne i ro vou di zer aos
pa ci en tes que, a par tir de ago ra ire mos pra ti car a me -
di ci na na in te gra li da de. Cer ta men te eles per gun ta rão
se isso vai fa zer com que as em pre sas se jam pa gas e
vol tem a for ne cer in su mos. E eu res pon de rei que não,
mas va mos pra ti car a in te gra li da de, e isso vai ser mu i-
to bom. (Pal mas)

Enten do que esta é uma ques tão com pli ca da, à
qual tem que ser ana li sa da. Cre io que o Se na do Fe -
de ral é um fó rum im por tan tís si mo para a re so lu ção
des sa ques tão. Não es ta mos aqui para bri gar ou dis -
cu tir. Não há gru pos nes sa ques tão. Por tan to, te mos
que tra tar o pro ble ma, sim, como um todo, além de
ou vir mos to das as su ges tões para ten tar mos re sol ver
a ques tão, que é gra ve.

Se na dor, sou trans plan ta do re nal há oito anos e
di a li sei por seis anos e, gra ças a mi nha es po sa, hoje
sou trans plan ta do. Meu tipo san guí neo é AB Po si ti vo,
o que cer ta men te con tri bu i ria para que, até hoje, com
cer te za, se eu es ti ves se no ex tre mo, ain da não te ria
re ce bi do o trans plan te. Então, Se na dor, men sal men te
nos re u ni mos com os pa ci en tes, num to tal de 120 pa -
ci en tes e, quan do per gun ta mos a eles como está a si -
tu a ção na clí ni ca de cada um,  eles di zem, por exem -
plo, que es ta vam bri gan do para te rem uma ram pa de
aces so ou uma agu lha ca pi lar. Isso mos tra que os pa -
ci en tes es tão co me çan do a sen tir que a si tu a ção está
com pli ca da. Não sei se a diá li se pre ci sa de 5%, 10%,
15%, 20%. Não sei, pois não é mi nha es pe ci a li za ção
fa lar em cus to da diá li se. To da via sa be mos que se to -
dos os in te gran tes, to dos os ato res so ci a is da te ra pia
subs ti tu ti va no Bra sil es tão di zen do que algo está er -
ra do, algo está de fa sa do. Di zem: se o Mi nis té rio e ou -
tros ti ve rem opi nião... Até o Se na do po de ria cons ti tu ir
uma Co mis são e sa ber como está a si tu a ção de uma
clí ni ca des sas. Esco lhe ria, ale a to ri a men te, al gu mas
clí ni cas no País e sa be ria a ver da de. Va mos tra tar
com in te gra li da de? Va mos. Va mos unir-nos e in cen ti-
var a ma i o ria dos pro gra mas, que es tão ca in do aos
pe da ços no Bra sil in te i ro? Va mos in cen ti var, mas
tam bém tra tar as co i sas por par tes. O que po de mos
fa zer aqui e ali? 

Por exem plo, uma clí ni ca tal deve R$800 mil
para a em pre sa e não for ne ce os ser vi ços. Ama nhã,
ga ran to a V. Exªs que, se a Vi gi lân cia Sa ni tá ria ti ver
que fe char cin co clí ni cas de uma vez só, a rede es ta-
du al do Rio de Ja ne i ro não com por ta rá os pa ci en tes,
não po de rá di a li sar. Se em seis clí ni cas hou ver um
mon tan te de 800 pa ci en tes, onde fa re mos a diá li se
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de les? O Hos pi tal Ge ral de Bom Su ces so está di a li-
san do pa ci en tes de ma dru ga da; o Hos pi tal Uni ver si-
tá rio Pe dro Ernes to não tem agu lha, nem ca pi lar, nem 
li nha, nem RH. Onde co lo ca re mos es sas pes so as?
Con cor do com a Srª Ne i de Bar rig hel li em que isso é
um erro de ori gem, mas que o Mi nis té rio de ve ria vir
cor ri gin do ao lon go dos anos. Isso, com cer te za, não
é cul pa do Go ver no que as su miu, mas quem as su me
toma para si o bô nus e tam bém o ônus. Deve-se co -
me çar a dis cu tir o que se fará hoje, ago ra. O que pos -
so di zer aos pa ci en tes re na is é que o Mi nis té rio da
Sa ú de ga ran tiu – e fi quei mu i to sa tis fe i to – que o tra ta-
men to não será in ter rom pi do. Po dem ser ado ta das
san ções pu ni ti vas às clí ni cas de diá li se para o tra ta-
men to con ti nu ar. Mas como será o tra ta men to a par tir
daí? Quem o fis ca li za rá? A Vi gi lân cia Sa ni tá ria fe cha-
rá to das as uni da des que não es ti ve rem en qua dra das
e vai co lo car os pa ci en tes onde? Essa é a mi nha
gran de per gun ta e a mi nha gran de pre o cu pa ção.

É im por tan tís si mo tra tar mos dis so, por que,
quan do fa la mos em trans plan tes re na is nes te País,
fa la mos em me di ca men tos, que é ou tro gra ve pro ble-
ma que te mos. Va mos trans plan tar, mas te mos tam -
bém que ca pa ci tar. A União não fis ca li za as ver bas
para me di ca men tos re pas sa das para os Esta dos.
Hoje, a fon te fe de ral de imu nos su pres so res para os
trans plan ta dos é com ple men ta da com uma ver ba es -
ta du al. Entra a fon te da União, que é com ple men ta da
com ver ba es ta du al, e o que acon te ce no fi nal? Toda
ver ba re pas sa da pelo Go ver no Fe de ral é uti li za da, o
Esta do não en tra com a par te dele e pas sa a de ver
aos for ne ce do res, co me ça a fal tar me di ca men to, e os
pa ci en tes pe dem, pelo amor de Deus, para fi ca rem
in ter na dos nos hos pi ta is pú bli cos para to ma rem uma
dose do me di ca men to. Va mos tam bém tra tar do
trans plan te como um todo. Di zer que va mos do brar o
nos so nú me ro de ca pi ta ção é ba le la. Re for mu la re-
mos todo o sis te ma? Hoje, o Go ver no pode re for mu-
lar todo o sis te ma e fa zer com que os pa ci en tes se jam
aten di dos? Será que o Go ver no te ria ca pa ci da de de
fe char, por exem plo, no Rio de Ja ne i ro, 20 cen tros de
diá li se e ab sor ver os pa ci en tes? Se ti ver, óti mo, sou
par ce i ro nis so. Se não ti ver, te mos que cri ar, a par tir
de ago ra, uma cul tu ra nos cen tros pú bli cos, para au -
men tar o nú me ro de ma cas, for mar pro fis si o na is, in -
cen ti var ne fro lo gis tas, co lo car uma ma té ria es pe cí fi-
ca so bre isso nas ca de i ras de fa cul da des, que são a
ori gem, onde co me ça tudo. Va mos in cen ti var tudo
isso na in te gra li da de. Então, fa la re mos de me di ci na
in te gral.

Con fio no Go ver no Fe de ral. Te mos que evi tar
que as pes so as en trem em diá li se, cu i dar dos pro gra-

mas, mas tam bém olhar para essa ques tão da te ra pia
re nal subs ti tu ti va da diá li se com mu i to ca ri nho – não
só para a he mo diá li se, para o CAPD, para o APD, tra -
ta men to que de pen de de uma má qui na e para o qual,
no Rio de Ja ne i ro, há uma fila de 30 a 40 pes so as.
Não sei por que há essa fila. Tem trin ta ou qua ren ta
pes so as na fila. Por que tem essa fila, eu não sei. A
pes soa tem um di re i to à má qui na, o mé di co pres cre-
veu, por que a pres cri ção mé di ca hoje...  Não sei como 
é que pode. Anti ga men te, a pres cri ção mé di ca era um 
ne gó cio res pe i ta do. Hoje, a pes soa pres cre ve, che ga
um bu ro cra ta fala: não, tem uma fila por ca u sa dis so.
E o Go ver no Fe de ral ban ca isso.

Então, os nos sos pro ble mas cru ci a is hoje são: o
Go ver no tem que fis ca li zar os seus re pas ses de ver -
ba, tem que tra tar da Me di ci na com in te gra li da de e,
mais, sa ber que te ra pia re nal subs ti tu ti va é um tra ta-
men to atí pi co. O re nal crô ni co tem que ser tra ta do di -
fe ren te, por vá ri os mo ti vos.

Con cor do com o Dr. Jor ge Sol la quan do fa lou
que, por es ses pro ble mas, o psi qui a tra é mu i to im por-
tan te para o re nal crô ni co. Ti ve mos vá ri os pro ble mas,
no Rio de Ja ne i ro, com pa ci en tes, um de les che gou
até a as sas si nar uma en fer me i ra re cen te men te por
pro ble mas psi quiá tri cos, por fal ta de aten di men to,
por que você não con se gue de tec tar isso. Não se tem,
den tro da clí ni ca, um psi có lo go para, pre vi a men te,
iden ti fi car o pro ble ma nes se pa ci en te. Você não tem.

Então, na re u nião an te ri or, so li ci tei que es ses
pro fis si o na is, quan do fos se re vis ta a ques tão de re-
pas se de ver ba ou de pa ga men to para as clí ni cas de
diá li se ou para os hos pi ta is, que es ses pro fis si o na is,
as sis ten tes so ci a is, psi có lo gos, nu tri ci o nis tas fos sem
in clu sos e re mu ne ra dos.

No Rio de Ja ne i ro, na Co mis são de Ne fro lo gia,
te mos pes so as que são da Co mis são de Ne fro lo gia e
es tão lá, dis cu tin do duas ques tões: tra ta men to con-
ser va dor e cri a ção de cen tros ne fro ló gi cos.

Qu an to a isso que está se apre sen tan do hoje,
es ta mos, des de o ano pas sa do, dis cu tin do onde vai
ser, como vai ser, as uni ver si da des par ti ci pan do e,
mes mo as sim, o ne gó cio é com pli ca do.

Va mos di zer, pega-se um mé di co na Uni ver si da-
de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro. Co lo ca-o em uma sala
pe que na, que faz qui nhen tas co i sas ao mes mo tem po
e aqui lo tam bém. Ele está aten den do, da qui a pou co é 
cha ma do para ou tra co i sa, para ou tra. Por tan to, va-
mos cri ar uma po lí ti ca para isso, para aten di men to no
tra ta men to con ser va dor. Pa re ce que é no Pe dro
Ernes to e em Ni te rói onde mais aten de no Rio de Ja -
ne i ro, mas eles são até meio do i dos, por que eles lar -
gam tudo, não fa zem nada só para fa zer aqui lo. A mé -
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di ca acha que o gran de ne gó cio dela é aque le, é tra ta-
men to con ser va dor, é en ca mi nhar para o psi có lo go
da Asso ci a ção, por que é lá que são fe i tos os aten di-
men tos.

Acho im por tan te isso; va mos ex pan dir? Va mos.
Mas se ti ver um psi có lo go, um as sis ten te so ci al, um
nu tri ci o nis ta na clí ni ca será mu i to bom. Tem que ser
re mu ne ra do por isso? Acho que tem, acho que co lo-
ca ria na mi nha clí ni ca sim, mas tam bém gos ta ria de
ser re mu ne ra do por isso.

Hoje, no Rio de Ja ne i ro, 99% das clí ni cas de
diá li se têm as sis ten te so ci al. Essa é uma bri ga de mu -
i tos e mu i tos anos, qua se não tem clí ni ca ne nhu ma
sem as sis ten te so ci al. To das elas têm as sis ten te so ci-
al, mas o psi có lo go e o nu tri ci o nis ta são pro fis si o na is
de ex tre ma ne ces si da de den tro da clí ni ca de diá li se.
Te mos que re ver isso tam bém. O Mi nis té rio tem que
re ver isso.

Fico sa tis fe i to de pas sar mos a tra tar, no Bra sil, a
Me di ci na como Me di ci na in te gral. Já ten ta mos ala van-
car ou tros pro gra mas al gu mas ve zes, sem su ces so.

Espe ro e cre io que este nos so Go ver no te nha
diá lo go, que, para todo esse pla ne ja men to, já sa i ba
de onde vem a ver ba para im ple men tar mos isso com
ur gên cia. E co lo co-me à dis po si ção, to das as pes so-
as que exer cem con tro le so ci al no Rio de Ja ne i ro, não 
só o pes so al re nal crô ni co, mas o pes so al de hi per-
ten são, di a be tes, lú pus, que é ou tra pa to lo gia im por-
tan te, que leva à in su fi ciên cia re nal crô ni ca, es sas
pes so as são par ce i ros do Mi nis té rio até para fis ca li-
zar es ses pro gra mas que se rão im ple men ta dos, até
para fis ca li zar quan to é que veio para cá. Veio tan to,
foi em pre ga do, não foi em pre ga do. Pen so que isso é
um pa pel do con tro le so ci al. É um pa pel que po de mos
exer cer em par ce ria com o Mi nis té rio da Sa ú de.

Para en cer rar, se nho res, peço o se guin te: pelo
amor de Deus, va mos tra tar com ca ri nho essa ques -
tão da te ra pia re nal subs ti tu ti va, por que até hoje, nes -
te País, não pen sa mos na Me di ci na in te gral men te e
te mos que pen sá-la des sa for ma, mas não va mos es -
que cer da que les que já es tão lá e que a pre ven ção
não adi an ta mais. A Me di ci na é cu ra ti va para eles,
foco prin ci pal da nos sa dis cus são.

Obri ga do, Se na dor.
(Pal mas)
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Pas sa-

re mos às per gun tas, mas an tes va mos re com por a
Mesa. Cha mo a Drª Re gi na Si que i ra, con sul to ra le gis-
la ti va do Se na do Fe de ral e que está as ses so ran do a
nos sa Sub co mis são; con vi do os nos sos Se na do res
Re nil do San ta na e Mar co Ma ci el para com po rem a

Mesa; so li ci to aos dig nís si mos ex po si to res, Dr. Jor ge
Sol la, Srª Ne i de Bar ri guel li, Dr. Was hing ton Cor re ia e
Sr. Gil son Nas ci men to Sil va, que fa çam a com po si ção
aqui na pri me i ra fila, por fa vor. (Pa u sa)

Os Srs. Se na do res po dem fi car à von ta de para
fa zer suas per gun tas, mas, como Pre si den te, eu as
fa rei pri me i ro.

Se rão di re tas, di ri gi das ao Dr. Jor ge Sol la e ao Sr. 
Gil son Nas ci men to Sil va. São per gun tas im por tan tes
para cap tar mos sub sí di os para o nos so re la tó rio.

As en ti da des re pre sen ta das por V. Sªs. têm co -
nhe ci men to de que as em pre sas for ne ce do ras dos in -
su mos para re a li za ção do tra ta men to di a lí ti co são em
pe que no nú me ro e pra ti cam pre ços ele va dos e re la ti-
va men te uni for mes, in di ca ti vos de car te li za ção des se
se tor da eco no mia? Há co nhe ci men to de V Sªs so bre
este as sun to?

Se gun da per gun ta. Di an te da si tu a ção eco nô mi-
co-fi nan ce i ra do Esta do bra si le i ro, cujo Go ver no se
es for ça por ob ter um sig ni fi ca ti vo su pe rá vit or ça men-
tá rio e, por con se qüên cia, pou cos re cur sos res tan do
para a co ber tu ra das des pe sas com as po lí ti cas e pro -
gra mas pú bli cos, como V. Sªs se nho res vis lum bram
as pos si bi li da des de re com po si ção dos pre ços no pa -
ta mar re cla ma do pe los pro pri e tá ri os das clí ni cas pri -
va das de he mo diá li se, que res pon dem pelo aten di-
men to de cer ca de 91% dos pa ci en tes re na is crô ni-
cos?

Qu e ro de i xar bem cla ro – prin ci pal men te para o
Dr. Sol la, que as sis tiu ao tape da re u nião an te ri or –
que o fun da men to ma i or da an gús tia dos nos sos di a li-
sa dos, dos nos sos pa ci en tes, e, por con se guin te, das
clí ni cas que pres tam esse ser vi ço, é exa ta men te a
ques tão da re mu ne ra ção, do pa ga men to dos seus
ser vi ços.

A ter ce i ra per gun ta é: além do re a jus te dos va lo-
res pa gos aos pres ta do res de ser vi ço, que ou tras me -
di das prá ti cas se ri am úte is para evi tar a des con ti nu i-
da de do tra ta men to e, no ní vel da sua qua li da de, do
gran de con tin gen te de pa ci en tes re na is crô ni cos do
País?

São ape nas es sas três per gun tas. Por fa vor, fi -
quem à von ta de para res pon der.

O SR. GILSON NASCIMENTO SILVA – Se na-
dor, quan to à for ma ção de car tel, as em pre sas ins ta-
la das no País e que for ne cem in su mos in ves ti ram mu -
i to, e a diá li se pro gre diu mu i to com esse in ves ti men to.
Não sei se os pre ços são se me lhan tes, se apli cam
pre ços igua is. No caso de um car tel, na mi nha opi -
nião, se ven do uma ba na na por R$10,00, to dos têm
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de ven der por R$10,00. Cre io até que exis te uma con -
cor rên cia en tre as em pre sas.

Atu al men te, as em pre sas mul ti na ci o na is que
es tão no se tor são im por tan tes para que esse sis te-
ma con ti nue a fun ci o nar. Se con se guís se mos que
em pre sas na ci o na is pas sas sem a par ti ci par des se
gru po e di mi nu ís se mos o pre ço de in su mos, se ria óti-
mo para to dos. Po rém, no mo men to, não in ter pre to
como for ma ção de car tel.

Há uma con cor rên cia mu i to gran de en tre as em -
pre sas. A me lho ria da qua li da de do sis te ma de veu-se
à con cor rên cia: uma em pre sa pro duz uma má qui na, e 
ou tra quer uma me lhor; uma em pre sa pro duz um di a-
li sa dor, e ou tra tam bém quer pro du zi-lo. Ca rac te ri zo a
si tu a ção como con cor rên cia e não como for ma ção de
car tel.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Dr. Jor -
ge, V. Sª de se ja fa zer al gum co men tá rio so bre a pri -
me i ra per gun ta?

O SR. JORGE SOLLA – Sr. Pre si den te, se V.
Exª per mi tir, res pon de rei as três per gun tas na se-
qüên cia. Assim, fi ca rá mais fá cil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não te-
nham dú vi da de que, hoje, pou cas em pre sas são for -
ne ce do ras dos in su mos ne ces sá ri os para a te ra pia
re nal subs ti tu ti va.

Já co men tei an te ri or men te que a ques tão da
ba lan ça co mer ci al na área de sa ú de nos pre o cu pa
bas tan te. Já ti ve mos a opor tu ni da de de dis cu tir o as -
sun to, in clu si ve com a pre sen ça do Mi nis tro Hum ber-
to Cos ta, numa re u nião com o Pre si den te do BNDES,
Dr. Car los Les sa. O ban co já está pa u tan do uma sé rie
de in ves ti men tos para fa zer com que a pro du ção na
área de sa ú de, no Bra sil, pos sa re ver ter essa de pen-
dên cia. Evi den te men te, isso não ocor re rá de uma
hora para ou tra.

Res sal to al guns in ves ti men tos ime di a tos, é im -
por tan te que se re gis tre isso. O pri me i ro de les re fe-
re-se à pro du ção de pre ser va ti vos na fá bri ca que está
en tran do em fun ci o na men to em Xa pu ri, no Acre.
Expor tá va mos a ma té ria-pri ma, o lá tex, e com prá va-
mos pre ser va ti vos. Essa fá bri ca per mi ti rá, a cur to pra -
zo, a pro du ção de pre ser va ti vos e, logo de po is, de lu -
vas ci rúr gi cas e di ver sos ob je tos fe i tos à base de lá tex.

O se gun do pon to diz res pe i to ao in ves ti men to
que o Mi nis té rio da Sa ú de fez, este ano, no Insti tu to
Bu tan tã, em São Pa u lo, para a pro du ção de imu no bi-
o ló gi cos e de va ci nas, o que per mi ti rá, em cur to pra -
zo, que pos sa mos subs ti tu ir a im por ta ção de uma sé -
rie de va ci nas.

O ter ce i ro as pec to im por tan te é o in ves ti men to
do Mi nis té rio da Sa ú de e do Go ver no Fe de ral na mon -
ta gem de uma fá bri ca de he mo de ri va dos em Per nam-
bu co, que nos per mi ti rá de i xar de ex por tar o plas ma e
com prar o Fa tor 8 e ou tros he mo de ri va dos.

Sr. Se na dor, cito ou tro exem plo im por tan te para
mos trar o quan to essa de pen dên cia pre ci sa ser re du-
zi da e como de ve mos ter cu i da dos na aqui si ção de in -
su mos des se tipo. Este ano, o Mi nis té rio da Sa ú de fez 
uma li ci ta ção e con se guiu re du zir, na com pra de Fa tor
8, o pre ço pra ti ca do no ano pas sa do, que era da or -
dem de US$0,42 a uni da de, para US$0,24. Hou ve
uma eco no mia gi gan tes ca nos gas tos do Mi nis té rio
da Sa ú de com essa li ci ta ção, o que pos si bi li tou com -
prar uma quan ti da de ma i or de pro du to e be ne fi ci ar
um ma i or nú me ro de pa ci en tes.

Sr. Pre si den te, não res ta dú vi da de que pre ci sa-
mos fa zer uma re com po si ção de pre ços na ta be la do
SUS. Apro ve i to este im por tan te de ba te para ex por o
as sun to. Uma re pór ter en tre vis tou-me lá fora para sa -
ber a mi nha im pres são so bre esta re u nião. Co men tei
que o de ba te está sen do re a li za do num mo men to cru -
ci al. A par tir des ta dis cus são, po de re mos tra zer uma
sé rie de ou tras ques tões cor re la tas e tão im por tan tes
quan to esta, que é su pe rim por tan te; mas há ou tras.

Cha mo a aten ção de to dos para o fato de que
não é na alta com ple xi da de que a re com po si ção de
pre ços do SUS mais pre ci sa ser fe i ta. Na cha ma da
alta com ple xi da de, há áre as em que o se tor pri va do
está pra ti can do ta be la SUS me nos 10%. Por exem plo,
o SUS está re mu ne ran do tão bem ór te ses e pró te ses,
que exis tem pla nos pri va dos pra ti can do ta be la SUS
me nos 10%, me nos 5%. To dos que rem fa zer ci rur gia
car día ca e ne u ro ci rur gia pelo SUS. No Bra sil, 96% da
ofer ta de he mo diá li se, de te ra pia re nal subs ti tu ti va, é
fe i ta pelo SUS. E mais, os pla nos pri va dos de sa ú de
não es tão co brin do a as sis tên cia ao pa ci en te com in -
su fi ciên cia re nal. O que fa re mos em re la ção a esse
fato? Con ti nu a re mos nos con for man do com a si tu a-
ção de 30 mi lhões de bra si le i ros que pa gam pla nos
de sa ú de, du ran te toda a vida, para ter di re i to à co ber-
tu ra su ple ti va e, quan do pas sa a so frer de in su fi ciên-
cia re nal, es ses pla nos não lhe as se gu ram as sis tên-
cia, fi can do à mer cê da as sis tên cia pú bli ca, sim, por -
que ele tem di re i to à as sis tên cia pú bli ca, pois o SUS é 
uni ver sal. Mas esse ci da dão tam bém tem di re i to à as -
sis tên cia que pa gou a vida in te i ra.

Há al guns es tu dos, Se na do res, que mos tram
que, no mí ni mo, 20% dos pa ci en tes hoje em te ra pia
re nal subs ti tu ti va de ve ri am ter a co ber tu ra as se gu ra-
da pela as sis tên cia su ple ti va. No en tan to, vol to a in-
for mar, 96% é co ber ta pelo SUS. Mas de 90% de toda
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a as sis tên cia de alta com ple xi da de no Bra sil é paga
pelo SUS. Va mos aca bar com o mito de que o SUS é
as sis tên cia para po bre. Não o é. Todo o mun do usa o
SUS, in clu si ve na imu ni za ção, na vi gi lân cia sa ni tá ria,
na vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca, nas ações co le ti vas.
Todo pa ci en te que pre ci sa do Inter fe ron, nes te País,
re ce be-o do SUS, por que nin guém con se gue pagá-lo, 
por mais alto po der aqui si ti vo que te nha e o se gu ro
pri va do não co bre. Mais de 90% dos trans plan tes, de
ci rur gia car día ca, ne u ro ci rur gia, aten di men to de UTI,
he mo diá li se, te ra pia re nal subs ti tu ti va, me di ca men tos
ex cep ci o na is são co ber tos pelo SUS, que con tem pla
ci da dãos de to das as fa i xas, de to dos os es tra tos so -
ci o e co nô mi cos.

Pre ci sa mos, pois, re com por os pre ços, mu dan-
do o des ni ve la men to. A ta be la é mu i to mal ni ve la da
em vir tu de de al guns pro ces sos de pres são po lí ti ca
mais for te, vul gar men te cha ma dos lob bi es. Mas cre -
io que é mais ade qua do di zer que são pro ces sos de
pressão po lí ti ca com ple ta men te nor ma is em qual quer
so ci e da de. Um de ter mi na do gru po, com uma ca pa ci da-
de ma i or de or ga ni za ção, exer ce uma pres são e con se-
gue que de ter mi na da par te da ta be la do SUS seja me -
lho ra da. Entre tan to, não pre ci sa mos fa zer re com po si-
ção de pre ço de toda a ta be la SUS, por que, en quan to
há pro ce di men to, po de mos al te rar as co i sas.

E não só na alta com ple xi da de. Esta mos con clu-
in do, ago ra, um es tu do na área de la bo ra tó rio. Há
exa mes la bo ra to ri a is cujo pre ço o SUS po de ria re du-
zir e ain da tor ná-lo com pe ti ti vo. No en tan to, há ou tros
na mes ma área que, mes mo que ti ves sem 500% de
re a jus te, não con se gui ri am che gar a su pe rar a de fa-
sa gem ta be la-cus to. Então, o des ni ve la men to da ta-
be la SUS ca u sa uma sé rie de di fi cul da des. Pre ci sa-
mos, por tan to, re com por os pre ços e a ta be la, mas a
par tir do di ag nós ti co que o Mi nis té rio da Sa ú de está
fa zen do, onde vai iden ti fi car as de fa sa gens en tre ta -
be la e cus to, bus can do re du zi-las em di ver sas áre as.

Me di das para evi tar a des con ti nu i da de do tra ta-
men to são vá ri as. Algu mas de las já co men tei aqui e
gos ta ria de re for çá-las. Em pri me i ro lu gar, no vos cre -
den ci a men tos. Já ci tei aqui que 36 cre den ci a men tos
fo ram fe i tos en tre ja ne i ro e mar ço. To me mos como
exem plo o Rio Gran de do Sul, onde fo ram fe i tos 11
cre den ci a men tos, um dos qua is em Por to Ale gre. Dez 
ci da des do in te ri or do Rio Gran de do Sul pas sa ram a
con tar, este ano, com ser vi ço de he mo diá li se: So le da-
de, Ro sá rio do Sul, Ale gre te, Mon te Ne gro, San ta Ma -
ria, Ca xi as do Sul, San ta na do Li vra men to, Cruz Alta,
San ta Cruz do Sul e Pas so Fun do.

Pre ci sa mos au men tar os cre den ci a men tos,
mas tam bém ex pan dir a dis tri bu i ção des sa rede para

que o pa ci en te não pre ci se sair do in te ri or para vir à
ca pi tal. Esse pro ces so ini ci ou-se des de o iní cio do
ano e terá con ti nu i da de. Mais de 700 má qui nas no vas
de he mo diá li se en tra ram em ope ra ção do fi nal do ano 
pas sa do para cá e o Mi nis tro Hum ber to Cos ta já au to-
ri zou o cre den ci a men to de to dos es ses ser vi ços e um 
acom pa nha men to in ten so que está sen do fe i to por
par te não só do Mi nis té rio da Sa ú de, mas de di ver sas
se cre ta ri as es ta du a is e mu ni ci pa is que têm par ti ci pa-
do des se pro ces so.

Para con clu ir meu ra ci o cí nio, per mi tam-me cha -
mar a aten ção para dois as pec tos im por tan tes. Em
pri me i ro lu gar – cre io que Gil son não se ex pres sou
bem, mas ele sabe dis to –, no SUS só há um tipo de
as sis tên cia cujo re cur so tem o ca rim bo chan ce la do,
tor nan do com ple ta men te im pos sí vel de ser apli ca do
em ou tra fi na li da de: a te ra pia re nal subs ti tu ti va. É a
úni ca área no Sis te ma Úni co de Sa ú de cujo va lor alo -
ca do pelo Go ver no Fe de ral para Esta dos e Mu ni cí pi-
os só pode ser usa do para esse fim. Exis te um teto de
re cur so es pe cí fi co para te ra pia re nal subs ti tu ti va para 
cada Esta do, que não pode usar este re cur so para
ou tra fi na li da de. Ne nhu ma ou tra área do SUS tem
esta prer ro ga ti va. Ne nhu ma ou tra área do fi nan ci a-
men to do SUS tem esta in ca pa ci da de de mu dan ça.
Ape nas a te ra pia re nal subs ti tu ti va.

E mais, ano pas sa do, o Mi nis té rio da Sa ú de
apro vou uma por ta ria que de fi niu li mi tes por Esta do e
que o que pas sas se se ria glo sa do.

Des de ja ne i ro, a atu al ges tão do Mi nis té rio da
Sa ú de não fez glo sa al gu ma de qual quer ser vi ço de
he mo diá li se, em ne nhum Esta do des te País. To dos os 
pro ce di men tos que fo ram pres ta dos fo ram pa gos, to -
dos, mes mo nos Esta dos que es tou ra ram o li mi te fi -
nan ce i ro que ti nha sido apro va do.

Há duas se ma nas, mon ta mos uma co mis são
com as Se cre ta ri as Esta du a is e Mu ni ci pa is para re de-
fi nir es ses li mi tes fi nan ce i ros e, em nos sa pers pec ti-
va, isso ocor re rá a par tir de ju lho.

Mas, mes mo an tes, Srs. Se na do res, pela pri me-
i ra vez na his tó ria do SUS, ne nhum pro ce di men to de
he mo diá li se de i xou de ser pago por uma ges tão do
Mi nis té rio da Sa ú de. Isso acon te ceu ago ra, co me çou
a ser fe i to em ja ne i ro. E eu gos ta ria de re gis trar isso
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Mu i to
im por tan te seu re gis tro. Com a pa la vra o Sr. Gil son.

O SR. GILSON NASCIMENTO SILVA – Sr. Se -
na dor, que ro ten tar en glo bar as duas ques tões: re a-
jus te e prá ti cas al ter na ti vas.
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Uma das co i sas em que o Go ver no po de ria pen -
sar é em re ver as ques tões re la ci o na das a in cen ti vos
fis ca is, para ter a per da subs ti tu ti va, como um todo,
não só na he mo diá li se, mas tam bém em re la ção à
pre ven ção. Va mos cri ar cen tros ne fro ló gi cos. O que
po de mos fa zer de in cen ti vo fis cal para que re al men te
tais cen tros fun ci o nem? O que re al men te po de mos
fa zer com as clí ni cas de diá li se? Se não po de mos dar
um de ter mi na do au men to, po de mos dar al guns in-
cen ti vos fis ca is que o com ple men tem. É uma ló gi ca
ób via em que o Mi nis té rio po de ria pen sar. Se ria mu i to
in te res san te.

Qu an to ao re pas se de ver ba do Mi nis té rio da
Sa ú de, quan do fa lá va mos de he mo diá li se, di zia que
ver ba che ga ao Mu ni cí pio. No en tan to, os ne fro lo gis-
tas do nos de clí ni ca afir mam que leva dois a três me -
ses para o Mu ni cí pio re pas sar os re cur sos para as clí -
ni cas de diá li se. Essa é uma ques tão.

A ou tra ques tão que abor dei so bre a ver ba re -
pas sa da para me di ca men tos ex cep ci o na is é mu i to
gra ve. Por exem plo, com re la ção a uma fon te do Go -
ver no, que é re pas sa da, eles vão em pur ran do com a
bar ri ga o pa ga men to para as em pre sas. Com a vi ra da
do ano, a do ta ção or ça men tá ria é di fe ren te, e o pa ga-
men to do ano an te ri or é fe i to com a fon te do Go ver no
atu al, e a ou tra, re la ti va ao ano an te ri or, será ne go ci a-
da. Não es tou di zen do que esse di nhe i ro saiu da sa ú-
de, mas há um gra ve pro ble ma: tira-se da mé dia com -
ple xi da de para co brir a alta, e da alta para co brir a
mé dia. É aque la ques tão da pes soa que usa cal ça
cur ta: se le van tar a cal ça, apa re ce a per na; se des-
cê-la, al gu ma co i sa vai ter que apa re cer. O pro ble ma
da fis ca li za ção são os des vi os, que não che gam ao
Mi nis té rio da Sa ú de. A ver ba é re pas sa da, mas o Mi -
nis té rio da Sa ú de tem que fis ca li zar mais in ten si va-
men te, sa ber como fo ram gas tos os re cur sos.

Está todo mun do pe din do au men to de ver ba
para os Mu ni cí pi os e Esta dos para em pre gar na área
de sa ú de. O Mi nis té rio au men ta, mas não fis ca li za;
re pas sa, mas não fis ca li za.

Há, no Rio de Ja ne i ro, um pro ble ma sé rio com
me di ca men tos ex cep ci o na is – o Dr. Jor ge Sol la sabe
dis so –, que vem se ar ras tan do de 1998 para cá. Sei
que o Go ver no Fe de ral re pas sou 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, mas não fis ca li zou. Então, o ne gó-
cio é como uma bom ba, vai se for man do e vai es tou-
rar na mão de al guém. Espe ro que isso não acon te ça.

O Mi nis té rio, re cen te men te, deu um in cen ti vo,
por in ter mé dio de uma fon te nova, para o Esta do do
Rio de Ja ne i ro, para ten tar re com por, para que al guns
for ne ce do res fos sem pa gos. La men ta vel men te, com
re la ção a cer tos ti pos de me di ca men tos nes te País,

não te mos al ter na ti va: ou são usa dos, como os imu -
nos su pres so res, ou não são. Então, o que acon te ce?
Se al guém pe gar os re mé di os e não pagá-los, eles
não se rão en tre gues. É apos tar na co mo ção que isso
vai cri ar. Se fis ca li zar mos, o di nhe i ro vai apa re cer de
al gum lu gar, e o Mi nis té rio vai aju dar. Po rém, a co i sa
não fun ci o na des sa ma ne i ra.

Qu al quer um de nós – pes soa fí si ca – gos ta de
sa ber em que está se gas tan do o seu di nhe i ro. Enten -
do as sim. O Mi nis té rio de ve ria fis ca li zar um pou co
mais esse re pas se e essa ver ba que vai para a diá li-
se, nos Mu ni cí pi os. Ve ri fi car em quan to tem po o Mu ni-
cí pio a está re pas san do para as clí ni cas, por que em
mu i tos Mu ni cí pi os há al guém re ce ben do com um mês 
de atra so, e isso dar para fa zer um “flu xo zi nho” de ca i-
xa. São co i sas que têm que ser fis ca li za das.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Mu i to
obri ga do. Com a pa la vra o Se na dor Re nil do San ta na.

O SR. RENILDO SANTANA (PFL – SE) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nhas se nho ras
e meus se nho res, an tes de fa zer as mi nhas  per gun-
tas, que ro me iden ti fi car.

Sou Se na dor por Ser gi pe, não sou mé di co, mas
fui Pre fe i to de uma ci da de de mé dio por te do meu
Esta do e fi quei mu i to sen si bi li za do, em meio a tan tos
pro ble mas que en con trei na área da sa ú de, com o tra -
ta men to de he mo diá li se. Esse, sin ce ra men te, me
cha mou mu i to a aten ção, e fi quei co mo vi do quan do
ouvi a Srª Ne i de e o Sr. Qu e i ro ga, que é de Per nam-
bu co.

Dr. Jor ge, te nho duas per gun tas a fa zer. A pri-
me i ra de las, ba se a da na ex pla na ção que fez, é que o
SUS aten de ape nas a 4%, por que 96% dos pa ci en tes
são aten di dos por clí ni cas par ti cu la res pa gas pelo
SUS.

Veja bem o meu pon to de vis ta. Acho que é che -
ga da a hora de o Mi nis té rio da Sa ú de co me çar a fa zer
aqui si ção de equi pa men tos, não que ve nha a ser
auto-su fi ci en te para aten der a to dos os pa ci en tes,
mas que te nha uma re ser va, não pelo fato de que os
do nos de clí ni cas e de hos pi ta is es te jam im pon do
essa con di ção – não sou dono de clí ni ca e não te nho
pa ren te que te nha. Ba se a da em mi nha ex pe riên cia,
eu per gun to se não é che ga da a hora de o Mi nis té rio
ter uma re ser va para con tra ba lan çar pro cu ra e ofer ta.

Em se gun do lu gar, V. Sª dis se que fo ram fe i tas
aqui vá ri as re u niões com os do nos de clí ni cas e de
hos pi ta is. Se ria bom se che gar a um con sen so, por -
que essa si tu a ção está in co mo dan do os pa ci en tes
que re ce bem esse tra ta men to. Te nho cer te za ab so lu-
ta de que eles fi cam pen san do: “E ama nhã? Será que
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o SUS vai pa gar, será que não vai pa gar? Será que as 
clí ni cas vão co me çar a ti rar os tra ta men tos, vão aca -
bar com o di re i to a acom pa nhan te?” Se ria bom aca -
bar com esse pe sa de lo dos pa ci en tes.

O SR. JORGE SOLLA – Em pri me i ro lu gar, gos -
ta ria de res sal tar a in for ma ção. O que te mos atu al-
men te é que 96% da ofer ta de he mo diá li se no Bra sil é 
pelo SUS, e a ma i o ria é fe i ta no se tor pri va do. As por -
cen ta gens fo ram aqui apre sen ta das.

No ano pas sa do, na ges tão an te ri or, o Mi nis té rio
da Sa ú de ad qui riu 739 má qui nas de he mo diá li se, um
nú me ro bem im por tan te, que fo ram dis tri bu í das. O
gran de pro ble ma que ti ve mos no ano pas sa do é que
o in ves ti men to não foi acom pa nha do do cus te io. Hou -
ve a alo ca ção de re cur sos para a aqui si ção de má qui-
nas de he mo diá li se, mas não hou ve a pre vi são de re -
cur sos para cus te ar o fun ci o na men to do ser vi ço. Por
essa ra zão, nes te ano, es ta mos uti li zan do as má qui-
nas com pra das no ano pas sa do, co lo can do-as para
fun ci o nar e vi a bi li zan do re cur sos para o cus te io. Ao
tra zer os da dos, de mons trei que, nes te ano, o Mi nis-
té rio da Sa ú de vai alo car no Orça men to R$350 mi -
lhões a mais do que foi gas to no ano pas sa do, o que é 
qua se – não sei se me ex pres sei bem – 50% a mais
do que foi gas to no or ça men to de 2002. Ape nas na vi -
ra da de 2002 para 2003. Aí es tão in clu í dos os no vos
ser vi ços cre den ci a dos, o re a jus te de 5% que o Con -
se lho Na ci o nal de Sa ú de já apro vou, a pre vi são de in -
cor po ra ção de to das as má qui nas com pra das e que
ain da não en tra ram em ope ra ção e ou tros ser vi ços
pú bli cos e pri va dos que nos pro cu ram ou pro cu ram
as Se cre ta ri as Esta du a is in te res sa dos em en trar em
ope ra ção.

Qu e ro de i xar bem cla ros dois as pec tos. Em pri -
me i ro lu gar, nin guém pode con si de rar que um re a jus-
te de qua se 50% no or ça men to re pre sen ta pou co.
Não é ver da de. Os Se na do res co nhe cem o or ça men-
to e sa bem que au men tar de R$800 mi lhões para
R$1,150 bi lhão é um es for ço gran de no or ça men to já
con clu í do. Hou ve um pro ces so de re a lo ca ção. Tra ba-
lha mos com um or ça men to já apro va do no Go ver no
an te ri or, o que de mons tra a pri o ri da de que o atu al
Go ver no dá a essa área. Um re ma ne ja men to or ça-
men tá rio da or dem de R$350 mi lhões não é pou ca
co i sa.

Em se gun do lu gar, con cor do ple na men te com V.
Exª, Se na dor Re nil do San ta na. O SUS pre vê um es -
pa ço para o se tor pú bli co e ou tro para o se tor pri va do
– o pri va do fi lan tró pi co e o pri va do lu cra ti vo. Mas
quem está na ges tão do SUS não pode pres cin dir de
in ves tir no se tor pú bli co, con for me o Se na dor Pa pa léo
Paes co men tou. Te mos de re cu pe rar a cre di bi li da de

do se tor pú bli co, sim. Isso re pre sen ta in ves ti men tos
em equi pa men tos, mas prin ci pal men te em re cur sos
hu ma nos. Não pre ci sa mos ter 100% de ofer ta em ne -
nhum tipo de pro ce di men to no se tor pú bli co. Mas, se
não hou ver uma ofer ta es tra té gi ca, que ca pa ci da de
terá o se tor pú bli co para re gu lar a for ma ção de re cur-
sos hu ma nos? Que ca pa ci da de terá para re gu lar a in -
cor po ra ção tec no ló gi ca? Que ca pa ci da de terá para
re gu lar os pre ços no mer ca do? O se tor pú bli co será
re fém. Foi mu i to im por tan te a co lo ca ção de V. Exª,
pois as sim tam bém pen sa mos. O se tor pú bli co não
pre ci sa ofe re cer 100%. Mas deve ter uma ofer ta es -
tra té gi ca.

O SR. RENILDO SANTANA (PFL – SE) – Um
ins tan te, por fa vor. A meu ver, o Mi nis té rio da Sa ú de
está um pou co vul ne rá vel com es ses 4% de equi pa-
men tos. Acre di to que o Mi nis té rio deve avan çar, pelo
me nos fi car com o aten di men to em 20%, e de i xar
80% para a ini ci a ti va pri va da.

O SR. JORGE SOLLA – Atu al men te, já é mais
de 4%. Mas te nho cer te za de que che ga re mos ao fi -
nal do ano pró xi mo da meta que V. Exª co lo ca. Por -
que, só em hos pi ta is uni ver si tá ri os, te re mos algo em
tor no de 50 a 80 má qui nas que en tra rão em ope ra ção
nos pró xi mos me ses. E te nho cer te za de que es ta re-
mos che gan do per to.

Qu e ro ci tar um as pec to im por tan te que acre di to
deva ser as so ci a do a esse, pois a fun ção de ges tão
deve pen sar na ofer ta e no fi nan ci a men to, mas deve
pen sar tam bém no pro ces so de fis ca li za ção. O Gil son
lem brou bem. Esta mos nes ta ges tão fa zen do um es -
for ço de mon tar um pro ces so de fis ca li za ção. Pre ci sa-
mos cri ar uma car re i ra de au di to ria no SUS, que não
exis te. Há qua dros de au di to ria re ma nes cen tes do an -
ti go Inamps. O Mi nis té rio da Sa ú de tra rá o de ba te
para den tro do Con gres so Na ci o nal, e es pe ra mos
con tar com o apo io dos Se na do res – faço logo a so li-
ci ta ção. Pre ci sa mos cri ar uma car re i ra de au di to ria no 
SUS a fim de con tar mos com au di to res, não ape nas
em quan ti da de, mas em qua li da de, em in ves ti men to,
para o pro ces so de fis ca li za ção. E o Mi nis té rio, nes -
ses pou cos me ses, já de mons trou que co lo ca a fis ca-
li za ção como pri o ri da de.

Cito dois exem plos. No Rio de Ja ne i ro – o Gil son
tem co nhe ci men to do fato – há dois di re to res de hos -
pi ta is fe de ra is sob fis ca li za ção in ten sa, 24 ho ras, da
Po lí cia Fe de ral, por que des man te la ram es que mas
que exis ti am. A Di re to ra, Drª Ana Lip ke, do Hos pi tal
dos Ser vi do res, e o Di re tor do Into – Insti tu to Na ci o nal
de Tra u ma to-Orto pe dia, Dr. Sér gio Cor tes. Os dois
es tão vi ven do com co ber tu ra da Po lí cia Fe de ral, e, a
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par tir dis so, já foi de sig na do pelo Mi nis tro Hum ber to
Cos ta um pro ces so de au di to ria em to das as cin co
gran des es tru tu ras e ser vi ços sob ge rên cia fe de ral no 
Rio de Ja ne i ro. Isso, do pon to de vis ta das es tru tu ras
que es tão di re ta men te li ga das ao Mi nis té rio da Sa ú-
de. Ima gi nem o que ocor ria: pro ble mas em li ci ta ções,
R$100 mi lhões em ór te ses e pró te ses no Into, e não
se sabe o que se vai fa zer com aqui lo. Cem mi lhões
de re a is em ór te ses e pró te ses es tão lá; li ci ta ções fo -
ram fe i tas, e o ma te ri al não vai ser uti li za do. Ser vi ços
fo ram con tra ta dos e não fo ram pres ta dos no Hos pi tal
dos Ser vi do res do Esta do. Bas tou tro car o res pon sá-
vel por acom pa nhar e fis ca li zar a exe cu ção dos ser vi-
ços, e a pes soa de sig na da pela di re to ra teve seu car -
ro fe cha do na rua por dois car ros. De les des ce ram
qua tro pes so as com arma na mão, que lhe de ram 24
ho ras para sair do Hos pi tal. Essa é a re a li da de no Rio
de Ja ne i ro que es ta mos que bran do, que o Mi nis tro
Hum ber to Cos ta e o Go ver no Lula es tão que bran do.

Tam bém nos Mu ni cí pi os e Esta dos, a fis ca li za-
ção está ocor ren do. Um exem plo é o caso do Dis tri to
Fe de ral. O Mi nis té rio da Sa ú de já en trou com o pro -
ces so de de sa bi li ta ção, que está tra mi tan do; a co mis-
são tri par ti te está, há dois me ses, ana li san do o pe di-
do que o Mi nis té rio da Sa ú de fez para de sa bi li tar o
Go ver no do Dis tri to Fe de ral, por que te mos um me tro
de pro vas que fo ram le van ta das e en tre gues à Se cre-
ta ria de Sa ú de do DF, mos tran do des vio de re cur so,
de sas sis tên cia, des vio de fi na li da de, fal ta de cum pri-
men to da lei, fal ta de cum pri men to dos pro ces sos ad -
mi nis tra ti vos. Tudo está lá. E a ava li a ção vai che gar
no va men te à re u nião tri par ti te, no dia 26. Cla ro que a
de ci são vai de pen der da po si ção tam bém dos Esta -
dos e Mu ni cí pi os que par ti ci pam, por que não é só do
Mi nis té rio da Sa ú de. Tra ta-se de uma co mis são que
tem re pre sen tan tes dos Esta dos, Mu ni cí pi os e Go ver-
no Fe de ral. Mas, em ja ne i ro, Se na dor, en con tra mos
au di to ria do fi nal de 1999, com pro van do des vio de re -
cur sos, e nada foi fe i to. Em 2000, hou ve ou tra au di to-
ria no DF, e en con trou-se aque le mes mo pro ble ma,
in ten si fi ca do, e no vos, as sim como em 2001 e 2002.
Encon tra mos isso tudo lá. E o Mi nis tro Hum ber to
Cos ta de sig nou um gru po-ta re fa, que co me çou a fun -
ci o nar com o Mi nis té rio Pú bli co e a Cor re ge do ria. Já
es tão aí não só as me di das ad mi nis tra ti vas, como a
de sa bi li ta ção, mas tam bém as me di das do Mi nis té rio
Pú bli co para im pu tar res pon sa bi li da des. V. Exªs de-
vem ter vis to o caso de Por to Se gu ro, na Ba hia, meu
Esta do, in fe liz men te. Foi le van ta do por uma au di to ria,
e es ta mos re ce ben do esta se ma na um re la tó rio par ci-
al de des vio de re cur sos do SUS pela ad mi nis tra ção
mu ni ci pal de Por to Se gu ro. Foi usa do di nhe i ro para

con tra tar jor na lis ta para jor nal, em pre ga dos para a rá -
dio, em pre ga dos para co mi tê ele i to ral; fo ram usa dos
re cur sos para con tra tar fun ci o ná ri os para vá ri os es-
que mas di fe ren ci a dos. Tudo isso está sen do apu ra do
e com pro va do. Va mos pre ci sar de re for ços e apo io,
por que, para que a fis ca li za ção seja mais in ten sa,
pre ci sa mos mon tar uma car re i ra de au di to ria, fi xar
pro fis si o na is, es ti mu lar esse pro ces so.

O SR. RENILDO SANTANA (PFL – SE) – Com
res pe i to à ques tão dos Pre fe i tos, que o Sr. Gil son fa -
lou, fui Pre fe i to, e essa ver ba é es pe cí fi ca. Essa ver -
ba, re pi to, é es pe cí fi ca, por tan to só  pode ser gas ta
para fi na li da de de ter mi na da. Algum Pre fe i to, não sei,
pode até fi car com esse di nhe i ro de po si ta do em con -
ta, mas não pode gas tá-lo com ou tro ob je ti vo.A ver ba
é es pe cí fi ca; digo-lhe com pre ci são, por que fui Pre fe i-
to.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
Mar co Ma ci el, por fa vor, hon re-nos com sua pa la vra.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Pois não,
Sr. Pre si den te. A hon ra é toda mi nha.

Eu ape nas gos ta ria de, ao fi nal des tas duas au -
diên ci as, cum pri men tar a Sub co mis são de Sa ú de,
pre si di da por V. Exª e ten do como Vice-Pre si den te o
Se na dor Mão San ta, pe los tra ba lhos que re a li zou.
Acho que foi um tra ba lho mu i to im por tan te, não so-
men te para que co nhe ça mos me lhor a ques tão da sa -
ú de no Bra sil, es pe ci fi ca men te essa re la ti va aos pa ci-
en tes re na is, mas tam bém por que mu i tas in for ma-
ções fo ram aqui pas sa das, e o de ba te se pro du ziu, a
meu ver, de for ma bas tan te abran gen te, o que não
de i xa de ser um fato po si ti vo. Espe ro que, a par tir des -
tas re u niões, pos sa mos re ti rar ru mos para ações que
a Co mis são de Sa ú de ve nha a de sen vol ver nes se
cam po pe ran te o Po der Exe cu ti vo, no me a da men te o
Mi nis té rio da Sa ú de, mas tam bém pe ran te ou tros ór -
gãos dos se to res pú bli co e pri va do que atu am nes sa
área es tra té gi ca das ciên ci as hu ma nas e, de modo
mais ge ral, no cam po das ques tões so ci a is.

Por isso gos ta ria de cum pri men tar V. Exª e os
que in te gram a Sub co mis são. Cre io que va leu a pena
ter sido fe i to esse tra ba lho e es pe ro que, por esse ca -
mi nho, o Se na do tam bém es te ja ofe re cen do uma
con tri bu i ção ao País e às suas ins ti tu i ções.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Em
nome da Sub co mis são de Sa ú de, que ro agra de cer a
V. Exª. Des de que le van ta mos o tema do aten di men to
ao re nal crô ni co, V. Exª foi um dos par ti ci pan tes ati vos
dos tra ba lhos, fa vo re cen do a re a li za ção des ta au-
diên cia pú bli ca, di vi di da em duas re u niões.
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Agra de ço ao Sr. Se na dor e que ro di zer que a
nos sa Sub co mis são está à sua dis po si ção, in clu si ve
re ce ben do su ges tões de te mas para dis cu tir mos. V.
Exª, lo gi ca men te, é um ho mem pú bli co ex tre ma men-
te res pe i ta do no nos so País pela sua ex pe riên cia, pe -
los car gos que exer ceu e mu i to nos hon ra com sua
pre sen ça nes ta re u nião.

Mu i to obri ga do, Se na dor Mar co Ma ci el.
Fará uso da pa la vra o Se na dor Mão San ta, Re -

la tor da nos sa Sub co mis são.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den-

te, Se na dor Pa pa léo, es ta mos aqui – e en ten do que o
Se na do exis te para isso – numa di fi cul da de que con -
si de ro mu i to pe que na. Ma i or foi a de Mo i sés – e o Se -
na dor Mar co Ma ci el sabe dis so. Le van do o povo de
Deus, Mo i sés sen tiu-se ti tu be an te em sua li de ran ça.
Viu que o povo que ria ado rar os be zer ros de ouro e
quis de sis tir de sua mis são. Então, ou viu a voz de
Deus, que di zia: “Bus que os 70 mais ex pe ri men ta dos,
os an ciãos”. Assim tam bém nas ceu o Se na do, que
veio ao mun do, che gou ao nos so Bra sil e não se ria di -
fe ren te. Por tan to, há 180 anos, o Se na do trou xe-nos
essa nos sa vida de mo crá ti ca. Mu i to de ve mos ao Se -
na do, a José Bo ni fá cio, a Jo a quim Na bu co, a Rui Bar -
bo sa, a Jus ce li no Ku bits check, mé di co es pe ci a lis ta
em do en ças re na is.

Sin te ti zan do tudo isso, Deus trou xe aqui o Se -
na dor Mar co Ma ci el, essa be le za de his tó ria e de gen -
te, para tam bém ates tar o so fri men to de que Per nam-
bu co foi o si nal  si nal da ne gli gên cia que hoje não vi -
ve mos.

Para que esta Casa faça leis boas e jus tas, o re -
la tó rio será mu i to sim ples, pri me i ro pelo au xí lio dos
nos sos con sul to res, que nos aju dam mu i to  o Luís
Car los Ro me ro, a Re gi na Si que i ra , e pe los de po i-
men tos que ou vi mos des de a re u nião pas sa da, como
o do Jor ge Sola, da Ne i de Bar ri guel li, com seus 18
anos de luta pela vida. Não cho re, Ne i de, pois vi ver é
lu tar, a vida é um com ba te. Ela está ali ale gre, dan do
for ça a to dos. Ti ve mos a co la bo ra ção tam bém do Dr.
Was hing ton Luiz Cor rêia, gran de lí der mé di co que
pre si de a Asso ci a ção Bra si le i ra de Cen tros de Diá li se
e Trans plan tes e do Gil son Nas ci men to Sil va, exem -
plo de co ra gem, que pas sou de uma fase para ou tra:
de do en te em tra ta men to pela he mo diá li se até en con-
trar a ave ni da do trans plan te.

Sou mé di co há 37 anos, mas mé di co mes mo,
mé di co e do SUS. Nas ci an tes, vivi an tes da si tu a ção
de hoje, que é mu i to me lhor. Fui do INPS, de mu i to an -
tes. Na que le tem po só era aten di do quem ti nha uma
car te i ri nha – an tes era o IAPB, de po is Co mer ciá rio e

Fer ro viá rio e de po is jun tou. Ti nha que ter a car te i ri-
nha. Ha via as en ti da des de mi se ri cór dia. Sou or gu lho-
so por ter sido mé di co da San ta Casa. Cre io que o
Pre si den te Mar co Ma ci el deve ter vi vi do a cri a ção do
SUS, que acre di to ter sido em 1989, há uns 15 anos,
no Go ver no Sar ney. Ele nas ceu como o sol, para a
Me di ci na ser igual para to dos. Qu e ro lhe di zer que o
SUS é a mais im por tan te ins ti tu i ção des te País; não
exis te ou tra. Fa la mos mal do SUS an tes, mas, quan do
so mos aten di dos, fa la mos bem. Isso por que o ins tru-
men to que ele usa é o mé di co e a en fer me i ra – e eu
não co nhe ço pro fis si o na is tão ide a lis tas como es ses.
Não sei quan to ao Se na dor Mar co Ma ci el, mas sou
mais or gu lho so de ser mé di co do que de ser Se na dor.
Enten do que a ciên cia mé di ca é a mais hu ma na das
ciên ci as e o mé di co é o gran de ben fe i tor da hu ma ni-
da de. E a en fer me i ra, essa me re ce ain da mais, me re-
ce gló ri as e as nos sas ho me na gens. Nin guém se lem -
bra da en fer me i ra. Nun ca vi se le van tar a ban de i ra
para des fi lar no Exér ci to e na Ma ri nha. Só na hora da
des gra ça, do de ses pe ro e da dor se lem bra que a en -
fer me i ra está lá. 

O mais im por tan te é o ins tru men to hu ma no. E
esse é qua se um sa cer dó cio, é um ide al – falo por ex -
pe riên cia pró pria.

Digo que o SUS é a me lhor ins ti tu i ção, por que
ne nhum mé di co ope ra di fe ren te men te por ser par ti cu-
lar. Qu an do a pes soa con se gue ser aten di da, ela é
bem aten di da. Nun ca vi ne nhum di fe ren ci ar por que é
pri va do; nun ca tive co nhe ci men to dis so. Sou or gu lho-
so. E jul go por mim mes mo. Pelo con trá rio, eu gos ta va
mu i to mais. Estou aqui. Edu quei mi nha fa mí lia; não te -
nho mais pro ble ma; mi nha fi lha mais nova está es tu-
dan do Me di ci na, o que me en che de sa tis fa ção.

Estou aqui, por que tra ba lhei pelo INPS – que
de po is se trans for mou em Inamps e em SUS – e eu
gos ta va mais do que do par ti cu lar. Pa re ce lou cu ra,
mas não é não. Na mi nha pro fis são de ci rur gião, eu
não gos ta va de aten di men to par ti cu lar; eu pre fe ria o
SUS. E vou di zer por que. Eu nun ca sou be co brar de
do en te; quan do era par ti cu lar ha via o hos pi tal, o de -
pó si to, o clí ni co, os exa mes e os anes te sis tas e, quan -
do che ga va na mi nha vez, via de re gra, o do en te di zia
que não ti nha mais nada. Isso ocor reu mu i tas ve zes.
Nin guém pode fa lar mais do que eu des sa dá di va que
é o mé di co hon ra do. Qu an do ha via um pa ci en te, eu
pe dia para que o pro ce di men to fos se fe i to pelo SUS
mes mo, por que era pou co, mas era cer to. Vi vía mos
com dig ni da de, tra ba lhá va mos e ha via mu i ta co i sa
boa.

Ima gi nem pa rar o SUS por três dias – se ria pior
do que Bush ata can do Bag dá. Ima gi nem! Te mos que
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me lho rar; isso não é di vi no, não é de Deus. Tem er ros,
pois é hu ma no. Errar é hu ma no, mas a ins ti tu i ção tem
que ser pre ser va da, con sa gra da. Aqui, como fun ci o-
ná rio pú bli co, fa lou, en tu si as ma do, o ser vi dor Pre si-
den te Pa pa léo Paes. Dr. Jor ge Sol la. Estou en can ta do
com o Dr. Jor ge Sol la. A Ba hia sem pre en can ta: Rui
Bar bo sa, Mar ta Ro cha, e ago ra o Dr. Jor ge Sol la.
Estou en can ta do com sua de di ca ção.

Per mi ta-me. O se nhor for mou-se em que ano?
Eu me for mei em 1966. Andei no Rio, an dei no

mun do e fui para o Pi a uí por que quis, por que é o me -
lhor lu gar do mun do. Eu que ria dar-lhe a mi nha ex pe-
riên cia e para o Hum ber to Cos ta.

Sou so fri do, sou vi vi do... De po is eu que ria lhe
co mu ni car que que ro ser seu Ci re neu nes ta sua co -
mis são, que ro aju dá-lo. No dia se guin te da no i te da
pri me i ra au diên cia, tive a opor tu ni da de de ter uma au -
diên cia com o Mi nis tro. Às nove ho ras da ma nhã, ha -
via re u nião da Fren te Par la men tar. Lá há uma Fren te
Par la men tar de Sa ú de da qual faço par te. Fui re pre-
sen tan do o nos so Pre si den te.

Ma ni fes tou-se o Pre si den te, o De pu ta do Ra fa el
Gu er ra, ex-Se cre tá rio de Sa ú de de Mi nas Ge ra is, e
tam bém usei da pa la vra. Nos meus tó pi cos, já ad ver ti,
mos trei pre o cu pa ção com o que hou ve em Ca ru a ru,
com es sas ex pan sões. Isso é as sim mes mo. Pre ci sa-
mos ter co ra gem para mu dar o que se pode; se re ni da-
de para ace i tar o que não se pode. Nin guém vai mu -
dar essa es tru tu ra, que é com ple xa. Te mos que con vi-
ver com es sas es tru tu ras pú bli cas, fi lan tró pi cas e pri -
va das. Va mos usar de sa be do ria para con vi ver com
isso e dar o me lhor para o que é su pe ri or, so be ra no,
que é o povo.

O Par la men to não é so be ra no. Ele não de ci de.
Ele fala, en ca mi nha. Fui Pre fe i to, é uma gran de ex pe-
riên cia. Eu gos ta ria que o se nhor le vas se essa men -
sa gem ao nos so gran de Se cre tá rio de Sa ú de des te
Go ver no no qual o povo do Bra sil acre di tou e do qual
tam bém sou ar tí fi ce da vi tó ria. Fiz o PT ga nhar no
meu Esta do, que não tem nem um Pre fe i to lá.

Te mos que con vi ver. As ins ti tu i ções es tão aí. E
há o do en te. O do en te é sa gra do, é seu ir mão. Quem
não está en tre os 60 mil, ou tem um fa mi li ar, ou pode
vir a ser um. Tudo tem que fun ci o nar.

Vivi como pre fe i to uma gran de ex pe riên cia, as -
sim como o Se na dor Mar co Ma ci el. Tam bém foi pre fe-
i to, não é? Foi não. Já nas ceu gran de: go ver na dor,
pre si den te. Pois eu fui. Gran de ex pe riên cia. Ha via
aque la in fla ção, com a qual to dos apren de mos. Diz o
fi ló so fo: “A ad ver si da de é uma bên ção dis far ça da.” A
in fla ção era de 50%, 60%, 70%. Todo mês tí nha mos

que fa zer ajus te sa la ri al e de ou tras áre as: o táxi, o
ôni bus, ou tra con fu são. Sem pre gos tei mais do povo
mes mo. O povo po bre é bom. Fo ram eles que me ele -
ge ram. Gos to dos ne ces si ta dos, dos so fri dos. Todo
mês era esta con fu são: o sin di ca to dos ro do viá ri os
pe din do au men to do pre ço da pas sa gem de ôni bus. E
eu nun ca que ria dar os re a jus tes por que eu acre di ta-
va que era pre ci so pro te ger o po bre, o povo que pega
o ôni bus. Foi aí que Deus co lo cou um Ri che li eu ao
meu lado, um ho mem mais ex pe ri en te, mais ve lho: o
Dr. Be ne di to Pe re i ra, pro fes sor uni ver si tá rio de Ma te-
má ti ca, Esta tís ti ca. E eu que ren do en co lher, ele di zia:
“Não faça isso, Mão San ta, por que o se nhor tem de
dar um oxi gê nio. O se nhor vai des tru ir o ma i or pa tri-
mô nio do povo, que são os ôni bus. Como esse povo
vai sair de casa, como esse povo vai tra ba lhar? Se o
se nhor não der um oxi gê nio para eles com pra rem os
pne us, a ba te ria e ou tras co i sas mais, o se nhor vai es -
tar des tru in do”.

Então, isso tem de ser ava li a do.
Que o se nhor seja um Dr. Be ne di to Pe re i ra para

o Mi nis tro Hum ber to Cos ta e diga: “va mos ana li sar,
dar um oxi gê nio”. A re a li da de é essa: não pode. E o
nos so Pre fe i to viu logo.

Tem de ha ver o re gu la dor, por que as nos sas ins -
ti tu i ções, como o SUS, têm um lado so ci al. Qu an to ao
em pre sá rio, ain da se per mi te isso. Não é in ve ja, não.
A sa be do ria está no meio. Che guei a com prar ôni bus
tam bém, para fa zer o re gu la dor, mas ti nha de ter
aten ção. O Dr. Be ne di to Pe re i ra não de i xa va de fa zer
a pla ni lha com cu i da do, pois é ne ces sá rio re por pne -
us, câ ma ra de ar. Há as des pe sas. E ôni bus fica ve lho
e cai. Tem de ter ôni bus ex tras.

Então, te mos de ver esse lado. O me lhor que
tem de se dar é essa he mo diá li se. Há as mo der nas.
Va mos avan çar para a ci rur gia de reno – quem fala
aqui é um ci rur gião. Saí da ci rur gia como o Pelé do
cam po. Eu sei. A ci rur gia de trans plan te re nal tem êxi -
to to tal. Co nhe ço pa ci en tes trans plan ta dos há vin te
anos. Lá no Pi a uí, na mi nha Te re si na, faz-se trans-
plan te car día co com êxi to, mas o trans plan te re nal já
é fe i to há mu i to tem po e tem de avan çar tam bém. Mas 
faz-se trans plan te car día co no meu Esta do, por que
man dei in ves tir nos pro fis si o na is, para que eles vol -
tas sem e avan ças sem. Te re si na é uma re fe rên cia em
ex ce lên cia. Gen te do Ma ra nhão, de To can tins, de par-
te do Ce a rá, to dos vão para o meu Esta do.

Saio da qui mu i to oti mis ta, como Jus ce li no, que
foi o pri me i ro que fez in ves ti men tos em rim. Foi es tu-
dar na Fran ça, na Eu ro pa, e foi um gran de uro lo gis ta.
Ele avan çou e tam bém te mos de avan çar.
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Essa equi pe é boa, o Mi nis tro é ex ce len te. O se -
nhor em pa ta com ele, pois es tou im pres si o na do com
o seu co nhe ci men to e com a sua de di ca ção. É in te-
res san te, li aque la nota de jor nal, mas es tou en can ta-
do com a sua de di ca ção. Con si de ro o SUS par te da
mi nha vida tam bém.

No do min go, eu es ta va na mi nha ci da de, pois foi 
ani ver sá rio de um neto, e fui vi si tar um cen tro de he -
mo diá li se. Con ver sei com al guns pa ci en tes. Como
são du ras suas vi das! O di ag nós ti co é o mais fá cil
pos sí vel, quan do está cla ra a do en ça – não pre co ce-
men te –, quan to aos ní ve is de uréia, cre a ti ni na; os
sin to mas são fá ce is, mas o tra ta men to é pe no so, di fí-
cil e com pli ca do.

Não pode. Se não, vai fal tar, e eles vão fa zer
aqui lo que, gra ças a Deus, não hou ve em mi nha ci da-
de. Tan to é que saí da Pre fe i tu ra e can di da tei-me a
Go ver na dor do Esta do. Não de i xei aca ba rem os ôni -
bus, en tão tive 93,84% dos vo tos. As ma i o res vo ta-
ções fo ram de Jus ce li no Di a man te, de Ro nal do Cu-
nha e, de po is, a mi nha, por que não de i xei aca ba rem
os ôni bus. Eu ia de i xar, mas fui ad ver ti do de que iam
aca bar. Então, eu ti nha de li be rar aqui lo para as em -
pre sas an da rem, com as ne ces si da des e com o pro -
gres so do de sen vol vi men to. Essas nos sas con si de ra-
ções ire mos trans cre ver no re la tó rio. Será uma sa tis-
fa ção ob ter tudo o que de se ja mos. Que o Se na do
cum pra a sua des ti na ção de me lho rar a vida em nos -
so País. 

Essas são as nos sas pa la vras de agra de ci men-
to e de cum pri men to ao nos so gran de Se na dor Pa pa-
léo Paes, mé di co de di ca do to tal men te ao se tor pú bli-
co. Em nos so Bra sil, há es sas es tru tu ras, e te mos que 
avan çar.

Essas são as nos sas pa la vras de agra de ci men-
to a to dos que con tri bu í ram. Qu e ro di zer que apre sen-
ta rei o re la tó rio, na cer te za de que, em pou co tem po,
va mos co me mo rar o avan ço do SUS. Deve-se ter em
men te que o SUS é bem mais im por tan te do que o
PSF. O SUS é a me di ci na avan ça da ci ta da, e o PSF,
por sua vez, uma có pia do mo de lo cu ba no.

Não sou nem de es quer da, nem de di re i ta. Sou
mé di co, avan ça do como Jus ce li no. Cuba é um país
pe que no, com dez mi lhões de ha bi tan tes, re pre sen ta
me ta de do Pi a uí. Por tan to, não se pode trans por tar
esse mo de lo para cá, um País imen so, com va ri a dos
me i os de lo co mo ção. Hoje, rá pi do e fa cil men te se
che ga a qual quer lu gar do Bra sil e tam bém a um cen -
tro de me di ci na de alta qua li da de. Hoje, é di fe ren te.

Então, o PSF não deve ser au men ta do de for ma
gi gan tes ca, mas sim o SUS e, para isso, o Go ver no
tem di nhe i ro. Te mos de acon se lhar o Pre si den te Lula, 

Sua Exce lên cia tem de ou vir a ver da de, pois há di -
nhe i ro.

O Pre si den te José Sar ney go ver nou este País
com 17 Mi nis tros. Veio o Fer nan do Col lor e di mi nu iu
para 12. Eram 18 mi nis tros quan do V. Exª foi Pre si-
den te. Hoje, te mos 26 mi nis tros. Que se fe che um
des ses Mi nis té ri os para que pos sa mos en fren tar o
que exis te: o so fri men to do do en te re nal, a ne ces si da-
de de aju da – pers pec ti va que já exis tiu.

Di nhe i ro há, por que o Se na do e a Câ ma ra fo ram
sá bi os ao ela bo rar a Emen da nº 29. Sa bem o que é
isso? Nes te País, ha via um mar de anal fa be tos, mas
os le gis la do res ela bo ra ram uma emen da que, no co -
me ço, era tida como an ti pá ti ca, pois para a Edu ca ção
te ri am de ser des ti na dos 25% dos re cur sos. E hoje,
es ta mos nos al fa be ti zan do: 98% das cri an ças bra si le-
i ras es tão nas es co las; um ter ço está no en si no mé dio
e es ta mos atin gin do mu i to mais de 10% de uni ver si tá-
ri os.

A Emen da nº 29 fez isso com a sa ú de. Ago ra, te -
mos de fis ca li zar, essa é atri bu i ção do Mi nis té rio da
Sa ú de. Não ha via essa obri ga to ri e da de, mas o Go ver-
na dor e o “pre fe i ti nho” têm de gas tar 12% de seus re -
cur sos com sa ú de. O es sen ci al é in vi sí vel aos olhos,
nin guém está ven do.

Se na dor Mar co Ma ci el, Se na do res, vou lhes
mos trar como é este Bra sil. Qu an do pre fe i to de Par -
na í ba, o FSESP ti nha um hos pi tal ina ca ba do.Era pre -
si den te da an ti ga Fun da ção Na ci o nal Val dir Arco ver-
de, um ga ú cho de nas ci men to, mas pi a u i en se, e ,
como pre fe i to, re sol vi con clu ir o hos pi tal. Um De pu ta-
do Fe de ral que não é do Pi a uí, não vou ci tar o nome –
pos so pen sar que S. Exª vote em mim no fu tu ro, por
isso não vou di zer –, pro cu rou-me para di zer que ti -
nha um hos pi tal para me dar. Dis se-lhe que ti nha aca -
ba do de ga nhar um do PSF, fal tan do con clu ir e ins tru-
men ta li zá-lo com raio x etc. São ins tru men tos ca ros.

Dis se-me que para isso não ti nha di nhe i ro, mas
se eu qui ses se um hos pi tal novo este iria de Bra sí lia.
Quer di zer, o Mi nis té rio da Sa ú de fun ci o nou mu i to
para as em pre i te i ras. Eu mes mo fui con sul ta do para
ga nhar um hos pi tal. Novo ti nha, mas não me da vam
um raio x, um apa re lho de ul tra-so no gra fia. Mas está
lá, está fun ci o nan do. Há di nhe i ro, sen do as sim, va-
mos fa zer fun ci o nar as es tru tu ras exis ten tes. O pro-
ble ma é que as es tru tu ras fí si cas não dão nome. Na
his tó ria do Bra sil, as em pre i te i ras fo ram mu i to mais
for tes do que os Mi nis tros da Sa ú de. (?) a Emen da nº
90, é só pe dir. Cre io que o Pre fe i to de cada ci da de
pode par ti ci par. Não há um ser vi ço úni co de sa ú de? O 
Go ver na dor do Esta do tam bém e o Go ver no Fe de ral,
que V. Exª mos trou. Po dem bus car os ali a dos.
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São es sas as nos sas pa la vras.
Qu e ro crer que, em bre ve, va mos co me mo rar

mais dias de vida para os nos sos do en tes re na is.
Mu i to obri ga do. (Pal mas)
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Peço

per mis são aos de ma is Se na do res para abrir uma ex -
ce ção e con ce der a pa la vra, por dois mi nu tos, a Srª
Ne i de Bar ri guel li e mais dois mi nu tos ao Dr. Was hing-
ton Cor rêa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Há uma CPI
na Câ ma ra dos De pu ta dos so bre os pla nos de sa ú de.
É uma boa hora para exi gir que os pla nos de sa ú de
ar quem com a res pon sa bi li da de pe los do en tes re na-
is. Re pi to: há uma Co mis são for ma da por De pu ta dos
da Câ ma ra Fe de ral. Va mos apro ve i tar a opor tu ni da-
de.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra a Srª Ne i de Bar ri guel li.

A SRA. NEIDE BARRIGUELLI – Pas sa rei o
meu tem po ao Dr. Was hing ton Cor rêa, por que ele
pre ci sa rá de dois mi nu tos.

O SR. WASHINGTON LUIZ CORRÊIA – Mu i to
obri ga do, Se na dor.

Esta mos, re al men te, em um País de mo crá ti co.
Esta Co mis são foi mu i to de mo crá ti ca. Fico fe liz e
agra de ço mais uma vez.

Qu e ro ex por al guns da dos im por tan tes. Qu an do
o Dr. Jor ge Sol la men ci o nou que o Mi nis té rio da Sa ú-
de vai gas tar R$1,1bi lhão em TRS de i xa-me mu i to
pre o cu pa do. Sa be mos que, anu al men te, o nú me ro de 
pa ci en tes vai cres cer em 10%. Esses pa ci en tes que
hoje vão en trar em tra ta men to de diá li se. Va mos en -
ca mi nhá-los para onde? Se o Mi nis té rio da Sa ú de
não tem mais re cur sos para man ter o pa ci en te re nal
crô ni co, para aon de ire mos  en ca mi nhar os pa ci en-
tes? Para a Argen ti na? Para os Esta dos Uni dos ou al -
gum ou tro país? É ape nas uma pre o cu pa ção.

Mos trei da dos na pla ni lha e te nho no tas fis ca is
de com pras de ma te ri a is que su bi ram mais de 100%
nos úl ti mos 5 anos. Num ou tro pro ce di men to, de no -
tas fis ca is que su bi ram mais de 100%, Sr. Pre si den te.
É algo mu i to sé rio. Re al men te, quan do o Mi nis té rio da 
Sa ú de li be ra-me 5% – e es tou fa lan do como re pre-
sen tan te de to dos os cen tros de diá li se do País – de i-
xa-me pre o cu pa do. Os cen tros de diá li se es tão em
ex tre ma di fi cul da des. Há cen tros diá li se com pro ble-
mas no Po der Ju di ciá rio, so fren do exe cu ção de bens
em que são  to ma das as má qui nas de he mo diá li se.
Então, por  isso fico pre o cu pa do quan do o Mi nis té rio
da Sa ú de ale ga não ter di nhe i ro para a ma nu ten ção
de um pa ci en te em tra ta men to de diá li se. Fico pre o-

cu pa do com o Po der Ju di ciá rio, com a exe cu ção fis cal
en vol ven do má qui nas de he mo diá li se. É uma bri ga
que nós te mos quan do o Mi nis té rio da Sa ú de vai to -
mar as má qui nas de he mo diá li se. Não vou dar uma
so lu ção hoje. Tal vez o re pre sen tan te do Mi nis tro da
Sa ú de, Dr. Jor ge Sol la, não vá dar-me uma po si ção
hoje. Qu e ro, sim ples men te, que S. Sa sa i ba que as
clí ni cas de he mo diá li se es tão re al men te na in sol vên-
cia. Vão fi car su ca te a das e vão de i xar de aten der os
pa ci en tes. Mé di co al gum, ja ma is! Como o Se na dor
Mão San ta fa lou, é uma pro fis são hon ro sa, lin da!
Amo a mi nha pro fis são! Digo de co ra ção: amo a mi -
nha pro fis são! Faço por que gos to! Mas fico cons tran-
gi do com a si tu a ção das clí ni cas e não vejo sen si bi li-
da de por par te do Mi nis té rio em con si de rar que isso
seja de ex tre ma im por tân cia. Hoje, o mé di co que po -
de ria es tar exer cen do a pro fis são – aten den do o pa ci-
en te em con sul tó rio, aten den do pelo SUS mu i to bem,
mes mo re ce ben do pou co, mas aten den do – não
aten de, pre fe re ser ad mi nis tra dor. E, mu i tas ve zes, a
ad mi nis tra ção re al men te é di fí cil, Se na dor. É ex tre-
ma men te di fí cil ad mi nis trar uma clí ni ca de he mo diá li-
se atu al men te sem a im ple men ta ção da Por ta ria nº
82, Se na dor. Isso me de i xa pre o cu pa do, em bo ra nes -
te mo men to es te ja mos sa in do da qui com 5%, con for-
me o Dr. Sou za fa lou. Mas fico pre o cu pa do por que da -
qui a qua tro me ses mu i tas clí ni cas vão fe char. E as
que es tão abrin do hoje, Se na dor, mu i tas ve zes têm
re cur sos de em pre sas que es tão ban can do esse tipo
de ser vi ço. Hoje, vá ri as em pre sas mul ti na ci o na is es -
tão ban can do as clí ni cas de diá li se. Algu mas têm
mais de R$300 mi lhões para re ce ber das clí ni cas,
mas não re ce bem. Mu i tas, in clu si ve, es tão que ren do
ir em bo ra do nos so País.

São es sas as mi nhas pa la vras. Mu i to obri ga do à 
Co mis são de Sa ú de. Fico re al men te fe liz por par ti ci-
par des ta au diên cia, e por po der fa lar o que tive von ta-
de, mas fico cons tran gi do e ex tre ma men te pre o cu pa-
do com o fu tu ro da diá li se do nos so País por que 5%
não vão re sol ver um mi lé si mo do pro ble ma das clí ni-
cas do nos so País. Não vão re sol ver, Sr. Pre si den te!

Era só isso o que que ria di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Sen ti no

Dr. Was hing ton a emo ção. O Se na dor Mão San ta,
quan do fez aque la re fe rên cia ao ôni bus, lem brou
aque le epi só dio em que o Dr. Be ne di to lhe dis se: “Cu i-
da do, se o se nhor não re a jus tar as pas sa gens dos
ôni bus, o dono da em pre sa não vai po der pa gar seu
mo to ris ta, seu co bra dor, não vai po der tro car os pne -
us, não vai po der co lo car o óleo de que o ôni bus pre ci-
sa para se lo co mo ver”. Exa ta men te, o que ele quis di -
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zer foi que o Go ver no Fe de ral, por meio do SUS, tem
que dar uma re mu ne ra ção con dig na.

Não que ro en trar em de fe sa por que re al men te o 
Dr. Jor ge Sol la nos de i xou uma gran de es pe ran ça. O
que sen ti mos aqui – o Se na dor Mão San ta sen tiu, ain -
da não me fa lou, mas sen tiu, pelo que eu o ouvi fa lar – 
foi que o Mi nis té rio da Sa ú de está cons ci en te da si tu-
a ção re la ti va à re mu ne ra ção das clí ni cas, está cons -
ci en te de que a di fi cul da de fi nan ce i ra é mu i to gran de.
O Dr. Jor ge Sol la dis se que de um or ça men to já re ce-
bi do, um or ça men to pron to de mais de R$800 mi lhões
pro gra ma do pelo Go ver no an te ri or, re al men te, se se
con se gui rem re ma ne jar re cur sos para ele var para
R$1,1 bi lhão, o va lor em si pela quan ti da de de re na is
que a cada ano vai ne ces si tan do de tra ta men to pode
ser pe que no, mas deve-se con si de rar que den tro da -
que le or ça men to é um per cen tu al sig ni fi ca ti vo, qua se
30% de acrés ci mo.

Esses da dos pe que nos, sem mu i ta no to ri e da de
di an te da ques tão em si, dão-nos a es pe ran ça de que
o Go ver no está aten to a essa ques tão, sabe que a
me di ci na pri va da é um gran de pres ta dor de ser vi ços,
as ins ti tu i ções pri va das na área de he mo diá li se, e tem 
uma no ção mu i to cer ta de que, se não re mu ne rar à al -
tu ra, ha ve rá uma de ca dên cia num sis te ma que não
pode so frer ne nhum tipo de de ca dên cia.

Qu e ro di zer isso ao se nhor. Sen ti o se nhor emo -
ci o na do. Pa ra béns pela sua emo ção, por que tra duz a
sua res pon sa bi li da de.

O Dr. Jor ge Sol la foi ci ta do e me pe diu a pa la vra;
to da via, não que ro, de for ma al gu ma, pro mo ver al-
gum tipo de de ba te en tre os ex po si to res. Os se nho res
vi e ram aqui para nos aju dar, úni ca e ex clu si va men te,
com as in for ma ções.

O SR. JORGE SOLLA – Agra de ço as pa la vras,
Se na dor Pa pa léo Paes, mas, na ver da de, gos ta ria de
co men tar e agra de cer as re fe rên ci as que o Se na dor
Mão San ta fez não só à mi nha pes soa mas ao Mi nis tro
e à equi pe que está à fren te do Mi nis té rio da Sa ú de.

Da mes ma for ma como se de pre en de do exem -
plo que S. Exª deu re la ti vo aos ôni bus, quan do foi pre -
fe i to e teve a sen si bi li da de para iden ti fi car a ne ces si-
da de de re a jus tes. Mas S. Exª tra ba lhou com pla ni-
lhas, com cus tos, com uma me to do lo gia. Não hou ve
re a jus tes por que de ter mi na do mo to ris ta, ou o pro pri-
e tá rio de uma em pre sa dis se que que ria 40%, mas
por que a Pre fe i tu ra per ce beu que era ne ces sá rio e ti-
nha res pon sa bi li da de.

V. Exª, Se na dor Mão San ta, sou be exer cer essa
res pon sa bi li da de tra ba lhan do com da dos. Gos tei mu -
i to da com pa ra ção, por que é o que es ta mos fa zen do.

E es tou apren den do com V. Exª. Vou fa zer ape nas vin -
te anos de for ma do no pró xi mo ano. V. Exª se for mou
há mais tem po, tem mais ex pe riên cia. Gos tei mu i to do 
exem plo e vou uti li zá-lo em ou tras si tu a ções, se V. Exª
me per mi tir. O Mi nis tro Hum ber to Cos ta au to ri zou um
re a jus te de 5% e, ao mes mo tem po, mon tou um gru po
de tra ba lho para es tu dar di ver sos as pec tos da po lí ti ca
de aten ção ao do en te re nal, in clu si ve o cus to. Te nho
cer te za de que esse gru po de tra ba lho vai de fi nir uma
po lí ti ca e in di car de ter mi na das nu an ças das ne ces si-
da des de re com po si ção de pre ço.

Gos ta ria de re gis trar dois as pec tos que o Se na-
dor Mão San ta co men tou, os qua is para mim são mu i-
to gra tos nes se de ba te. Pri me i ro, a Emen da Cons ti tu-
ci o nal nº 29. Con si de ro um gran de de sa fio para to dos
nós re gu la men tar a con ti nu i da de da Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 29 e co brar o cum pri men to dela. Esta mos
tra ba lhan do numa ex pec ta ti va mu i to boa de cum prir a 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29 este ano no Go ver no
Fe de ral e am pli ar o nú me ro de Esta dos e Mu ni cí pi os
cum pri do res dela.

No ano de 2001, mais de 60% dos Mu ni cí pi os
cum pri ram a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29. Va mos
con se guir am pli ar esse nú me ro este ano. O es for ço
con jun to do Exe cu ti vo e do Le gis la ti vo em to das as
es fe ras fará com que pro gres si va men te os re cur sos
para a sa ú de au men tem.

Não pos so de i xar de co men tar a re fe rên cia im -
por tan tís si ma que V. Exª fez so bre os 15 anos do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de, ins ti tu i ção que, como V. Exª
dis se, é a mais im por tan te do País. Com par ti lho des -
sa ob ser va ção e do que V. Exª dis se so bre o or gu lho
de ser mé di co. Te nho or gu lho de ser mé di co e, mais
ain da, or gu lho-me de ter me for ma do em uma uni ver-
si da de pú bli ca e de com ple tar, no pró xi mo ano, vin te
anos de ser vi ço no se tor pú bli co, sem nun ca ter tra ba-
lha do no se tor pri va do. É uma op ção que eu fiz. Eu de -
fen do o se tor pú bli co e es tou man ten do essa de fe sa a 
todo o va por, prin ci pal men te num ano como este: 15
anos do SUS, 50 anos do Mi nis té rio da Sa ú de, 80
anos da Lei Eloy Cha ves, quan do sur giu a Pre vi dên-
cia So ci al no Bra sil, e 100 anos da pri me i ra ins ti tu i ção
que tra tou da sa ú de pú bli ca.

Então este é um ano es pe ci al para a sa ú de. Te-
nho cer te za de que even tos im por tan tes como am pli-
a rão a nos sa ca pa ci da de de cons tru ir o SUS, que foi
cri a do con tra tudo, por que a po lí ti ca in ter na ci o nal não 
de fen dia a uni ver sa li da de, nem a in te gra li da de, nem a 
eqüi da de. E, ape sar de a po lí ti ca in ter na ci o nal apon -
tar ou tro rumo para a sa ú de, o Bra sil não só man te ve
essa ló gi ca de di re i to de to dos e de ver do Esta do,
mas tam bém con se guiu, pro gres si va men te, que cada 
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um co lo cas se um ti jo lo e cons tru ís se um pe da ci nho
do SUS. V. Exª lem brou bem que essa é a ma i or ins ti-
tu i ção que exis te nes te País.

Va mos co me mo rar mu i to es ses 15 anos e, te-
nho cer te za, que va mos avan çar mais ain da.

Qu e ria agra de cer a to dos a opor tu ni da de e te ria
a ou sa dia aqui, em nome do Mi nis tro, de co lo car o Mi -
nis té rio da Sa ú de à dis po si ção de qual quer ini ci a ti va
des se tipo ou de ou tras que con tri bu am para o SUS
que, este ano, com ple ta 15 anos.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Mu i to
obri ga do, Dr. Jor ge Sol la.

Encer ran do a nos sa au diên cia, que ro agra de cer
aos Srs. Se na do res que com põem esta Sub co mis-
são, bem como ao nos so Re la tor, Se na dor Mão San -
ta; ao Se na dor Re nil do San ta na e ao Se na dor Mar co
Ma ci el; aos par ti ci pan tes, ex po si to res da pri me i ra re -
u nião de au diên cia pú bli ca, José Car los de Qu e i ro ga
Ma ci el, Pre si den te da Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re -
na is Crô ni cos e Trans plan ta dos do Esta do de Per -
nam bu co; ao Dr. Ruy Ba ra ta, mé di co, Pre si den te da
So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, à Drª Flá via de
Fre i tas de Pa u la, Ge ren te-ge ral de Tec no lo gia e Ser -
vi ços de Sa ú de da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria – Anvi sa, ao Dr. Arthur Ta va res, mé di co,
Pre si den te da re gi o nal de Per nam bu co da So ci e da de
Bra si le i ra de Ne fro lo gia; aos ex po si to res da re u nião
de hoje, Dr. Jor ge Sol la, mé di co, Se cre tá rio de Assis -
tên cia à Sa ú de do Mi nis té rio da Sa ú de; Srª Ne i de Bar -
ri guel li, Pre si den te da Fe de ra ção das Asso ci a ções de 
Pa ci en tes Re na is Crô ni cos e Trans plan ta dos; ao Dr.
Was hing ton Cor re ia, Pre si den te da Asso ci a ção Bra si-
le i ra dos Cen tros de Diá li se e Trans plan te (ABCDT);
ao Sr. Gil son Nas ci men to da Sil va, pre si den te da
Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re na is e Trans plan ta dos
do Rio de Ja ne i ro. Mu i to obri ga do a to dos.

Foi ci ta do pelo Dr. Jor ge Sol la a ques tão da he -
mo diá li se no Ama pá e eu já ha via co men ta do na nos -
sa re u nião pas sa da: nos so ser vi ço de ne fro lo gia no
Esta do do Ama pá ser ve como re fe rên cia para todo o
nos so País. Te mos lá co le gas pre pa ra dos e com pe-
ten tes. Ho me na ge io os pi o ne i ros, Dr. Anto nio Pi nhe i-
ro Te les, pi o ne i ro na ne fro lo gia no Esta do, Drª Gra ça
Cre on Sal ga do e a nos sa che fe do ser vi ço, Drª Emí lia,
além de ou tros co le gas que es tão tra ba lhan do na que-
le ser vi ço, que nos dá mu i to or gu lho, por que re al men-
te é mu i to com pe ten te. Agra de ço tam bém a re fe rên-
cia que V. Exª fez.

Agra de ce mos aos con sul to res le gis la ti vos do
Se na do Fe de ral Dr. Luiz Car los Ro me ro e Drª Re gi na
Si que i ra, à im pren sa que está pre sen te aqui e que

con se gue le var a opi nião pú bli ca às nos sas dis cus-
sões e, atra vés dis so, con se gue trans mi tir a to dos
nós, atra vés, prin ci pal men te, dos me i os de que dis-
põe, dos e-ma ils e de car tas, as suas pre o cu pa ções
e até al gum as sun to que te nha de i xa do de ser dis cu ti-
do en tre nós. Agra de ço à im pren sa, no caso a Rá dio
Se na do Fe de ral, à TV Se na do Fe de ral e ao Jor nal
do Se na do Fe de ral, aos nos sos téc ni cos, que gra-
vam to das as nos sas re u niões, à as ses so ria da CAS,
que nos as ses so ra tam bém na Sub co mis são de Sa ú-
de, Srª Ma ri na e o as ses sor Bo a ven tu ra e aos nos sos
as ses so res dos nos sos ga bi ne tes. Qu e re mos fa zer
essa re fe rên cia por que, re al men te, este tra ba lho que
fa ze mos é em re co nhe ci men to ao povo que nos ele -
ge, em re co nhe ci men to às pes so as que nos as ses so-
ram e que re mos mos trar a res pon sa bi li da de de cada
um e prin ci pal men te que esta Casa, o Se na do Fe de-
ral, é re pre sen ta da tan to por pes so as que de têm
man da to, por Se na do res que hon ram o seu nome,
como por uma as ses so ria que, en quan to os Se na do-
res vão pas san do, vai fi can do, en ri que cen do cada
vez mais esta gran de Casa de leis.

Mu i to obri ga do a to dos e boa no i te.
(Le van ta-se a re u nião às 22h20min.)

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 18ª REUNIÃO
DA CAS, EM 14 DE AGOSTO DE 2003,

QUE APROVOU O PARECER

A SRA. PRESIDENTE (Lú cia Vâ nia) –

Item 13:

Re la tó rio da Sub co mis são Tem po rá ria de Sa ú-
de que sub me te à Co mis são de Assun tos So ci a is a
de li be ra ção de se en vi ar ao Pre si den te da Re pú bli-
ca um re la tó rio das au diên ci as pú bli cas re a li za das,
so bre as sis tên cia à sa ú de dos pa ci en tes re na is crô -
ni cos.

A Pre si dên cia gos ta ria de fa zer al gu mas ob ser-
va ções. Nos ter mos do art. 76, § 2º, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, as de ci sões das sub co-
mis sões são sub me ti das ao ple ná rio da res pec ti va
co mis são, e a de ci são fi nal é pro fe ri da em nome des -
ta. As au diên ci as da sub co mis são fo ram re a li za das
para abor dar in te res se pú bli co re le van te, de acor do
com o art. 93, Inci so II, do Re gi men to Inter no.

A sub co mis são apro vou o re la tó rio com duas
su ges tões: que se en ca mi nhe o re que ri men to ao Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral; que a Co mis são de Assun tos
So ci a is de li be re so bre o en vio do re la tó rio ao Sr. Pre -
si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va para
as pro vi dên ci as que o se tor de he mo diá li se ne ces si ta
para re gu lar o fun ci o na men to.
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Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão
San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Se na do ra
Lú cia Vâ nia, Sras e Srs. Se na do res, com uma gran de
ins pi ra ção, o Se na dor Pa pa léo Paes achou por bem
cri ar uma sub co mis são de sa ú de da CAS. E mu i tos
as sun tos vi e ram à ba i la. Mas, en tre os mu i tos e gra -
ves pro ble mas de sa ú de, so bres sa iu-se esse do do -
en te re nal crô ni co.

O do en te re nal crô ni co é um do en te que se che -
ga á con clu são clí ni ca, de di ag nós ti co mu i to fá cil, cli -
ni ca men te, por es ses exa mes de la bo ra tó rio: uréia e
cre a ti ni na. Mas, o seu tra ta men to é de uma com ple xi-
da de, de uma di fi cul da de, prin ci pal men te, fi nan ce i ra.
Ele é pra ti ca men te ir re ver sí vel, quan do en tra em in su-
fi ciên cia re nal. E o que o mun do mo der no ci en tí fi co
dis põe, hoje, são os tra ta men tos de he mo diá li se. E eu 
que ro afir mar que o nos so re la tó rio, de po is de duas
au diên ci as pú bli cas, onde fo ram ou vi dos os in te res-
sa dos, pa ci en tes que se sub me tem a he mo diá li se,
aque les pou cos que che gam ao trans plan te re nal, os
mé di cos, as en fer me i ras, os em pre sá ri os, por que o
go ver no bra si le i ro só tem ca pa ci da de de aten der 5%
de to dos que são sub me ti dos a he mo diá li se. É uma
pro por ci o na li da de mais ou me nos de 60 mil bra si le i-
ros que es tão nes sa de pen dên cia. Des ses 60 mil, só
5%, as clí ni cas li ga das ao go ver no, dão as sis tên cia,
são os hos pi ta is fi lan tró pi cos, os hos pi ta is de en si no,
o res to são pri va dos. E elas pas sam por um su fo co fi -
nan ce i ro ex tra or di ná rio.

Anos atrás, todo o País fi cou per ple xo com qua -
se 100 mor tes no Nor des te, no Esta do de Per nam bu-
co, em Ca ru a ru, pela con ta mi na ção da água que é
ne ces sá ria para esse tra ta men to. E, como qua se to-
dos eles são fi nan ci a dos pelo Sis te ma Úni co de Sa ú-
de, o Sis te ma Úni co de Sa ú de não atu a li zou es sas ta -
xas. Então, o do en te re nal crô ni co é sub me ti do a qua -
tro apli ca ções por se ma na, três ou qua tro, de pen de
da gra vi da de, é essa a mé dia. E para cada apli ca ção
são qua tro ho ras diá ri as. A gran de mé dia são três
apli ca ções por se ma na du ran te qua tro ho ras cada
uma. E como as em pre sas au men ta ram to dos os cus -
tos do seu fun ci o na men to, a ener gia au men ta, que é
ne ces sá ria para que as má qui nas fun ci o nem, a água
au men ta, prin ci pal men te essa água que tem um tra -
ta men to todo es pe ci a li za do, o pa ga men to do ma te ri al
hu ma no sa la ri al, hou ve au men to tan to dos mé di cos,
dos en fer me i ros, como dos fun ci o ná ri os, os me di ca-
men tos que qua se to dos são de ori gem de mul ti na ci-
o na is, e a pró pria má qui na, en tão es sas es tru tu ras
en tra ram num de se qui lí brio fi nan ce i ro, com pro me ten-
do seu bom fun ci o na men to. Des sa for ma, como é mu -
i to de sa gra dá vel elas di ze rem que não aten dem pela
pres são, hoje até do Mi nis té rio Pú bli co, mas tem que
sa ber a ca u sa. Então eles es tão aten den do, mas

aten den do com de fi ciên cia. Se o pa ci en te pre ci sa de
no mí ni mo três ses sões por se ma na du ran te mu i tos
atos ele pas sa a re ce ber só duas. Se é em qua tro ho -
ras, eles es tão dan do duas ho ras e meia, es tão dan do
aque le je i ti nho bra si le i ro. Se é pre ci so de uma en fer-
me i ra para cada sete pa ci en tes, já há clí ni ca que tem
uma para 21. Elas es tão ca in do de pa drão e, con se-
qüen te men te, pon do em ris co os 60 mil que já es tão,
va mos di zer com o de sen vol vi men to do di ag nós ti co,
cada vez am pli an do e mu i tos pou cos con se guem
trans plan te re nal.

Então, é um pro ble ma ex tre ma men te gra ve, é
caro, tem in ves ti men to, tem que se to mar me di da. O
Mi nis tro pas sa do, com quem não te nho sim pa tia ne -
nhu ma, foi mu i to fe liz quan do en ca rou o pro ble ma da
Aids, ele con se guiu ba ra te ar os me di ca men tos. O Go -
ver no tem que to mar co nhe ci men to e, du ran te esse
tra ba lho, por que hou ve re ces so, des pon tou no vos ca -
sos de mor tes que a gen te sabe que é do des ca so de
si tu a ção. Ja ma is os mé di cos, ja ma is as en fer me i ras,
eles são ví ti mas dis so, o go ver no está sur do, não quer 
ou vir, não quer as su mir a res pon sa bi li da de. Ms aí
está di mi nu in do o pa trão e os re la tó ri os fo ram tão
bem fe i tos; a co mis são pre si di da pelo Se na dor Pa pa-
léo, cons ta ta mos, pra ti ca men te, isso. Enquan to to dos
os pa í ses, toda a Amé ri ca La ti na paga a cada apli ca-
ção, um pelo ou tro, US$100, US$150. Então o pro ble-
ma é fi nan ce i ro. O Go ver no tem que vê uma ma ne i ra
de in ter vir, va mos di zer, ofe re cen do es sas clí ni cas,
como foi ofe re ci do no tra ta men to da Aids, os me di ca-
men to a cus to mais ba i xo, ou sub si di ar, por que tudo
su biu para ma nu ten ção fi nan ce i ra des sas ins ti tu i ções
que são pri va das.

Elas não es tão fu gin do de as sis tir, mas es tão
as sis tin do com de fi ciên cia, ca in do o pa drão. É re al-
men te caro; o Go ver no in ter vêm, nós sa be mos o cus -
to, mas tem que ter uma so lu ção.

Este é o re la tó rio.
Acho que tem que le var a co nhe ci men to do Pre -

si den te da Re pú bli ca.
Por quê?
Por que es ta mos e vi ve mos numa re pú bli ca pre -

si den ci a lis ta, uni da de e co man do e uni da de de di re-
ção.Então ele tem que ter co nhe ci men to para vê; e eu 
acho, en tre os mu i tos dra mas que a sa ú de bra si le i ra
so fre, esse, no mo men to, é o mais agu do.

Qu e ro ex ter nar os meus cum pri men tos, os
meus pa ra béns aos que fi ze ram a sub co mis são na
qual trem três mé di cos: o pre si den te, o re la tor e o
vice-pre si den te, e ou tros com pa nhe i ros como Ju vên-
cio, Re gi nal do Du ar te do Pa dre Cí ce ro, o nos so lí der
de Bra sí lia, Se na dor Eu rí pe des. Então foi um tra ba lho
ex tra or di ná rio que está sen do ofe re ci do.
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A SRA. PRESIDENTE (Lú cia Vâ nia) – Está em
dis cus são o re la tó rio. (Pa u sa)

Essa Pre si dên cia cum pri men ta o Pre si den te da
Sub co mis são de Sa ú de, Se na dor Pa pa léo Paes, jun -
ta men te com os mem bros da sub co mis são e que ro
di zer da nos sa ale gria de vê um re la tó rio des sa na tu-
re za ex pos to hoje, aqui, na Co mis são de Assun tos
So ci a is, acre di to que a co mis são des sa for ma está
co la bo ran do para re sol ver um gra ve pro ble ma que
afli giu toda a po pu la ção bra si le i ra, acon te ci do re cen-
te men te no Esta do de Per nam bu co.

Por tan to cum pri men to o Se na dor Pa pa léo a
quem con ce do a pa la vra, para que ele pos sa tam bém
fa lar al gu ma co i sa so bre a Sub co mis são de Sa ú de e
so bre esse as sun to.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co PTB–AP) – Mu i-
to obri ga da Srª Pre si den te.

Qu e ro pa ra be ni zar o Se na dor Mão San ta, que é 
o Re la tor da Sub co mis são de Sa ú de, di zer da par ti ci-
pa ção de to dos os mem bros da nos sa sub co mis são;
Se na dor Re gi nal do Du ar te, que está aqui pre sen te,
Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, Se na dor Au gus to Bo -
te lho, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko e Se na dor Re-
nil do San ta na.

Nos sa sub co mis são fez es ses tra ba lhos, onde
ou vi mos to das as par tes en vol vi das; e sur giu este re -
la tó rio, ex tre ma men te, im por tan te e que de se ja mos
que esta co mis são aqui apro ve o an da men to da con -
clu são dos nos sos tra ba lhos, exa ta men te, para mos -
trar mos, cha mar mos mais aten ção ain da para o Go-
ver no Fe de ral, di an te da gra vi da de que es ta mos pas -
san do. Com ple men tan do es ses ar ti fí ci os, que o Se-
na dor Mão San ta ci tou aqui de ten tar aque le pres ta-
dor de ser vi ço, de se ar ru mar di an te da quan tia qua se
que in sig ni fi can te que é re pas sa da a ele, que ro di zer
que ain da hoje es cu tei numa rá dio mu i to bem ou vi da
em todo o Bra sil da pre o cu pa ção do po der pú bli co,
prin ci pal men te do po der fis ca li za dor, quan to o re a-
pro ve i ta men to de ma te ri a is des car tá ve is. Isto aí está
ocor ren do. Aque le ma te ri al des car tá vel está sen do
re a pro ve i ta do, exa ta men te, para ten tar fa zer com que 
os cus tos se jam di mi nu í dos, ou seja, mais ba i xos e
que o pa ga men to seja o su fi ci en te para que aque las
clí ni cas man te nham es ses ser vi ços. Além des ses ar -
ti fí ci os, de di mi nu ir o nú me ro de ho ras do di a ri za do,
di mi nu ir essa qua li da de do aten di men to, por meio de
pro fis si o na is, exis te o re a pro ve i ta men to. De nún ci as já 
fo ram fe i tas de ma te ri a is des car tá ve is.

Então, so li ci to a to dos os mem bros da CAS que
pos sa mos apro var esse re la tó rio e dar exa ta men te o
en ca mi nha men to de vi do, para que to das as au to ri da-
des pú bli cas – esse pro ble ma não é um pro ble ma de
ago ra, ape nas o seu agra va men to deu-se nes se mo -
men to – pos sam to mar co nhe ci men to.

Obri ga do, Srª Pre si den te.

A SRA. PRESIDENTE (Lú cia Vâ nia) – Com a
pa la vra o Se na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB–Pl) – Se na do ra Lú -
cia Vê nia, o mé di co cada um para onde vai leva a sua
for ma ção pro fis si o nal. A nos sa é eti o lo gia, a ca u sa. A
ca u sa de tudo é o in ves ti men to. Um qua dro vale por
dez mil pa la vras.

Enquan to o Uru guai in ves te US$60.00 por cada
ses são, o Bra sil US$34.00. Enquan to pa í ses como o
Equa dor in ves te US$75.00, um país po bre, o Bra sil é
o que faz me nor in ves ti men to em he mo diá li se, sa in do
do pa drão.

Exis tem pa í ses como o Pa na má, na Amé ri ca
Cen tral, que in ves te por cada apli ca ção US$200.00,
qua se seis ve zes mais que o Bra sil. Daí a ca u sa do
caos.

A SRA. PRESIDENTE (Lú cia Vâ nia) – Com a
pa la vra o Se na dor Au gus to Bo te lho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT–RR) – Gos -
ta ria de apro ve i tar o gan cho para fa zer uma com po si-
ção.

Qu an do falo que es tra ga mos ór gãos nes te País
jo gan do fora, esse pes so al todo que está fa zen do he -
mo diá li se pou cos são os que não se ri am re sol vi dos
por um trans plan te de um rim. E o cus to de uma he -
modiá li se por ano para o Bra sil, se pa gar US$60.00,
são US$9.360 por cada pa ci en te. Eles fi cam seis, oito,
dez anos em he mo diá li se. São US$90 mil, no to tal.

Não sei o va lor em dó la res de um trans plan te de
rim. Em ter mo de eco no mia para o País será gran de
na área de sa ú de se hou ver mais trans plan tes.

A diá li se é uma es pé cie de fila para aguar dar o
trans plan te. Isso é só para res sal tar como per de mos,
mal tra ta mos as pes so as por que a ses são de he mo-
diá li se, o Se na dor Mão San ta ex pli cou bem, são duas
fu ra di nhas com uma agu lha bem gran de no bra ço,
três ve zes por se ma na. E a pes soa fica pre sa àque la
má qui na, com uma di e ta ri go ro sís si ma. Qu an do se fi -
zer o trans plan te o in di ví duo pas sa a tra ba lhar, a ter
uma vida nor mal, etc. E será uma eco no mia para o
País se co me çar mos a fa zer mais trans plan tes de rins 
nes te País.

A SRA. PRESIDENTE (Lú cia Vânia) – Cum pri-
men to o Se na dor Au gus to Bo te lho pelo seu ape lo ve -
e men te, sis te má ti co em fa vor dos trans plan tes, da do -
a ção de ór gãos.

Isso é mu i to im por tan te, Se na dor, e vai, sem dú -
vi da al gu ma, co la bo rar com essa do a ção que de ve rá
ser fe i ta fu tu ra men te com mu i to mais fre qüên cia do
que é hoje.

Em vo ta ção o re la tó rio apre sen ta do pelo Se na-
dor Mão San ta.
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Em vo ta ção o Re que ri men to nº 5 da Sub co mis-
são de Sa ú de, de en vio do re la tó rio ao Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca e ao Mi nis té rio Pú bli co.

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

Apro va do.
....................................................................................

PARECER Nº 1.189, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre as emen das de Ple ná rio ofe re ci das
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de
2002 (nº 943/99, na Casa de Ori gem), que
pro í be in ver são de or dem dos no mes
cons tan tes na Lis ta Úni ca de Trans plan-
tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes,
se hou ver le i to dis po ní vel em qual quer
uni da de hos pi ta lar aces sí vel.

Re la tor: Se na dor Mão Santa

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de 2002, pro í-
be a al te ra ção da or dem dos no mes cons tan tes na
Lis ta Úni ca de Trans plan tes, se hou ver le i to dis po ní-
vel em qual quer uni da de hos pi ta lar, pú bli ca ou par ti-
cu lar, aces sí vel em pra zo pro pí cio à re a li za ção do
pro ce di men to.

Para vi a bi li zar esse aces so, o pro je to dis põe
que o Po der Pú bli co de ve rá pro vi den ci ar, sem pre que
se fi zer in dis pen sá vel, trans por te e in ter na ção hos pi-
ta lar em qual quer uni da de dis po ní vel, a fim de que a
Lis ta seja res pe i ta da.

Da mes ma for ma, to das as uni da des hos pi ta la-
res in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes
de ve rão for ne cer le i tos, equi pes mé di cas e de ma is
re cur sos sem pre que hou ver ór gão para do a ção. Os
gas tos de cor ren tes de trans plan te em con di ções ex -
cep ci o na is se rão res sar ci dos pelo Po der Pú bli co, po -
den do ser es ta be le ci dos sis te mas de com pen sa ção.

Por fim, a pro po si ção ti pi fi ca a al te ra ção da or -
dem de no mes da Lis ta como cri me, pu ní vel com
pena de dois a qua tro anos de de ten ção.

A lei em que se trans for mar o pro je to en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

A pro po si ção é jus ti fi ca da como ne ces sá ria
para evi tar o que o au tor de no mi na de “su ces si vos
des res pe i tos à or dem dos ins cri tos para trans plan te
sob a ale ga ção de ine xis tên cia de le i tos dis po ní ve is
no Sis te ma Úni co de Sa ú de”, o que fa vo re ce os pa ci-
en tes que pos sam pa gar por le i tos par ti cu la res, em
de tri men to dos de ma is.

Apre ci a da por esta co mis são, teve pa re cer pela
apro va ção, na for ma de um subs ti tu ti vo apre sen ta do
pelo re la tor, Se na dor Se bas tião Ro cha, que, sem to -
car no mé ri to, adap ta a pro po si ção, do pon to de vis ta
da téc ni ca le gis la ti va, ao que dis põe a Lei Com ple-
men tar Nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui
o prin cí pio se gun do o qual to das as dis po si ções per ti-
nen tes a uma mes ma ma té ria de vem ser con so li da-
das num úni co dis po si ti vo le gal.

Nes se sen ti do, o subs ti tu ti vo in te gra as dis po si-
ções pro pos tas no tex to da Lei Nº 9.434, de 4 de fe ve-
re i ro de 1997, que dis põe so bre a re mo ção de ór gãos,
te ci dos e par tes do cor po hu ma no para fins de trans -
plan te e tra ta men to, ao in vés de ins ti tu ir uma nova lei
ex tra va gan te.

Esse subs ti tu ti vo (Emen da Nº 1 – CAS) foi apro -
va do em ple ná rio, ten do usa do da pa la vra os Se na do-
res Tião Vi a na e Edu ar do Su plicy, ra zão pela qual o
pro je to foi en ca mi nha do à Co mis são Di re to ra para re -
di gir o ven ci do para o tur no su ple men tar.

A re da ção do ven ci do, ofe re ci da pelo Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, pro mo ve as se guin tes al -
te ra ções no tex to do subs ti tu ti vo apro va do na CAS:

a) lo ca li za em ou tro lo cal do tex to da
Lei Nº 9.434, de 1997, o acrés ci mo do novo
ar ti go que, no subs ti tu ti vo apro va do na CAS, 
to ma va o nú me ro 13-A e, aqui, tem o nú me-
ro 10-A;

b) subs ti tui a de no mi na ção “Lis ta Úni -
ca de Trans plan tes”, ado ta da no pro je to ori -
gi nal e no subs ti tu ti vo, por “lis ta úni ca de es -
pe ra”, ado ta da na Lei dos Trans plan tes;

c) ofe re ce ou tra re da ção ao art. 2º do
subs ti tu ti vo, sem al te rar -lhe o mé ri to.

Entran do em dis cus são em se gun do tur no, a
ma té ria re ce beu duas emen das de ple ná rio, de au-
to ria do Se na dor Tião Vi a na, com os se guin tes pro -
pó si tos:

a) man ter a lo ca li za ção dada pelo
subs ti tu ti vo para in ser ção do novo dis po si ti-
vo no tex to da Lei de Trans plan tes;

b) man ter a ex pres são “Lis ta Úni ca de
Trans plan tes”, ado ta da no pro je to e no
subs ti tu ti vo;

c) res trin gir o al can ce da pro i bi ção de
al te ra ção da or dem dos no mes na lis ta para
que isso seja per mi ti do não ape nas nos ca -
sos de in com pa ti bi li da de or gâ ni ca – si tu a-
ção já pre vis ta no pro je to ori gi nal e no subs -
ti tu ti vo, por ób via –, mas tam bém nas “si tu a-
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ções de ur gên cia as sim de fi ni das pe los res -
pec ti vos co mi tês es ta du a is de éti ca e pes-
qui sa e pe los co mi tês de éti ca de cada uni -
da de hos pi ta lar”;

d) ex clu ir os três pa rá gra fos que o
novo ar ti go con ti nha, tan to no pro je to como
no subs ti tu ti vo, que de fi ni am res pon sa bi li da-
des do Po der Pú bli co e das uni da des hos pi-
ta la res in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de
Trans plan tes em re la ção à ques tão;

e)  es ta be le cer cor res pon dên cia en tre
a nova re da ção do art. 2º e a dada pela pri -
me i ra emen da ao art. 1º.

II – Aná li se das Emen das

a) Em re la ção à lo ca li za ção da in ser ção do novo
dis po si ti vo, no tex to da Lei nº 9.434, de 4 de fe ve-
re i ro de 1997.

Ambas as in ser ções se fa zem no mes mo ca pí-
tu lo – o Ca pí tu lo IV, que tra ta “Das Dis po si ções
Com ple men ta res”.

A in tro du ção do dis po si ti vo como 10-A – como
pro põe a re da ção do ven ci do, ofe re ci da pelo Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos – o lo ca li za ime di a ta men te
após o ar ti go que tra ta da ne ces si da de de con sen ti-
men to do re cep tor para a re a li za ção do trans plan te e
suas ex cep ci o na li da des, e an tes do que pro í be a ve i-
cu la ção de anún ci os pu bli ci tá ri os e de ape lo pú bli co
para do a ção.

A in tro du ção como 13-A – se gun do o subs ti tu ti-
vo e a Emen da nº 1–PLEN –, in tro duz a nova dis po si-
ção no fi nal do ca pí tu lo, após o ar ti go que de ter mi na a 
obri ga to ri e da de de to dos os es ta be le ci men tos de sa -
ú de no ti fi ca rem o di ag nós ti co de mor te en ce fá li ca fe i-
to em pa ci en tes por eles aten di dos.

Ne nhu ma das lo ca li za ções fere a téc ni ca le gis-
la ti va.

b) Em re la ção à de no mi na ção da lis ta

A “lis ta” foi ins ti tu í da pela Lei nº 9.434, de
1997, sem de fi ni-la, e re fe rin do-se a ela em dois dis -
po si ti vos – o ca put e o § 2º do art. 10 – como “lis ta
úni ca de es pe ra” (com ini ci a is mi nús cu las).

Por sua vez, o De cre to nº 2.268, de 30 de ju nho
de 1997, que re gu la men tou a lei, tra ta des sa lis ta em
cin co de seus dis po si ti vos, sem pre com um nome di -
fe ren te des se e en tre si: o in ci so III do art. 4º a de no-
mi na “lis ta úni ca na ci o nal de re cep to res”; no art. 7º ela 
é cha ma da de “lis ta na ci o nal de re cep to res”, no in ci so

IV, e de “lis ta na ci o nal”, no in ci so VII; o § 3º do art. 24 a 
de no mi na “lis ta de es pe ra”, e o § 2º do art. 31, de “lis ta
sob con tro le do ór gão cen tral do SNT [Sis te ma Na ci o-
nal de Trans plan tes]”.

No tex to ori gi nal do pro je to em tela, ela é de no-
mi na da “Lis ta Úni ca de Trans plan tes”, e tan to o subs -
ti tu ti vo apro va do nes ta co mis são como as emen das
de ple ná rio, em aná li se, man têm essa de no mi na ção.
A re da ção do ven ci do, no en tan to, ado tou a de no mi-
na ção com que apa re ce na lei, isto é, de “lis ta úni ca
de es pe ra”.

Do nos so pon to de vis ta, ain da que essa não
seja a me lhor de no mi na ção, é a que a foi con sa gra da
na Lei nº 9.434, de 1997, e deve pre va le cer.

c) Em re la ção à per mis são de al te ra ção da or-
dem dos no mes na lis ta nas “si tu a ções de ur-
gên cia”

A Lei nº 9.434, de 1997, não tra ta da ques tão
da or dem de pre ce dên cia na lis ta úni ca de es pe ra,
exi gin do, ape nas, a ins cri ção pré via do re cep tor nes -
sa lis ta (art. 10).

A ques tão é re gu la da pelo art. 24 do De cre to nº
2.268, de 1997, que de ter mi na que a des ti na ção dos
te ci dos, ór gãos e par tes re mo vi das será au to ri za da
“em es tri ta ob ser vân cia à or dem dos re cep to res ins cri-
tos, com com pa ti bi li da de para re ce bê-los” (§ 4º), pre-
ven do, no en tan to, que essa or dem de ins cri ção po de-
rá de i xar de ser ob ser va da em duas si tu a ções (§ 5º):

– se, em ra zão da dis tân cia e das con -
di ções de trans por te, o tem po es ti ma do de
des lo ca men to do re cep tor se le ci o na do tor-
nar in viá vel o trans plan te; e

– se hou ver pes soa ne ces si ta da de
trans plan te que se en con tre em imi nên cia
de óbi to, se gun do ava li a ção da Cen tral de
No ti fi ca ção, Cap ta ção e Dis tri bu i ção de
Órgãos, ob ser va dos os cri té ri os es ta be le ci-
dos pelo ór gão cen tral do Sis te ma Na ci o nal
de Trans plan te.

O pro je to e o subs ti tu ti vo – tan to na sua re da-
ção ori gi nal quan to na re da ção do ven ci do – não
con tem plam ne nhu ma hi pó te se de al te ra ção da or-
dem dos no mes da lis ta, além dos ca sos de in com-
pa ti bi li da de or gâ ni ca, isto é, tor nam ina pli cá ve is as
duas con di ções ci ta das aci ma.

A Emen da nº 1 – PLEN, pro põe que a se gun da
de las, isto é, a imi nên cia de mor te de ou tra pes soa
da lis ta que não a pri me i ra – a que se re fe re como
“si tu a ções de ur gên cia” – seja man ti da como con di-

25752 Qu ar ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    171ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



ção lí ci ta para que a or dem de ins cri ção não seja ob -
serva da.

O pro ble ma, a nos so ver, não con sis te no mé ri to
mas na for mu la ção da idéia.

Em pri me i ro lu gar, o con ce i to de “si tu a ções
de ur gên cia” é am plo de ma is para que seja uni ver-
sal men te en ten di do como se re fe rin do à si tu a ção
de imi nên cia de mor te de ou tro dos par ti ci pan tes
da lis ta.

Em se gun do lu gar, por que re ti ra a res pon sa bi li-
da de da de fi ni ção de cri té ri os para sua apli ca bi li da-
de do ór gão cen tral do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan te e a de ava li a ção da Cen tral de No ti fi ca ção,
Cap ta ção e Dis tri bu i ção de Órgãos, trans fe rin do-a
para “os res pec ti vos co mi tês es ta du a is de éti ca e
pes qui sa e os co mi tês de éti ca de cada uni da de hos -
pi ta lar”.

Em que pese a boa in ten ção, a emen da in tro duz
con ce i to e com pe tên ci as cuja ope ra ci o na li za ção é di -
fí cil. E se hou ver dis cor dân cia en tre a co mis são es ta-
du al e a co mis são do hos pi tal? Quem terá pre ce dên-
cia? Quem di ri mi rá a dú vi da?

d) Em re la ção à ex clu são dos pa rá gra fos do
novo dis po si ti vo.

Os dis po si ti vos ex clu í dos pela Emen da nº 1–
PLEN es ta be le cem as res pon sa bi li da des do Po der
Pú bli co em pro vi den ci ar trans por te e in ter na ção
hos pi ta lar, sem pre que se fi zer in dis pen sá vel, e das
uni da des hos pi ta la res in te gran tes do Sis te ma Na ci o-
nal de Trans plan tes, que de ve rão for ne cer le i tos,
equi pes mé di cas e de ma is re cur sos, sem pre que
hou ver ór gão dis po ní vel para do a ção, além de dis-
por so bre o fi nan ci a men to das ações.

Sua pre sen ça no tex to é es sen ci al e sua re ti ra da
pre ju di ca sen si vel men te a pro po si ção.

e) Em re la ção à nova re da ção do art. 2º.
A re da ção dada pela Emen da nº 2–PLEN ao art. 

2º do pro je to ape nas pro mo ve sua co e rên cia com as
al te ra ções pro pos tas pela Emen da nº 1– PLEN.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção
das Emen das nºs 1 e 2–PLEN, na for ma das se-
guin tes su be men das:

SUBEMENDA – CAS
(à Emen da nº 1 – PLEN)

“Art. 1º A Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997, 
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 10-A:

“Art. 10-A. E pro i bi da a al te ra ção da or -
dem dos no mes cons tan tes da lis ta úni ca de 
es pe ra, se hou ver le i to dis po ní vel em qual-
quer uni da de hos pi ta lar pú bli ca ou par ti cu lar
aces sí vel em pra zo pro pí cio à re a li za ção do
trans plan te, ex ce to nos ca sos de in com pa ti-
bi li da de or gâ ni ca de fi ni da em re gu la men ta-
ção es pe cí fi ca e se hou ver pes soa ne ces si-
ta da de trans plan te que se en con tre em imi -
nên cia de óbi to, se gun do ava li a ção da Cen -
tral de No ti fi ca ção, Cap ta ção e Dis tri bu i ção
de Órgãos, ob ser va dos os cri té ri os es ta be-
le ci dos pelo ór gão cen tral do Sis te ma Na ci-
o nal de Trans plan te.

§ 1º Sem pre que se fi zer in dis pen sá-
vel, o Po der Pú bli co de ve rá pro vi den ci ar
trans por te e in ter na ção hos pi ta lar em qual-
quer uni da de dis po ní vel para os ca sos de
trans plan te, a fim de que a or dem da lis ta
úni ca de es pe ra seja res pe i ta da.

§ 2º To das as uni da des hos pi ta la res
in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan tes de ve rão for ne cer le i tos, equi pes mé -
di cas e de ma is re cur sos, des de que dis po-
ní ve is, para a re a li za ção de trans plan tes,
sem pre que hou ver ór gão ou te ci do para do -
a ção, ao pa ci en te me lhor co lo ca do na lis ta
úni ca de es pe ra.

§ 3º Os gas tos de cor ren tes de trans-
plan te re a li za do em con di ções ex cep ci o na is
se rão res sar ci dos pelo Po der Pú bli co, po-
den do ser es ta be le ci do sis te ma de com pen-
sa ção de nú me ro de le i tos en tre os hos pi ta-
is e o ges tor do Sis te ma Úni co de Sa ú de.”

SUBEMENDA – CAS
(à Emen da nº 2 – PLEN)

“Art. 2º A Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997, 
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 20-A:

“Art. 20-A. Não ob ser var es tri ta men te a 
or dem dos re cep to res ins cri tos na lis ta úni-
ca de es pe ra, res sal va das as si tu a ções pre -
vis tas no art. 10-A.

Pena – de ten ção de dois a qua tro anos.”

Sala da Co mis são,14 de agos to de 2003. – Lú-
cia Vâ nia, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor – Eu rí-
pi des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns –
Sibá Ma cha do – Tião Vi a na – Serys Slhes sa ren-
ko – Ju vên cio da Fon se ca – Pa pa léo Paes – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Cé sar Bor ges – De mós te nes
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Tor res – Re gi nal do Du ar te – Au gus to Bo te lho –
Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.434 DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997

Dis põe so bre a re mo ção de ór gãos,
te ci dos e par tes do cor po hu ma no para
fins de trans plan te e tra ta men to e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 10. O trans plan te ou en xer to só se fará com

o con sen ti men to ex pres so do re cep tor, as sim ins cri to
em lis ta úni ca de es pe ra, após acon se lha men to so bre
a ex cep ci o na li da de e os ris cos do pro ce di men to. (Re -
da ção dada pela Lei nº 10.211, de 23-3-2001).

 §1º Nos ca sos em que o re cep tor seja ju ri di ca-
men te in ca paz ou cu jas con di ções de sa ú de im pe çam
ou com pro me tam a ma ni fes ta ção vá li da da sua von ta-
de, o con sen ti men to de que tra ta este ar ti go será dado
por um de seus pais ou res pon sá ve is le ga is. (Pa rá gra-
fo in clu í do pela Lei nº 10.211, de 23-3-2001).

§ 2º A ins cri ção em lis ta úni ca de es pe ra não
con fe re ao pre ten so re cep tor ou à sua fa mí lia di re i to
sub je ti vo a in de ni za ção, se o trans plan te não se re a li-
zar em de cor rên cia de al te ra ção do es ta do de ór gãos,
te ci dos e par tes, que lhe se ri am des ti na dos, pro vo ca-
do por aci den te ou in ci den te em seu trans por te. (Pa -
rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.211, de 23-3-2001).

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos em que o re cep tor
seja ju ri di ca men te in ca paz ou cu jas con di ções de sa ú-
de im pe çam ou com pro me tam a ma ni fes ta ção vá li da de 
sua von ta de, o con sen ti men to de que tra ta este ar ti go
será dado por um de seus pais ou res pon sá ve is le ga is.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.268,
DE 30 DE JUNHO DE 1997

Re gu la men ta a Lei Nº 9.434, de 4 de
fe ve re i ro de 1997, que dis põe so bre a re -
mo ção de ór gãos, te ci dos e par tes do
cor po hu ma no para fim de trans plan te e
tra ta men to, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 4º o Mi nis té rio da Sa ú de, por in ter mé dio de

uni da de pró pria, pre vis ta em sua es tru tu ra re gi men-
tal, exer ce rá as fun ções de ór gão cen tral do SNT, ca -
ben do-lhe, es pe ci fi ca men te:
....................................................................................

III – ge ren ci ar a lis ta úni ca na ci o nal de re cep to-
res, com to das as in di ca ções ne ces sá ri as à bus ca,
em todo o ter ri tó rio na ci o nal, de te ci dos, ór gãos e par-
tes com pa tí ve is com as suas con di ções or gâ ni cas;
....................................................................................

Art. 7º Incum be às CNCDOs:
....................................................................................

IV – co mu ni car ao ór gão cen tral do SNT as ins -
cri ções que efe tu ar para a or ga ni za ção da lis ta na ci o-
nal de re cep to res;
....................................................................................

VII – no ti fi car o ór gão cen tral do SNT de te ci dos,
ór gãos e par tes não apro ve i tá ve is en tre os re cep to res
ins cri tos em seus re gis tros, para uti li za ção den tre os
re la ci o na dos na lis ta na ci o nal;
....................................................................................

Art 24. A re a li za ção de trans plan tes ou en xer tos
de te ci dos, ór gãos ou par tes do cor po hu ma no só
será au to ri za da após a re a li za ção, no do a dor, de to -
dos os tes tes para di ag nós ti co de in fec ções e afec-
ções, prin ci pal men te em re la ção ao san gue, ob ser-
van do-se, quan to a este, in clu si ve os exi gi dos na tri a-
gem para do a ção, se gun do dis põem a Lei Nº 7.649,
de 25 de ja ne i ro de 1988, e re gu la men tos do Po der
Exe cu ti vo.
....................................................................................

§ 3º O trans plan te de pen de rá, ain da, dos exa-
mes ne ces sá ri os à ve ri fi ca ção de com pa ti bi li da de san -
güí nea e his to com pa ti bi li da de com o or ga nis mo de re -
cep tor ins cri to, em lis ta de es pe ra, nas CNCDOs.

§ 4º A CNCDO, em face das in for ma ções que
lhe se rão pas sa das pela equi pe de re ti ra da, in di ca rá a 
des ti na ção dos te ci dos, ór gãos e par tes re mo vi dos,
em es tri ta ob ser vân cia à or dem de re cep to res ins cri-
tos, com com pa ti bi li da de para re ce bê-los.

§ 5º A or dem de ins cri ção, pre vis ta no pa rá gra fo
an te ri or, po de rá de i xar de ser ob ser va da, se, em ra -
zão da dis tân cia e das con di ções de trans por te, o
tem po es ti ma do de des lo ca men to do re cep tor se le ci-
o na do tor nar in viá vel o trans plan te de te ci dos, ór gãos
ou par tes re ti ra dos ou se de les ne ces si tar quem se
en con tre em imi nên cia de óbi to, se gun do ava li a ção
da CNCDO, ob ser va dos os cri té ri os es ta be le ci dos
pelo ór gão cen tral do SNT.
....................................................................................

Art. 31. Não se ad mi ti rá ins cri ção de re cep tor de
te ci dos, ór gãos ou par tes em mais de uma CNCDO.
....................................................................................

§ 2º A ins cri ção em de ter mi na da CNCDO não
im pe di rá que o re cep tor se sub me ta a trans plan te ou
en xer to em qual quer es ta be le ci men to de sa ú de au to-
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ri za do, se, pela lis ta sob con tro le do ór gão cen tral do
SNT, for o mais in di ca do para re ce ber te ci dos, ór gãos
ou par tes re ti ra dos e não apro ve i ta dos, de qual quer
pro ce dên cia.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Fo ram en ca mi nha dos à pu bli ca ção os Pa re ce-
res nºs 1.186 e 1.187, de 2003, das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e de Assun tos So -
ci a is, li dos an te ri or men te, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 42, de 2002 (nº 2.323/2000, na Casa de
ori gem) que dis põe so bre o con tro le e co mer ci a li za-
ção do pro du to “soda cáus ti ca”.

Uma vez que os pa re ce res fo ram dis cor dan tes
nas suas con clu sões, mas ten do em vis ta a com pe-
tên cia con cor ren te da que las Co mis sões para se ma -
ni fes tar so bre a ma té ria, a Pre si dên cia, por in ter pre ta-
ção ana ló gi ca do pa rá gra fo úni co do art. 227, in fine,
da Lei Inter na, de ter mi na a aber tu ra do pra zo, pe ran te
a Mesa, de cin co dias úte is para ofe re ci men to de
emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do Re gi men-
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 
3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter-
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná-
rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº 392, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ade mir Andra de, que de ter mi na
que as Assem bléi as Le gis la ti vas ou a Câ ma ra Le gis-
la ti va do Dis tri to Fe de ral se jam obri ga to ri a men te no ti-
fi ca das da li be ra ção de re cur sos fe de ra is para os res -
pec ti vos Esta dos ou para o Dis tri to Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Ten do sido apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
a ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia lem bra ao Ple ná rio que o Se na-
do Fe de ral está con vo ca do para uma ses são es pe ci al
a re a li zar-se ama nhã, às 11 ho ras, des ti na da a re ve-
ren ci ar a me mó ria do Jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho,
Pre si den te das Orga ni za ções Glo bo, fa le ci do no dia 6 
de agos to, nos ter mos dos Re que ri men tos nºs 663 e 
670, de 2003, dos Se na do res José Sar ney, Arthur Vir -
gí lio e ou tros Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia in for ma que a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, re u ni da no dia 27 de 
agos to de 2003, apro vou pa re cer con clu in do pela pre -
ju di ci a li da de do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
114, de 1996 (ori gi ná rio do Di ver sos nº. 129, de 1995),
que de cla ra a nu li da de da com pra, pela Com pa nhia
Vale do Rio Doce, das ações dos aci o nis tas con tro la-
do res da Uru cum Mi ne ra ção S.A. e dá ou tras pro vi dên-
ci as, de au to ria da pró pria Co mis são men ci o na da.

Ao ana li sar o pro ces sa do, a Se cre ta ria-Ge ral da 
Mesa cons ta tou que, en tre a le i tu ra do Pa re cer nº.
618, de 1996, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, que con clu iu pela apre sen ta ção do re fe ri-
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo, e a apro va ção, pelo 
Ple ná rio, do Re que ri men to nº. 179, de 1997, de re e-
xa me da ma té ria pela re fe ri da Co mis são, a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le de ve ria ter se ma ni fes ta do
so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº. 114, de
1996, con for me des pa cho ini ci al apos to à ma té ria, o
que não se efe ti vou.

Assim, a pro po si ção se gue à Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le, a fim de que a ins tru ção seja
con clu í da.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao no bre Se na-
dor Hé lio Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém gos ta ria de me ins-
cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel, em ter ce i ro
ou quar to lu gar.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª tem a pa la vra e, logo a se guir, o Se na dor
Pa pa léo Paes.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, peço mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no ho rá rio apro pri a do.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PMDB – AP) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra como Lí der do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – De acor do com o Re gi men to Inter no, a Mesa
con ce de rá a pa la vra ime di a ta men te a V. Exª, Se na dor
Pa pa léo Paes. 

Antes, po rém, res pon de aos no bres Se na do res
que so li ci ta ram ins cri ção para co mu ni ca ção ina diá vel
que a Mesa ano tou a or dem de che ga da: em pri me i ro
lu gar, o Se na dor Hé lio Cos ta; em se gun do lu gar, o
Se na dor Cé sar Bor ges, e, em ter ce i ro lu gar, o Se na-
dor Ma gui to Vi le la.

A no bre Se na do ra Lú cia Vâ nia ha via co mu ni ca-
do à Mesa seu de se jo de fa zer uma co mu ni ca ção ina -
diá vel. S. Exª terá a pa la vra no caso de ocor rer de sis-
tên cia de um dos ora do res ins cri tos.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio,
por cin co mi nu tos, con ce do a pa la vra ao no bre Lí der
Pa pa léo Paes, do PMDB, nos ter mos do art. 14, II, alí -
nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi ve mos
hoje no Bra sil uma fase em que os re pre sen tan tes do
povo, ele i tos para as vá ri as ca sas le gis la ti vas, mais
do que nun ca, de vem res pon der pe ran te a his tó ria pe -
los seus atos. Pas sa mos por uma era em que os sis te-
mas de vem ser ques ti o na dos, ana li sa dos, re for ma-
dos. E isso obri ga os le gis la do res a se des do bra rem
nas suas ati vi da des, para que os er ros do pas sa do
se jam cor ri gi dos e o pre sen te não tra ga equí vo cos
que jo guem por ter ra to dos os es for ços de di ca dos às
re for mas que hoje fa zem par te do dia-a-dia das dis -
cus sões le gis la ti vas.

Nós, le gis la do res de qual quer Casa, te mos que
es tar cons ci en tes do pa pel que re pre sen ta mos na en -
gre na gem das mu dan ças. De po is de es go ta das as
dis cus sões das re for mas, e fi na li za das, na es fe ra le -
gis la ti va fe de ral, elas so fre rão um “efe i to cas ca ta”
para sua ade qua ção às es fe ras es ta du a is e mu ni ci pa-
is. Hoje, po de mos di zer que res pi ra mos re for mas e a
elas de ve mos dar, no Se na do Fe de ral, to das as aten -
ções e cu i da dos que me re cem.

Ape sar de tudo, não po de mos es que cer os ou -
tros te mas que in te gram o mo sa i co da vida, cada um
com a sua car ga de emo ti vi da de, com a sua im por tân-
cia no seio das di ver sas ca ma das que com põem a
gran de so ci e da de bra si le i ra.

É por isso que ocu po esta tri bu na, como ho mem
do Nor te do Bra sil, para abor dar um tema que, se não
in te gra a gran de ta re fa his tó ri ca da atu a li da de, não
pode pas sar sem o re gis tro de uma pre o cu pa ção, por
ser uma das pa i xões na ci o na is de to dos os tem pos e
da gran de ma i o ria dos bra si le i ros, o fu te bol.

Sou, com mu i to or gu lho, Se na dor pelo meu
Esta do, o Ama pá, mas acom pa nho à dis tân cia os fe i-
tos e as vi tó ri as do Pay san du Espor te Clu be, do Pará.
Cam peão do Nor te, Cam peão dos Cam peões, Bi-
cam peão Bra si le i ro da Se gun da Di vi são, um dos re -
pre sen tan tes do Bra sil na Copa Li ber ta do res da Amé -
ri ca – quan do dis pu ta va esse tor ne io, na Argen ti na,
nele ins cre veu seu nome por ter sido a se gun da equi -
pe bra si le i ra a ga nhar, em ple no es tá dio La Bom bo ne-
ra, do Boca Ju ni ors –, eli mi na do da com pe ti ção com
uma úni ca der ro ta. Esse cur rí cu lo o cre den cia a ter o
seu nome ins cri to en tre as gran des equi pes de fu te bol
do Bra sil. Mas so bre ele, de re pen te, pesa uma ame a-

ça que, se exe cu ta da, po de ria in ter rom per a sua tra je-
tó ria as cen den te e, mais uma vez, ape nar o nor te do
Bra sil, le van do-nos ao pri me i ro ques ti o na men to: se -
ria ape nas uma co in ci dên cia?

Re la to os fa tos. O Pre si den te do Pay san du
Espor te Clu be foi aci o na do, na Jus ti ça Des por ti va,
pelo Pre si den te da Fe de ra ção de Fu te bol do Pará.
Ino cen ta do pela Jus ti ça Esta du al, hou ve re cur so para 
o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, onde foi sen ten ci a do
ao afas ta men to por 120 dias. Não ca ben do mais re -
cur so na es fe ra es por ti va, o Pre si den te afas ta do usou 
da prer ro ga ti va que lhe é as se gu ra da pela Car ta
Mag na e re cor reu à Jus ti ça Co mum, que, por meio de
li mi nar, o re in te grou no car go.

Como se vê, foi cum pri do o pre vis to na le gis la-
ção. Vi ve mos num Esta do De mo crá ti co de Di re i to e,
na de mo cra cia, o aca ta men to às leis é o ma i or pi lar.
Pois eis que esse pi lar é fe ri do por quem de ve ria de -
fen dê-lo: o pró prio Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça Des por ti va. S. Exª faz uma ame a ça que sur -
pre en de, não ape nas pelo ca rá ter atra bi liá rio, num
pre jul ga men to ca nhes tro, como pela apa rên cia de
per so na li da de di ta to ri al, que se cho ca com as ne ces-
si da des da atu a li da de bra si le i ra: a da de fe sa da de-
mo cra cia por to dos os que ocu pem pos tos onde as
leis de vem ser res pe i ta das e de fen di das in tran si gen-
te men te.

Um ci da dão do Pará, sen tin do que ha ve ria uma
real pos si bi li da de de a ame a ça de quem de ve ria jul -
gar com isen ção se con cre ti zar, aci o nou o Mi nis té rio
Pú bli co do Pará, que im pe trou uma ação aca ta da li mi-
nar men te por uma ju í za do Tri bu nal de Jus ti ça do
Pará, que ob je ti va de fen der o Pay san du con tra as
ame a ças do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal de Jus -
ti ça Des por ti va.

Srªs e Srs. Se na do res, há, ain da, pes so as que
não se de ram con ta de que vi ver numa de mo cra cia é
res pe i tar as leis. E as per gun tas que faço, Srs. Se na-
do res, são as se guin tes: se não fos se o Pay san du um
clu be do nor te do Bra sil ha ve ria essa ame a ça? Será
mes mo ne ces sá rio um ci da dão co mum en trar na Jus -
ti ça para de fen der o clu be do seu co ra ção, como fez o
pa ra en se, de ame a ças fe i tas sem qual quer base le -
gal, de san ções que, se apli ca das, con de na ria ao re -
tro ces so uma equi pe nor tis ta que re ce beu a ma i or de -
mons tra ção do seu cres ci men to com a in for ma ção,
dada pela in dús tria de con fec ção de uni for mes es por-
ti vos, de que a sua glo ri o sa ca mi sa foi a se gun da em
co mer ci a li za ção na ci o nal den tre to dos os clu bes do
Bra sil?

Re pi to que, como ho mem do Nor te do Bra sil,
não po de ria per ma ne cer ca la do di an te da gra vi da de
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da ame a ça fe i ta a um clu be da mi nha re gião. A pre -
sen ça de um cam peão do por te do Pay san du tem um
efe i to mul ti pli ca dor em re la ção aos de ma is clu bes,
que pas sam a per ce ber que po dem, sim, ser igua is
aos gran des clu bes do Bra sil, e ser ve como in cen ti vo
aos atle tas de con se gui rem um lu gar ao sol: na re cen-
te fase de trans fe rên cia de atle tas para ou tros pa í ses,
o Pay san du foi um dos ma i o res ex por ta do res de cra -
ques do Bra sil, co i sa que nem em so nhos se acha va
ser pos sí vel há pou co tem po. Te nho cer te za que a
Jus ti ça será dig na do seu nome.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Octá vio, do Par ti do da Fren te Li be ral, do Dis tri to Fe -
de ral, por per mu ta com o no bre Se na dor Mão San ta.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, Srªs e Srs. Se -
na do res, em pri me i ro lu gar, que ro re gis trar, nes te iní -
cio de Se ma na da Pá tria, uma ce ri mô nia mu i to bo ni ta
a que as sis ti on tem, às 9h, na sede do jor nal Cor re io
Bra zi li en se, onde es ti ve ram pre sen tes jor na lis tas, di -
re to res dos Diá ri os Asso ci a dos, o Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca, o Go ver na dor de Bra sí lia, mar can do o iní -
cio da Se ma na da Pá tria. É mu i to im por tan te quan do
uma em pre sa pri va da bra si le i ra, prin ci pal men te um
jor nal, ini cia a se ma na com o has te a men to da Ban de-
i ra. E re gis tro a co lo ca ção de uma ban de i ra de qua se
80 me tros qua dra dos, que hoje or na men ta o jor nal
Cor re io Bra zi li en se.

De i xo os meus cum pri men tos à Di re to ria do jor -
nal, ao Dr. Álva ro, Di re tor-Pre si den te, e a toda a equi -
pe do Cor re io Bra zi li en se, ór gão de co mu ni ca ção
tão im por tan te da Ca pi tal da Re pú bli ca.

Qu e ro tam bém re gis trar – e gos ta ria que fos se
trans cri to nos Ana is do Se na do Fe de ral – um ar ti go
do emi nen te Pre si den te Na ci o nal do PFL, Se na dor
Jor ge Bor nha u sen, pu bli ca do on tem no jor nal Fo lha
de S. Pa u lo. Esse ar ti go, in ti tu la do “O Dia da For ca”,
que cer ta men te foi lido por to dos os Se na do res, tra ta
de um as sun to im por tan tís si mo para o fu tu ro do nos -
so País, qual seja, o cons tan te au men to da car ga tri -
bu tá ria, que atin ge hoje ní ve is que tor nam a clas se
pro du to ra bra si le i ra ar re fe ci da, que di mi nu em o ím pe-
to das clas ses em pre sa ri al e pro du to ra bra si le i ras.
Por isso, faço ques tão de de i xar re gis tra dos os meus
cum pri men tos ao Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

Co mu ni co tam bém que, da qui a 20 mi nu tos,
será apre sen ta da, aqui em fren te ao gra ma do do

Con gres so Na ci o nal, uma peça te a tral, para a qual
gos ta ria de con vi dar o Pre si den te, o emi nen te Se na-
dor Tuma, aqui pre sen te, o nos so Lí der do PFL e to -
dos os fun ci o ná ri os dos ga bi ne tes do Se na do e da
Câ ma ra dos De pu ta dos. Tra ta-se de uma peça em fa -
vor do con tri bu in te bra si le i ro, que mos tra, de uma for -
ma bem-hu mo ra da, sem ran cor, a si tu a ção hoje de
quem paga im pos tos no País. Por isso, que ria con vi-
dar to dos os Se na do res a par ti ci pa rem des se even to,
que será re a li za do bem aqui em fren te ao gra ma do do 
Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, teve iní cio, na úl ti ma quin ta-fe i ra,
nes ta Casa, a tra mi ta ção da Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal que tra ta da re for ma pre vi den ciá ria.
Des de sua apro va ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, di -
ver sos Se na do res e Se na do ras, tan to dos par ti dos da 
base do Go ver no quan to da opo si ção, vêm aler tan do,
des ta tri bu na, para a im por tân cia de o Se na do Fe de-
ral fa zer va ler suas prer ro ga ti vas le gis la ti vas e, sem
aço da men to, pro ce der mos a uma aná li se pro fun da
da ma té ria, cor ri gin do in jus ti ças, ile ga li da des e, até
mes mo in cons ti tu ci o na li da des, como vem de ocor rer
com a in clu são da ta xa ção dos ser vi do res ina ti vos e
dos pen si o nis tas.

Ima gi nem o que será sub me ter um apo sen ta do
com mais de 70 ou 75 anos – ida de que o PFL vem
de fen den do como li mi te no ser vi ço pú bli co – ao des -
con to de 11% dos seus pro ven tos, ou, ain da, sub me-
ter um apo sen ta do ou uma apo sen ta da aco me ti dos
de do en ça gra ve a lhes im por so fri men to e dor a ter
seus pro ven tos re du zi dos em 11%, num mo men to em 
que a re mu ne ra ção do ser vi dor vem de ser pre mi a da
com ape nas 1% de au men to!

Te nho a con vic ção de que, ao se de fi nir o ilus tre
Lí der do PT nes ta Casa, Se na dor Tião Vi a na, para re -
la tar a ma té ria na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, em vez de se pre ten der a apro va ção in -
te gral e sem cor re ções da ma té ria, como vem sen do
di vul ga do pela im pren sa em todo o País, teve o Go-
ver no a boa in ten ção de de sig nar um in ter lo cu tor con -
fiá vel, com pres tí gio e, prin ci pal men te, com sen si bi li-
da de so ci al. Não se nega a ne ces si da de da re for ma
da pre vi dên cia, mas não se pode ace i tar que ela
trans for me o ser vi dor pú bli co em vi lão.

Há, no tex to, me di das acer ta das, como a ma jo-
ra ção do tem po de ser vi ço no car go e no pró prio ser -
vi ço pú bli co para fins de per cep ção da apo sen ta do ria
in te gral. Em re la ção à pos si bi li da de de sub me ter ao
teto os fu tu ros ser vi do res pú bli cos, ou mes mo im-
por-lhes a con tri bu i ção pre vi den ciá ria quan do se apo -
sen ta rem, dis cus são que deve per me ar o tipo de ser -
vi ço e de ser vi dor pú bli co que de se ja mos para o Esta -
do bra si le i ro, não se pode ne gar que, nes se caso, a
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pro pos ta do Go ver no em nada fere o di re i to ad qui ri do.
Con tu do, ao se atri bu ir ao atu al apo sen ta do e pen si o-
nis ta a con tri bu i ção pre vi den ciá ria, ao se im por um
teto aos fu tu ros ser vi do res, in clu si ve para as ati vi da-
des tí pi cas de Esta do, ao se im por um re du tor da pen -
são que re sul ta rá no em po bre ci men to de mi lha res de
fa mí li as que têm nas pen sões de i xa das por ser vi do-
res e ser vi do ras a prin ci pal fon te de seu sus ten to, não 
po de mos nos ca lar.

Mes mo as re gras de tran si ção de fi ni das no tex to
apro va do pela Câ ma ra de i xa ram a de se jar e de vem
ser mo di fi ca das. Igno ra ram, por com ple to, as pró pri as
re co men da ções ema na das do Con se lho de De sen-
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, ins ti tu í do pelo pró-
prio Go ver no, que pre via:

a) Cri a ção de es tí mu los e in cen ti vos à
per ma nên cia da apo sen ta do ria dos ser vi do-
res;

b) Pre ser va ção da atu al re gra de tran -
si ção vi gen te na Emen da Cons ti tu ci o nal nº
20, em fun ção da pre o cu pa ção com a es ta-
bi li da de ju rí di ca;

c) O es ta be le ci men to de uma re gra de
tran si ção em subs ti tu i ção à atu al pre vis ta no 
tex to cons ti tu ci o nal, para que não ocor ram
si tu a ções de rup tu ra ra di cal do di re i to an te ri-
or men te pre vis to ao ser vi dor pú bli co ati vo.

Tais re co men da ções não po dem e, te nho cer -
te za, não se rão ig no ra das, Sr. Pre si den te, pois esta
Casa não se fur ta rá ao de ver de aper fe i ço ar o tex to
en ca mi nha do pela Câ ma ra, se de se jar mos não só
re sol ver as ques tões ine ren tes à pre vi dên cia so ci al,
mas, e prin ci pal men te, for ta le cer a atu a ção do Esta -
do com um ser vi ço pú bli co não só equi li bra do fi nan-
ce i ra men te, mas, aci ma de tudo, qua li fi ca do e es ti-
mu la do a ser vir bem o povo bra si le i ro.

Nes se as pec to, a dis cus são em tor no do mo de-
lo de fun do de pen são que se pre ten de im plan tar para 
os fu tu ros ser vi do res pú bli cos é ou tro tema im por tan-
te a ser tra va do no Se na do Fe de ral. A de fi ni ção na
Cons ti tu i ção Fe de ral da mo da li da de do Pla no de Be -
ne fí cio de fi ni do a ser ofer ta do por um úni co fun do pú -
bli co se mos tra to tal men te ina de qua da e ino por tu na,
su je i tan do a ad mi nis tra ção des ses fun dos ao es va zi-
a men to por pou co atra ti vo, além de sub me ter os fu tu-
ros ser vi do res às in tem pé ri es do mer ca do fi nan ce i ro.

Mes mo para os Esta dos, de can ta dos como os
gran des be ne fi ciá ri os da re for ma da pre vi dên cia, os
ma le fí ci os do sub te to tri plo atin gem em che io as car -
re i ras de áre as fun da men ta is, como sa ú de, edu ca ção
e se gu ran ça pú bli ca, to das sub me ti das ao teto do Go -

ver na dor do Esta do. Isso re sul ta rá no de ses tí mu lo à
per ma nên cia dos pro fis si o na is mais ga ba ri ta dos,
além de afu gen tar no vos in gres sos, em bo ra, res sal-
te-se, que no côm pu to da re mu ne ra ção do Che fe do
Po der Exe cu ti vo Esta du al não se con si de ram os ga -
nhos ex tras que en vol vem o cus te io pelo Esta do da
sua mo ra dia, da sua ali men ta ção, da sua sa ú de e do
seu trans por te, be ne fí ci os não es ten di dos aos ser vi-
do res, o que im põe mo di fi ca ções.

To dos es ses as pec tos, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, me re cem dis cus são pro fun da, am pla
e aci ma de tudo ra ci o nal e téc ni ca, de modo que as
pro pos tas de mu dan ça ve nham efe ti va men te para
be ne fi ci ar o Bra sil. Não po de mos ace i tar, como se diz
no jar gão po pu lar, que esta Casa re ce ba um pra to fe i-
to e aca ba do, não po de mos ab di car do de ver cons ti-
tu ci o nal de le gis lar, obri ga ção para a qual fo mos ele i-
tos pelo povo.

Por tais ra zões, anun cio que es ta mos apre sen-
tan do emen das em re la ção aos pon tos anun ci a dos:
con tri bu i ção de ina ti vos e pen si o nis tas, re du tor de
pen são, re gras de tran si ção, sub te to es ta du al e pa ri-
da de. Essa é a for ma de aper fe i ço ar mos o tex to en vi-
a do pelo Go ver no, den tro do pa pel de opo si ção res -
pon sá vel que te mos exer ci do em nome do PFL no
Con gres so Na ci o nal.

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, na úl ti ma sex ta-fe i ra, ocu pei esta tri bu na para
re gis trar, em nome do meu Par ti do, o Par ti do da Fren -
te Li be ral, a gra ve e con cre ta pers pec ti va de au men to
da car ga tri bu tá ria em nos so País, si tu a ção ini ci a da
on tem, com o au men to da Con tri bu i ção so bre o Lu cro
Lí qui do, ma jo ra da em 167% e da Co fins, cuja alí quo ta
au men tou 33,3%.

Tal ame a ça se mos tra evi den te ao ler mos com
aten ção o tex to da re for ma tri bu tá ria apre sen ta da
pelo Re la tor da ma té ria na Câ ma ra dos De pu ta dos,
De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães, ob je to de con tes ta ção
pela clas se pro du to ra, pe los tra ba lha do res e por es -
pe ci a lis tas na área eco nô mi ca, de mons tran do de for -
ma cla ra que o pro je to está na con tra mão da his tó ria,
pois, ao in vés de di mi nu ir o cus to Bra sil, es ta mos
pres tes a au men tá-lo.

Essa si tu a ção é acres ci da a um qua dro de es -
tag na ção eco nô mi ca que nos apon ta para a re ces são
da eco no mia na ci o nal. O de sem pre go au men ta e as -
sus ta mi lhões de bra si le i ros; o con su mo cai as sus ta-
do ra men te e nem mes mo a di mi nu i ção tí mi da da
exor bi tan te taxa de ju ros foi ca paz de al te rar o qua dro
de de ses pe ran ça que toma con ta do País.

Por es sas ra zões é que, hoje, o PFL es ta rá re a li-
zan do um ato pú bli co que de no mi na mos de o Dia da
For ca. Qu e re mos de mons trar a in sa tis fa ção da so ci e-
da de bra si le i ra com os ru mos da eco no mia na ci o nal.
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Não va mos sim ples men te co brar a pro mes sa dos dez 
mi lhões dos em pre gos, cada dia mais dis tan te de ser
cum pri da, nem va mos usar de bra va tas para con quis-
tar a sim pa tia do povo, com ob je ti vos me ra men te ele i-
to ra is, mas va mos re gis trar com ve e mên cia nos so in -
con for mis mo com uma pro pos ta de re for ma que man -
te rá as em pre sas na ci o na is em de si gual da de de con -
cor rên cia com as em pre sas es tran ge i ras, como ocor -
re na área da avi a ção ci vil, por exem plo, onde nos sas
em pre sas en fren tam uma car ga tri bu tá ria de qua se
30% – es tão to das em di fi cul da de – con tra um per -
cen tu al de 7% das em pre sas ame ri ca nas.

Va mos de mons trar que a vo ta ção a to que de ca -
i xa do re la tó rio apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos
não tem ou tro ob je ti vo se não de apro var a trans for-
ma ção da CPMF em con tri bu i ção per ma nen te, além
de au men tar a alí quo ta. Esse mes mo in te res se per -
me ia a apro va ção da DRU, per mi tin do que o Go ver no
apli que re cur sos ao bel-pra zer das in jun ções po lí ti-
cas. Va mos an te ver, não pelo sim ples exer cí cio de fu -
tu ro lo gia, que o Go ver no em bre ve edi ta rá me di da
pro vi só ria pror ro gan do a alí quo ta de 27,5% do Impos -
to de Ren da, atin gin do em che io a clas se mé dia e
com pro van do a di fe ren ça en tre o PT opo si ção, fer re-
nha men te con tra essa me di da, e o PT go ver no, que já 
con ta como cer tos os re cur sos da alí quo ta ma i or do
Impos to de Ren da, como se com pro va no Orça men to
en ca mi nha do ao Con gres so no dia 29 de agos to,
mes mo an tes de o Po der Le gis la ti vo ter apro va do o
au men to do Impos to de Ren da, o que nos faz an te ver
uma nova me di da pro vi só ria.

O PFL está, des de on tem, indo às ruas de cada
ci da de bra si le i ra para aler tar o povo so bre o que re al-
men te o Go ver no está pre ten den do com a re for ma tri -
bu tá ria. Essa é a for ma de le var a so ci e da de or ga ni-
za da a ma ni fes tar-se con tra a fome ar re ca da do ra do
Go ver no Fe de ral, sem pre ágil e efi ci en te em ti rar da
so ci e da de bra si le i ra. Afir ma mos, alto e bom som,
que, se nada for fe i to para mu dar o qua dro que se avi -
zi nha, es ta re mos pres tes a su je i tar a clas se em pre sa-
ri al, o tra ba lha dor, o ser vi dor pú bli co e o País à for ca,
pela es tag na ção eco nô mi ca, e ao caos, como ti ve-
mos opor tu ni da de de as sis tir com nos sos vi zi nhos ar -
gen ti nos, onde a fome, a de ses pe ran ça e o de sem-
pre go se mul ti pli ca ram numa pá gi na ne gra da his tó ria
do nos so con ti nen te.

Daí por que en cer ro, con vi dan do to das as Srªs e 
os Srs. Se na do res para par ti ci pa rem, jun to com o
PFL-DF, da qui a pou co, às 15h, em fren te ao Con-
gres so Na ci o nal, do Dia da For ca.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Ouço V.
Exª, Se na dor Mão San ta, com o ma i or pra zer

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Estou ou vin do
aten ta men te o dis cur so de V. Exª, que é mu i to opor tu-
no. V. Exª é o au tor de um pro je to de gran de lu ci dez,
que evi ta ria a fa lên cia da pre vi dên cia, quan do dis põe
que os ga nhos e as apli ca ções re sul tan tes dos re cur-
sos da se gu ri da de so ci al de vem per ma ne cer no pró -
prio se tor. Ma te má ti ca ne nhu ma no mun do ex pli ca
uma fa lên cia. O pla car na Co mis são foi 13 a 13. Mas
de po is hou ve um jogo de mu dan ça de Pre si den te, e
per de mos nos pê nal tis – já que o Se na dor Pa pa léo
Paes ci tou o Pay san du. Foi como Ti ra den tes. Assim
como a li ber da de veio de po is, virá, com o seu pro je to,
o ato da in de pen dên cia. Hoje, na re u nião da CAE,
com a au sên cia do gran de lí der, V. Exª foi o nos so Ti -
ra den tes; com aque le pro je to, res sus ci ta mos o de Jef -
fer son Pe res, que foi re la ta do pelo no bre Se na dor
Tas so Je re is sa ti, aque le que bus ca va fa ti as dos re cur-
sos do BNDES para o Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes-
te. Esta mos fa min tos. So mos 40% dos me lho res bra -
si le i ros e só nos che gam 10% do di nhe i ro. Nis so nas -
ceu a idéia da jun ção, ba se a do no Espí ri to da Lei de
Mon tes qui eu, na nos sa Co mis são, do ju ris ta Se na dor
Ra mez Te bet, sob o co man do do gran de ju ris ta Edi -
son Lo bão, do Ma ra nhão, que vai in cor po rar tudo para 
nos de bru çar mos so bre as re for mas, a fim de que
pos sam me lho rar a con di ção de to dos os bra si le i ros.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Se na dor
Mão San ta, agra de ço pela sua par ti ci pa ção. Em
nome do nos so Par ti do, o PFL, agra de ce mos a re la to-
ria que V. Exª mu i to efe ti va men te pro mo veu no pro je to
que apre sen ta mos, que re mu ne ra os re cur sos da
Pre vi dên cia. E te nho cer te za de que, se em pa ta mos
por 13 a 13 na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
cer ta men te, ao apre sen tar mos o re cur so, se re mos vi -
to ri o sos e va mos tra zer este as sun to para dis cus são
em ple ná rio. Esse as sun to re pre sen ta, sim, uma re-
for ma da Pre vi dên cia sem me xer com o bol so de nin -
guém. Esse é um as sun to que re al men te em pol ga a
nós que te mos o com pro mis so de mu dar este País.

Então, Se na dor Mão San ta, Srªs e Srs. Se na do-
res, en cer ro as mi nhas pa la vras, con vi dan do a to dos
para par ti ci pa rem jun to com o PFL, da qui a al guns mi -
nu tos, às 15h, em fren te ao Con gres so Na ci o nal, do
Dia da For ca, de modo que o Go ver no se veja obri ga-
do a agir den tro dos com pro mis sos de pros pe ri da de e 
de sen vol vi men to que, de for ma má gi ca, anun ci a ram
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du ran te toda a cam pa nha ele i to ral, mas que ago ra
não se mos tram em con di ções de cum prir a pa la vra
em pe nha da fren te à Na ção.

Con tra au men to de tri bu tos!

Fica aqui, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o con -
vi te para par ti ci par mos, ago ra, des se ato, que será
mu i to ame no e bas tan te di ver ti do, com a apre sen ta-
ção de uma com pa nhia te a tral, que vai mos trar o que
se pas sa hoje com o so fri do con tri bu in te bra si le i ro,
com pers pec ti vas de pi o ra.

Por isso, con vi do a to dos para es ta rem co nos co,
da qui a al guns mi nu tos, em fren te ao Con gres so Na -
ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO OTÁVIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Octá-
vio, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com res -
pe i to ao ar ti go do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, V. Exª
será aten di do, na for ma do Re gi men to.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª a mi nha ins cri-
ção para fa lar no ho rá rio do meu Par ti do, o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem V.
Exª a pa la vra por cin co mi nu tos, de acor do com o art.
14, in ci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no, para fa -
zer uma co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes tes cin co mi nu tos,
pe los qua is, agra de ço à Li de ran ça do meu Par ti do, o
PSDB, tra go uma pre o cu pa ção que que ro ex ter nar e
com par ti lhar com to dos os Srs. Se na do res. Nes te mo -
men to, sei que toda a Na ção está vol ta da para as re -
for mas tan to a da Pre vi dên cia quan to a tri bu tá ria. Mas 
é im por tan te des ta car, Sr. Pre si den te, que esta Casa
re ce beu algo que diz res pe i to di re ta men te à vida de
to dos os Esta dos, de to dos os bra si le i ros e não me -
nos im por tan te que qual quer  re for ma: tra ta-se exa ta-
men te do pri me i ro Orça men to do novo Go ver no que
se ins ta lou no prin cí pio des te ano, fru to e re sul ta do
das ele i ções de mo crá ti cas do ano pas sa do.

Sr. Pre si den te, to dos co nhe cem a mi nha for ma
se re na, a mi nha for ma tran qüi la de ser, ca rac te rís ti ca
que tra go sem pre a esta tri bu na. A mi nha atu a ção é
re i vin di ca tó ria, uma opo si ção cons tru ti va. Sem pre
pro cu rei ter uma po si ção equi li bra da no ple ná rio des -
ta Casa. 

Como Se na dor, es tou ten tan do – des de o acom -
pa nha men to da exe cu ção da peça or ça men tá ria, por
par te do Exe cu ti vo, até a che ga da do or ça men to, que
se deu, na se ma na pas sa da, aqui, no Con gres so Na -
ci o nal – ob ter o de ta lha men to do que é pro pos to para
o País, em ter mos de in ves ti men to, de cus te io, en fim,
a peça or ça men tá ria.

Con si de ro esta uma das par tes mais im por tan-
tes do exer cí cio da ati vi da de par la men tar: o bom
acom pa nha men to do Orça men to, que é uma si na li za-
ção do que quer o Exe cu ti vo para cada re gião, para
cada Esta do, para o com ba te das de si gual da des re gi-
o na is, para a in te gra ção na ci o nal, en fim, para a vida
do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro sa u dar
a pos tu ra do Mi nis tro dos Trans por tes, que, on tem à
no i te, con vo cou a Ban ca da in te i ra do To can tins, o
nos so Go ver na dor, o Se cre tá rio de Obras, para nos
fa zer, eu di ria, um aten ci o so, mas tris te co mu ni ca do:
ne nhum cen ta vo foi des ti na do para a eclu sa do rio To-
can tins, a ser cons tru í da na usi na Luís Edu ar do Ma -
ga lhães, que vai pos si bi li tar a toda a re gião da Ba hia,
do To can tins, do Mato Gros so, do nor te go i a no 700
km de na ve ga ção, atin gin do a fer ro via Nor te/Sul e,
pos te ri or men te, o por to de Ita qui, no Ma ra nhão. Mais
do que isso, Sr. Pre si den te: se rão des ti na dos R$10
mi lhões para a fer ro via Nor te-Sul! Se ria me lhor que
não hou ves se des ti na do nada, se ria me lhor ter dito,
de ma ne i ra cla ra, que essa obra não é pri o ri tá ria.

Nes tes cin co mi nu tos que me ca bem da Li de-
ran ça do PSDB, não vou dis cu tir a im por tân cia da fer -
ro via Nor te/Sul. Qu e ro aqui di zer, Sr. Pre si den te, que,
mes mo es tan do aten to, mes mo na con di ção de Se na-
dor pelo meu Esta do, já ten do de cla ra do des ta tri bu na
que vou acom pa nhar pari pas su a re for ma da Pre vi-
dên cia e a re for ma tri bu tá ria, que ro aler tar a opi nião
pú bli ca na ci o nal para a pri o ri da de que en xer go nes -
tas duas obras: a eclu sa do La je a do e a fer ro via Nor -
te/Sul.

Da for ma como o Orça men to foi apre sen ta do à
Ban ca da do To can tins, on tem, na ques tão da área
dos Trans por tes – veja, Sr. Pre si den te, fi ca mos com
1,01% das ver bas des ti na das para in ves ti men to do
DNIT! –, con si de rei um pro fun do des res pe i to não
ape nas ao To can tins, mas à Na ção bra si le i ra, que es -
pe ra des te Go ver no uma ação de in te gra ção na ci o-
nal.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, quan do
es te ve no To can tins, afir mou: “A pior obra é a obra pa -
ra da, é a obra pa ra li sa da, é a obra que fica mais cara,
é a obra que gera o de sem pre go, o des per dí cio”.

Sr. Pre si den te, as duas obras es tão em an da-
men to. Pre ci sa mos da eclu sa na usi na Luís Edu ar do
Ma ga lhães, pre ci sa mos da fer ro via Nor te/Sul. Não
que re mos mais as so mar a esta tri bu na para re cla mar
dos bu ra cos da Be lém/Bra sí lia, que re mos mu dar a
mo dal de trans por tes, que re mos al ter na ti vas, e é exa -
ta men te isso que está pre co ni za do nes sas duas im -
por tan tes obras, tan to na fer ro via Nor te/Sul quan to na 
eclu sa a ser cons tru í da – aliás, em an da men to, em
cons tru ção na nos sa usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães.

La men to ser este um as sun to tão im por tan te.
Con si de rei a ação do Mi nis tro um ges to de aten -

ção para com o Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da, para
com a Ban ca da do To can tins – três Se na do res e oito
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De pu ta dos. Fo mos por ele avi sa dos de que ha via, no
en ten di men to do pró prio Mi nis tro, algo que não es ta-
va a con ten to. Con si de ro algo de mu i to gra ve. Mas
que S. Exª iria, ain da hoje, le var este as sun to ao Mi -
nis tro José Dir ceu e ain da ao Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

É por esta ra zão, Sr. Pre si den te, que, da tri bu na
do Se na do, a Casa que re pre sen ta os Esta dos bra si-
le i ros, que ro pe dir a Sua Exce lên cia o Pre si den te da
Re pú bli ca e a S. Exª, o Mi nis tro José Dir ceu, que fa -
çam uma re vi são da po si ção es tra té gi ca des tas duas
obras –  isso para não fa lar nas BRs 010, 235 e 242,
to das obras em an da men to –, para que não fi que o
To can tins efe ti va men te pre ju di ca do.

Não se tra ta ape nas do To can tins, como eu dis -
se, mas sim de toda uma re gião bra si le i ra que se está
re ve lan do como um gran de pólo de pro du ção de soja.
O Bra sil tem to das as pos si bi li da des de ser o ma i or
pro du tor de soja do mun do. Só não o é, Sr. Pre si den-
te, exa ta men te por isto, por que não com pen sa car re-
gar a soja bra si le i ra por dois mil qui lô me tros de es tra-
da até che gar a um por to. Isso é in viá vel, Sr. Pre si den-
te! Esse é o cus to Bra sil. Como é que va mos de i xar de 
pen sar em uma hi dro via, em uma ro do via para uma
re gião que ex plo de na pro du ção com os me lho res ín -
di ces?

Des co bri mos ser o cer ra do um gran de po ten ci-
al. O Bra sil pas sa, nes te ins tan te, a ser o ma i or ex por-
ta dor de car ne do mun do, e isso se dá exa ta men te no
Pará, no Mato Gros so, no To can tins, em Go iás e na
Ba hia.

Sr. Pre si den te, esse as sun to pro vo cou, on tem,
uma pro fun da re vol ta em to dos os in te gran tes da
Ban ca da. Va mos, sim, apre sen tar as emen das de
Ban ca da, como sem pre o fi ze mos, não para con tem-
plar os co fres es ta du a is. As nos sas emen das de ban -
ca da sem pre pri o ri za ram as obras de in te res se na ci o-
nal; emen das de ban ca da que le vam re cur sos aos co -
fres da União, pre ju di can do até mes mo os in te res ses
mais ime di a tos do To can tins, mas te mos o sen ti men to
da im por tân cia des sas obras para a in te gra ção na ci o-
nal.

Va mos bus car re pa rar isso, Sr. Pre si den te, mas
é pre ci so que es sas au to ri da des si gam o exem plo do
Mi nis tro Ander son Ada u to, a quem pa ra be ni zo por ter
tido a con si de ra ção de con vo car a Ban ca da, in clu si ve
de nos aler tar para o pro ble ma.

Peço ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca que se 
lem bre de suas pa la vras em solo to can ti nen se: “A pior 
obra é a obra pa ra li sa da, é a obra do des per dí cio”.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mão San ta, por per mu ta com o
Se na dor Pa u lo Octá vio.

S. Exª tem a pa la vra por vin te mi nu tos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Ro meu Tuma; Srªs e Srs. Se na do res;
bra si le i ras e bra si le i ros aqui pre sen tes e tam bém
aque les que acom pa nham os nos sos tra ba lhos pela
TV Se na do e Rá dio Se na do; caro pro fes sor Anto nio
Car los Ma ga lhães – com todo o res pe i to, tra ta-se de
um Se na dor que sim bo li za a clas se mé di ca, en tre
mu i tas ou tras. O pai dele foi bri lhan te!

Qu e ro re lem brar aqui, Se na dor Ro meu Tuma,
Cí ce ro, que di zem ter sido o me lhor ora dor do mun do
– por que ain da não ti nham ou vi do o nos so Pe dro Si -
mon! Cí ce ro dis se: “Nun ca fale de po is de um gran de
ora dor”. Vou ter que fa lar de po is de Edu ar do Si que i ra
Cam pos Fi lho, este gran de jo vem ora dor!

Já que aca bei de ci tar Cí ce ro, é in te res san te ve -
ri fi car que o nos so Pre si den te da Re pú bli ca tem al gu-
mas in tu i ções fi lo só fi cas.

No pas sa do, Pu bli us Si rus, que foi um gran de
ad mi nis tra dor, dis se que quem jul ga com pres sa se
apres sa a se ar re pen der do erro. O nos so Pre si den te
fi ló so fo, Lula, tra du ziu es sas pa la vras para o povo e,
com sa be do ria, dis se que o apres sa do come cru, Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Então, va mos se guir Pu bli us Si rus ou o nos so
Pre si den te, por que não po de mos ser apres sa dos em
“co mer” essa re for ma, aqui não é a Casa da pres sa.
Ni e me yer tra du ziu isso em uma cum bu ca para cima,
onde há efer ves cên cia, to das as ide o lo gi as e opi-
niões do povo, e ou tra me nor, aba fa da e onde há mo -
de ra ção.

Esta é uma Casa de mu i ta res pon sa bi li da de –
olhem o ba i a no ali, Rui Bar bo sa, e tan tos ou tros mais
re cen tes; eu não pre ci sa ria nem bus car exem plos em
um pas sa do dis tan te, como Jo a quim Na bu co. Faz
pou co tem po que ti ve mos aqui Pa u lo Bros sard; Mar -
cos Fre i re, de Per nam bu co; Te o tô nio Vi le la; os mais
avan ça dos, como o Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, e os mais no vos, como o Se na dor Tião Vi a na.
Sha kes pe a re dis se que sa be do ria é unir a ex pe riên-
cia dos mais ve lhos com a ou sa dia dos mais no vos.
Então, não va mos co mer cru nes ta Casa, por que re -
for ma com pli ca do.

O ci rur gião que me en si nou di zia que a ig no rân-
cia é au da ci o sa, aler tan do para que o ci rur gião não
fos se apres sa do, pois é ne ces sá rio o es tu do.
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To dos aqui já le ram O Prín ci pe, de Ma qui a vel;
ele dis se que re for ma é mes mo algo com pli ca do.

Se na dor Cé sar Bor ges, já que es ta mos na
Roma dos Cé sa res – e ne nhum de les se igua lou a V.
Exª, o nos so Cé sar ba i a no -, que ro re pe tir que Ma qui-
a vel dis se que re for ma é um bi cho com pli ca do por que
tira pri vi lé gi os, e os que por ven tu ra vão re ce ber algo
não es tão ven do e não acre di tam. Isso é mu i to com -
pli ca do.

O Go ver no mo di fi cou um pou co? Mo di fi cou.
Mas di zer que esta Casa vai ser apres sa da e que aqui 
os vo tos já es tão mar ca dos é um des res pe i to à nos sa
his tó ria, à nos sa pre sen ça. Go ver na do res não vêm
aqui em ca ra va na nem vi rão, por que qua se to dos
aqui fo ram Go ver na do res de Esta do. Alguns já o fo -
ram por três ve zes; eu já o fui por duas ve zes, e pos so
sê-lo até por qua tro.

Frank lin De la no Ro o se velt, ele i to por qua tro ve -
zes para di ri gir os Esta dos Uni dos, en si nou hu mil da-
de a Lula – e eu não vou en trar na po lê mi ca do Pre si-
den te do Su pre mo Tri bu nal.

No bre Se na dor Jef fer son Pé res, Frank lin De la-
no Ro o se velt dis se: “Cada pes soa que eu vejo é su -
pe ri or a mim em de ter mi na do as sun to e, nes se par ti-
cu lar, eu pro cu ro apren der.” Isso é hu mil da de.

O ma i or lí der do sa ber foi Só cra tes, que dis se:
“Só sei que nada sei.” É a hu mil da de, no bre Se na dor
Pa pa léo Paes. 

Alguém po de ria di zer que o Se na dor Mão San ta
vem com his tó ria an ti ga, mas eu digo que não. 

O di ri gen te mais res pe i ta do hoje é um tal de Pe -
ter Drac ker, no bre Se na dor Jef fer son Pé res, que dis -
se que o lí der do fu tu ro será aque le que ti ver a ca pa ci-
da de de ser in da ga dor, de ser per gun ta dor, pois isso
é hu mil da de.

Aque la equi pe zi nha de “pe la de i ros” de sá ba do
quer nos en fren tar, nós, que so mos da “se le ção” –
por que o Se na do é uma “se le ção”.

Foi as sim quan do Mo i sés se aper re ou por que o
povo não o se guia e que brou as tá bu as das leis de
Deus. Deus, sim, pode tê-las fe i to com ra pi dez, mas
es ses não são Deus. As leis, para se igua la rem às de
Deus, têm que ser mol da das, mo di fi ca das por nós. 

Aper re a do e que ren do de sis tir de gui ar o povo
de Deus, Mo i sés ou viu uma voz: “Não, Mo i sés, bus -
que os se ten ta mais ve lhos, mais ex pe ri men ta dos”.

De mós te nes foi um gran de ora dor gre go que
era gago, mas o nos so não o é, é go i a no e co ra jo so.

Assim sur giu a idéia do Se na do, mo di fi ca da na
Gré cia, em Roma e aqui, por Rui e tan ta gen te, como
Nabu co, Má rio Co vas, Te o tô nio Vi le la, Mar cos Fre i re,

Pe trô nio Por tel la, que, sem tru cu lên cia, um tiro ou
uma bala, foi um íco ne da re de mo cra ti za ção, lá do
meu Pi a uí.

Nós va mos mo di fi cá-la por que ela está fra qui-
nha, está mal fe i ta, che ia de er ros. Não va mos en go lir
cru. Num mo men to de ins pi ra ção e de dom que Deus
lhe deu, o Pre si den te dis se: “Não va mos”.

O meu Par ti do, o PMDB, não vai ne go ci ar, por -
que ele não veio para ne go ci a ta. Enga nam-se os que
pen sam que li de ram o PMDB. Fo ram os mes mos que
não ti ve ram co ra gem de lan çar uma can di da tu ra pró -
pria para su bir a ram pa com o povo. Não é ago ra que
va mos. Quem li de ra o PMDB não é ne nhum des ses
que pen sa que o faz, mas Ulysses Gu i ma rães, en can-
ta do no fun do do mar. Foi ele quem en fren tou os cães
da di ta du ra, foi ele quem dis se: “Ou çam a voz rou ca
das ruas”. Se na dor Si que i ra Cam pos, eu a es tou ou -
vin do.

Isso aqui está che io de fa lhas e tem que ser es -
tu da do. Estou aqui por que re pre sen to as mi nhas
cren ças em Deus, no amor, no tra ba lho e no es tu do.
“O Li vro Ne gro”, da Pre vi dên cia, acu sa isso, mas não
vou can sá-los. São 48 itens, Se na dor Jef fer son Pé-
res, er ros ad mi nis tra ti vos. que le vam a Pre vi dên cia à
fa lên cia.

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Deus é mu -
i to bom para mim. Fez-me nas cer no Pi a uí e es tar
aqui ago ra.

Para aque les que são de vo tos de São Tomé, por 
que a Pre vi dên cia está fa li da? Qu in ta-fe i ra pas sa da,
quis Deus que eu es ti ves se nes ta mesa, pre si din do a
ins ti tu i ção mais sé ria, que faz as leis, que de vem se
apro xi mar das leis de Deus, boas e jus tas. Em se gui-
da, hou ve re u nião do Con gres so, e a ela com pa re ci.
Por tan to, pude ver o Orça men to que vo ta ram. O Pre -
si den te da Re pú bli ca pe diu di nhe i ro da se gu ri da de
so ci al para vá ri os Mi nis té ri os que ine xis ti am, que fo -
ram cri a dos para con tem plar der ro ta dos. Se não há
re cur sos, tira-se da se gu ri da de e des ti na-se.

Essa é a ver da de! Mas nin guém aqui é me ni no
não! A ig no rân cia é au da ci o sa. Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, esse ne gó cio de di zer que tem, que o
povo... Cal ma! Nin guém é cri an ça não! Eu sou a mé -
dia do povo bra si le i ro. O mé di co, o en ge nhe i ro, o pro -
fes sor uni ver si tá rio es tão sen do sa cri fi ca dos, pois es -
tão as sal tan do os seus sa lá ri os e, com isso, ame a-
çan do as suas vi ú vas.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Mão San ta, ouso in ter rom per V. Exª
por um bre ve ins tan te. Já que V. Exª ci tou cri an ças,
que ro di zer que a Casa tem a ale gria de re ce ber os

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  3 25763SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL182     



alu nos da Esco la de Ensi no Fun da men tal de nº 63, do 
Se tor “O”, da Ce i lân dia, no Dis tri to Fe de ral. Para nós
é sem pre uma ale gria tê-los pre sen te à nos sa ses são.
Cum pri men to os pro fes so res, os co or de na do res e os
de ma is mem bros des sa es co la e das de ma is es co las
que vi si tam o Se na do na data de hoje.

Con ti nua com a pa la vra V. Exª, Se na dor Mão
San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den-
te, quan do aqui ve nho cri ti car es ses er ros, e pro cu rar
cor ri gi-los, é com es sas cri an ças que es tou  pre o cu-
pa do. Esta mos pre o cu pa dos com o que re ce be um
mé di co, cujo sa lá rio tem um teto de R$2.400,00. É ri -
dí cu lo!

Se na dor Si que i ra Cam pos, V. Exª, que foi pre fe i-
ti nho, como eu, acha que al guém iria di ri gir, por exem -
plo, o Hos pi tal do Cân cer, no Rio de Ja ne i ro, para re -
ce ber R$2.400,00 no fi nal da car re i ra? Então, há es -
sas con tro vér si as na re for ma.

Re cu a mos para aten der o Po der Ju di ciá rio e os
mi li ta res. Teto de qua se R$18.000,00! Oi ten ta ve zes
ma i or do que o sa lá rio mí ni mo. Nas so ci e da des or ga-
ni za das e ci vi li za das, Se na dor Edi son Lo bão, o ma i or
sa lá rio é dez ve zes o me nor.

O meu Pi a uí, Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, teve como re pre sen tan te nes te Se na do aque le
que o go ver nou an tes de mim, o Se na dor Fre i tas
Neto, que ela bo rou uma lei e eu cum pri. O Pi a uí está
mu i to mais avan ça do do que o Bra sil, com essa re for-
ma atra sa da. Lá, o ma i or sa lá rio é 30 ve zes o me nor – 
algo de ini ci a ti va do Go ver na dor Fre i tas Neto. Aqui,
R$240,00 é o me nor sa lá rio, va lor que es quen tou e
fez amar gar aque la cer ve ja que o ope rá rio me re cia
to mar ge la da, com os seus fa mi li a res, com sua mu-
lher, a Adal gi zi nha, no fim de se ma na. Mas com esse
sa lá rio de R$240,00 não vai ter cer ve ji nha para o ope -
rá rio, tal vez nem água.

No Pi a uí, Se na dor Jef fer son Pé res, já exis tia
essa lei, e eu a cum pri. Aqui o ma i or sa lá rio é 80 ve -
zes o me nor! Está cer to que a Jus ti ça me re ce – e eu
en ten do dis so.

Se na dor Jef fer son Pé res, V. Exª sabe a com po-
si ção do pri me i ro Se na do? Bra si le i ros eram 42 – ha -
via os por tu gue ses, mas nin guém con ta. Está va mos
no Impé rio: 20 ma gis tra dos, 2 ad vo ga dos, 10 mi li ta-
res, 7 ecle siás ti cos,  2 mé di cos – hoje so mos mais,
so mos seis – e 2 ho mens do cam po. Leis boas!

Está cer to que me re cem os de sem bar ga do res,
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Su pe ri or Tribu nal de
Jus ti ça. Mas, Se na dor Jef fer son Pé res, e quan to aos
que ins tru í ram e edu ca ram? Eles re ce bem to dos

R$2.500,00! São os pro fes so res uni ver si tá ri os: os de
Di re i to, os de Me di ci na, os de Enge nha ria, os de
Agro no mia, os de Ve te ri ná ria.

Um teto que tem como re fe ren ci al qua se sem -
pre o Pre si den te, o Go ver na dor de Esta do e o Pre fe i to
é uma fic ção! Não pode! Pre si den te da Re pú bli ca,
Go ver na dor de Esta do e Pre fe i to – que fui – ga nham
quan to que rem, por que tudo é pago. Qu e rem ir? Vão!
Vão de Bo e ing, com quem qui se rem.

E eu es tou de fen den do aqui o po bre zi nho.
Quem pre ci sa de uma es tru tu ra pú bli ca boa e com pe-
ten te são os hos pi ta is pú bli cos, que ser vem aos po -
bres.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – V. Exª me per-
mi te um apar te, Se na dor Mão San ta?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Com toda a
sa tis fa ção va mos ou vir o gran de Lí der das for ças opo -
si ci o nis tas que ga ran tem a de mo cra cia nes te País, o
Se na dor Efra im Mo ra is.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Mão
San ta, re al men te, o Lí der da Mi no ria, com o apo io de
V. Exª, ga ran ti rá o di re i to da ma i o ria dos tra ba lha do-
res nes te País. A Se na do ra He lo í sa He le na tam bém o 
con fir ma e, te nho cer te za, o Se na dor Pa u lo Paim, o
PDT. Enfim, es ta mos che gan do ao con sen so em tor -
no de vá ri as emen das nas opo si ções – PFL, PSDB,
PDT – e com al guns com pa nhe i ros do PT e do PMDB,
como V. Exª, para que, nes te ple ná rio, pos sa mos mu -
dar a re for ma da Pre vi dên cia. Ao pa ra be ni zá-lo, tam -
bém gos ta ria de me so li da ri zar com V. Exª, por que o
dis cur so que pro fe re nes ta tar de im põe res pe i to a
este Ple ná rio e a esta Casa. Se na dor Mão San ta, não
es ta mos com pres sa de vo tar ne nhu ma das duas
emen das. Va mos dis cu tir as emen das à re for ma da
Pre vi dên cia e a re for ma tri bu tá ria. Enten do que te re-
mos que ter pa ciên cia. Va mos ou vir a so ci e da de, o
tra ba lha dor, os em pre sá ri os, os que en ten dem de
Pre vi dên cia e os que en ten dem de tri bu ta ção nes te
País. Te nho con vic ção de que é che ga da a hora de
esta Casa di zer ao Bra sil por que ela exis te. E é exa ta-
men te pelo seu ama du re ci men to, pois aqui te mos
ex-Go ver na do res, ex-Mi nis tros, Par la men ta res ex pe-
ri men ta dos e ma du ros, que ha ve rão de mu dar a Pre -
vi dên cia. Não va mos ace i tá-la go e la aden tro, V. Exª
pode ter cer te za dis so! Pa ra be ni zo-o pelo seu pro-
nun ci a men to. Te nha V. Exª a cer te za de que, a par tir
de hoje, es ta re mos to dos jun tos para mu dar a re for-
ma da Pre vi dên cia e a re for ma tri bu tá ria.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – No bre Se na-
dor Efra im Mo ra is, que re mos di zer que es ta mos ins -
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cri tos de novo para ama nhã, pelo art. 17. Va mos es -
pe rar pa ci en te men te, e to dos os dias va mos de ba ter.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Per mi to. E
que ro di zer que a hu mil da de é ne ces sá ria. Fui Go ver-
no de mi nha ci da de, Par na í ba, e, como dis se Sê ne ca,
não uma pe que na ci da de, a mi nha ci da de.  O Se na-
dor He rá cli to For tes, na épo ca, era Pre fe i to da Ca pi-
tal. Ele cri ou o Insti tu to de Pre vi dên cia Mu ni ci pal. Fui
lá para apren der, e ou tras ci da des como Ca ru a ru, do
Esta do de Per nam bu co.

Na dé ca da de 90, as ca pi ta is das gran des ci da-
des cri a ram o ins ti tu to. Te mos ex pe riên cia. Se os pe -
la de i ros não têm ex pe riên cia, eles não vão api tar o
jogo. Quem api ta o jogo aqui é o povo. Enten do que
não tem esse ne gó cio de Po der Exe cu ti vo, Po der Ju -
di ciá rio e Po der Le gis la ti vo, que são ins tru men tos da
de mo cra cia – é as sim que en ten do es ses Po de res.
So mos ins tru men tos da de mo cra cia. Po der tem o
povo, que paga a con ta e me re ce res pe i to.

Con ce do o apar te ao Se na dor do Pi a uí, He rá cli-
to For tes.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Sr. Pre si-
den te, V. Exª me per mi te?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pois não.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – No bre Se -
na dor Mão San ta, é com mu i ta ale gria que en tro na
par te fi nal do dis cur so de V. Exª com o meu mo des to
apar te. Aca ba mos de re ce ber al guns te le fo ne mas de
ele i to res do Pi a uí fe li zes com a po si ção ado ta da por
V. Exª e anun ci a da na ci o nal men te nes te ins tan te. Qu -
e ro di zer que há duas se ma nas par ti ci pei de um en -
con tro com os ser vi do res da Uni ver si da de Fe de ral do
Pi a uí, ao qual V. Exª não pôde com pa re cer por ou tros
com pro mis sos as su mi dos an te ri or men te. Na que le
mo men to, eu dis se aos mem bros da que la en ti da de
que me ou vi am que po de ri am fi car tran qüi los com re -
la ção ao po si ci o na men to de V. Exª, por que, pelo que
co nhe ço de sua tra je tó ria, ja ma is fi ca ria con tra a voz
rou ca das ruas; e que essa his tó ria de que V. Exª se ria
se du zi do por car gos ou en can tos do Go ver no não
pas sa va de ilu são da que les que não co nhe cem a tra -
je tó ria de V. Exª ao lado das ques tões po pu la res. Eu
dis se aos fun ci o ná ri os e aos pro fes so res da Uni ver si-
da de Fe de ral do Pi a uí, na que la ma nhã, que, com re -
la ção à Ban ca da do Pi a uí no Se na do, po di am fi car
tran qüi los. Até por que nós dois já ou vi mos vá ri as de -
cla ra ções do Se na dor Alber to Sil va a res pe i to do as -
sun to. Portan to, pa ra be ni zo V. Exª pela opor tu ni da de

do pro nun ci a men to. Como todo o Pi a uí, já es pe ra va
esse com por ta men to de V. Exª com re la ção a essa
ma té ria.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Se na dor He -
rá cli to For tes, can ta mos jun tos o Hino do Pi a uí, de Da
Cos ta e Sil va: “Pi a uí, ter ra que ri da, fi lha do sol do
Equa dor... (...) O pri me i ro que luta é o Pi a uí”. Na Ba ta-
lha do Je ni pa po, em 13 de mar ço de 1823, ex pul sa-
mos os por tu gue ses, e, de po is, os ba i a nos. Em ju lho
de 1823, se gui ram os pi a u i en ses. Esta mos nes sa
luta, que é er ra da. Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam-
pos, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o pro ble ma
é o de sem pre go. “Co me rás o pão com o suor do teu
ros to” é uma men sa gem de Cris to aos go ver nan tes:
bus cai em pre go. Isso aqui aca ba com o em pre go. Se
au men tam os anos, pren dem os fun ci o ná ri os, fe chan-
do as pos si bi li da des de no vos en tra rem no ser vi ço
pú bli co. Qu an do de fen do o ser vi dor pú bli co, es tou de -
fen den do o hu mil de, o po bre. Ago ra, di zer que se tem
70%? Isso Go e bels fez com Hi tler, Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos. Qu an do Hi tler ia in va dir uma ci da-
de que que ria con quis tar, Se na dor Efra im Mo ra is, Jo -
seph Go e bels di zia: “Lá vai Hi tler com dez mil sol da-
dos” – e ele ti nha dois mil. Ago ra, te mos o Duda/Go e-
bels. Esses são jo gos an ti gos que não cor res pon dem
à ver da de.

Se na dor Ra mez Te bet, que ro ter mi nar com o
que apren di com o povo, com o ca bo clo. Se na do ra
He lo í sa He le na, o gran de mes tre é o povo, que diz – e 
isso apren di no Pi a uí: “É mais fá cil você ta par o Sol
com a pe ne i ra do que com a ver da de”. E, em ver da de,
em ver da de, vos digo, como di zia Cris to: nós te mos
que me lho rar isso aqui, nós te mos que sal var os ser -
vi do res pú bli cos, que cons tru í ram es sas ins ti tu i ções
que ser vem aos po bres des te País. Eles são aten di-
dos nos se to res de sa ú de, edu ca ção e se gu ran ça pe -
los ser vi do res pú bli cos.

Essa me di da aqui é mais in fe liz do que as to ma-
das no tem po dos mi li ta res, por que eles sou be ram
bus car aque les que es ta vam ex clu í dos, como os tra -
ba lha do res ru ra is, e cha má-los para a pre vi dên cia.
Então, essa pre vi dên cia tem que cha mar os de sem-
pre ga dos, Se na dor Jef fer son Pé res, os po bres que
es tão no meio da rua, os ca me lôs, os sem-car te i ra
pro fis si o nal – não por que não que rem, mas por que o
Go ver no não cum pre a sua mis são de cri ar opor tu ni-
da des de tra ba lho.

Va mos à luta e à vi tó ria com o povo, va mos, se -
guin do Ulysses Gu i ma rães, ou vir a voz rou ca do povo. 
Essa é a men sa gem que li de ra o PMDB. 
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-Pre si-
den te.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª pede a pa la vra pela or dem, Se na dor
Alme i da Lima?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or dem.)
– Eu gos ta ria que V. Exª me con ce des se a pa la vra,
como Se na dor, por cin co mi nu tos, as sim que for pos -
sí vel, an tes da Ordem do Dia.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela Li de ran ça do PDT,
para uma co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá-
rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª de se ja fazê-lo de ime di a to?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sim,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, como Lí der, por
cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur gen te de in -
te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, “a”, do Re -
gi men to Inter no.

Logo após, ou vi re mos as pa la vras do no bre Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, do PFL do Esta do
da Ba hia. E V. Exª, Se na dor Alme i da Lima, é o pró xi-
mo ora dor ins cri to.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, uso a pa la vra como Lí der do meu
Par ti do para fa zer um aler ta e uma pon de ra ção ao
Go ver no Fe de ral, ao Go ver no do Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va.

Os fa tos ocor ri dos ul ti ma men te no se tor da sa ú-
de, tais como o lo te a men to da Fu na sa nos Esta dos, a
de mis são do ma ri do da De pu ta da, o es cân da lo do
Insti tu to Na ci o nal do Cân cer, tudo isso mos tra que o
Go ver no exa ge rou ao lo te ar os car gos fe de ra is com
os Par ti dos ali a dos e com o pró prio PT. 

Digo isso, Sr. Pre si den te, com a au to ri da de de
quem, no iní cio des te Go ver no, teve ofe re ci do car go
de Di re tor dos Cor re i os no Ama zo nas, para in di car
quem eu qui ses se. Como sou to tal men te con trá rio a
pre en chi men to de car gos pelo cri té rio par ti dá rio, cha -
mei os fun ci o ná ri os da que la ins ti tu i ção no Ama zo nas
– todo mun do sabe dis so lá – e pedi-lhes que ele ges-
sem uma lis ta trí pli ce. Eles se re u ni ram, vo ta ram, es -

co lhe ram a lis ta trí pli ce, e o Mi nis tro man dou no me ar
o mais vo ta do, que, por si nal, é fi li a do ao PT.

Fa lei com a pes soa es co lhi da, por si nal fun ci o-
ná rio dos Cor re i os, e o ad ver ti, di zen do: “O se nhor
está aí por que abri mão, por que não quis bo tar um afi -
lha do nos Cor re i os e trans for má-lo em agên cia ele i to-
ral. Não quis por ques tão de prin cí pio. O se nhor foi es -
co lhi do pe los fun ci o ná ri os e ra ti fi ca do pelo Mi nis tro. O 
se nhor per ten ce ao PT, mas se trans for mar os Cor re i-
os em agên cia ele i to ral do PT, vou pe dir ao Mi nis tro a
sua de mis são”.

Sr. Pre si den te, gos ta ria mu i to que o Bra sil ti ves-
se um cor po bu ro crá ti co pro fis si o na li za do e imu ne a
pres sões e in ge rên ci as po lí ti cas. Mu dar-se-ia o Mi nis-
tro, mu dar-se-ia o Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio
e as di re ções re gi o na is. E só, Sr.Pre si den te. Essa fra -
se in fe liz do Mi nis tro da Sa ú de, de que quem for no -
me a do pelo Go ver no tem que ter lado. Fun ci o ná rio
pú bli co não tem que ter lado ne nhum, Se na dor Cé sar
Bor ges; tem que ter fi de li da de ao ser vi ço pú bli co, ex -
clu si va men te, não fi de li da de a par ti do al gum.É as sim
que deve ser em país ci vi li za do, a não ser que se que -
i ra trans for mar o Bra sil numa re pu bli que ta, Sr. Pre si-
den te. O Go ver no de ve ria, pelo me nos, ter blin da do
al gu mas áre as con tra isso, pelo me nos a Sa ú de, a
Re ce i ta Fe de ral e a Edu ca ção.

Aliás, nar ro ou tro epi só dio, eu o con to aqui de
pú bli co: quan do vi e ram me pro cu rar di ri gen tes de ou -
tros Par ti dos no Ama zo nas, in clu si ve do PT, para a di -
vi são de car gos, eu dis se que não ia in di car nin guém,
nem mes mo àque le que me foi ofe re ci do. E per gun tei
a eles qual era a re la ção de car gos fe de ra is no Ama -
zo nas. E ouvi, es pan ta do, que fi gu ra va lá a De le ga cia
da Re ce i ta Fe de ral. Pro cu rei o Mi nis tro Pa loc ci e o Dr.
Ra chid e dis se-lhes: “Fa lem com o Pre si den te da Re -
pú bli ca para ar mar uma blin da gem na Re ce i ta Fe de-
ral, por que é im pen sá vel ter um De le ga do da Re ce i ta
Fe de ral para de fen der so ne ga do res a pe di do ou por
pres são de par ti dos po lí ti cos”. Fe liz men te, pa re ce
que na Re ce i ta a blin da gem foi fe i ta. Infe liz men te, isso 
não ocor reu na Sa ú de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro
que es ses es cân da los, es ses er ros pra ti ca dos no
Insti tu to Na ci o nal do Cân cer, na Fu na sa, sir vam de li -
ção ao Go ver no do PT, que, se não re a gir, se não mu -
dar en quan to é tem po, vai per der a sua base éti ca, e
se a per der, es ta rá per di do.

Era o que eu ti nha a co mu ni car.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio
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Car los Ma ga lhães, do Par ti do da Fren te Li be ral do
Esta do da Ba hia.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
pri me i ro lu gar, so li da ri zo-me com V.Exª por seu opor-
tu no pro nun ci a men to, em que la men tou o que está
ha ven do na usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães, em seu
Esta do, em re la ção ao or ça men to, e tam bém com a
fer ro via Nor te-Sul. V. Exª tem toda ra zão, e esse as -
sun to do or ça men to será mo ti vo de um pro nun ci a-
men to meu.

Em se gun do lu gar, la men to que o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, para de sobs tru ir a pa u ta da
Câ ma ra dos De pu ta dos, te nha re ti ra do uma me di da
pro vi só ria que terá de en vi ar logo após a de sobs tru-
ção. Não é de mo crá ti co esse sis te ma, por que tor na
inú te is as leis que se vo tam no Con gres so Na ci o nal
em re la ção ao pro ble ma das me di das pro vi só ri as. Re -
ti rar a emen da toda vez em que a pa u ta é tran ca da e
en viá-la pos te ri or men te é uma bur la, e não cabe ao
Pre si den te Lula, com seu pas sa do, com sua po pu la ri-
da de, uti li zar-se des ses mé to dos.

Assim, la men to o que foi fe i to, hoje, na Câ ma ra
dos De pu ta dos. So li da ri zo-me com os Srs. De pu ta-
dos, até mes mo com o Pre si den te da Casa, que é do
PT e tal vez não me re ces se esse tra ta men to.

Sr. Pre si den te, a re for ma tri bu tá ria está vin do
para o Se na do Fe de ral para ser dis cu ti da e – que ro
acre di tar – aper fe i ço a da. O atu al sis te ma tri bu tá rio
na ci o nal pre ci sa mes mo ser mo der ni za do. Algu mas
gra ves dis tor ções de vem ser cor ri gi das.

Os im pos tos em cas ca ta tra zem a des van ta gem
com pe ti ti va ao se tor pro du ti vo na ci o nal. A com ple xi-
da de da sis te má ti ca de tri bu ta ção do co mér cio in te-
res ta du al dis tor ce de ci sões re la ti vas à alo ca ção de
re cur sos e, por isso, é pre ju di ci al à efi ciên cia eco nô-
mi ca. O ônus tri bu tá rio a bens de ca pi tal de ses ti mu la
o in ves ti men to. A co bran ça de tri bu tos so bre a pro du-
ção e so bre o con su mo, si mul ta ne a men te, pe las três
es fe ras de Go ver no, au men ta a com ple xi da de do sis -
te ma e di fi cul ta a har mo ni za ção tri bu tá ria. A fa ci li da-
de, qua se es tí mu lo à eva são,  gera de si gual da de e
dis tor ce a com pe ti ti vi da de.

A re for ma é ne ces sá ria e tem pon tos po si ti vos.
A União sou be de fen der seus in te res ses, co lo cou no
pro je to de re for ma tudo aqui lo que lhe in te res sa va.
Pro põe a des vin cu la ção de 20% das suas re ce i tas e,
prin ci pal men te, a pror ro ga ção e a trans for ma ção da
CPMF em um im pos to de fi ni ti vo.

Esses são, cer ta men te, pon tos fun da men ta is
para a União.

O dis cur so do Go ver no de que não ha ve rá au -
men to de car ga tri bu tá ria é re la ti vo. O PIS e a Co fins,
por exem plo, que não eram co bra dos so bre os pro du-
tos im por ta dos, pas sam a sê-lo. So men te com essa
me di da, es ti ma-se um po ten ci al de ar re ca da ção da
or dem de R$6 bi lhões, por ano, para a União. 

Con si de ro a me di da cor re ta, por que pro por ci o-
na com pe ti ti vi da de ao pro du to na ci o nal. Não é jus to
que os pro du tos fa bri ca dos no Bra sil pa guem uma
car ga ele va da de im pos to, fi can do su je i tos à co bran-
ça do PIS e da Co fins, e os que vêm do ex te ri or, não.

Te mos que ter com pe ti ti vi da de. É ne ces sá rio fa -
zer isso, mas há que de i xar cla ro que essa é uma
nova in ci dên cia de um im pos to que é ex clu si vo da
União e que não é par ti lha do com os Esta dos e, mu i to
me nos, com os Mu ni cí pi os, as gran des ví ti mas da re -
for ma tri bu tá ria.

A ou tra no vi da de é a in ci dên cia do im pos to de
im por ta ção so bre ser vi ços, que hoje não são tri bu ta-
dos. Tra ta-se, é cla ro, de mais re ce i ta para a União.

A pro pos ta in clui, ain da, uma nova con tri bu i ção
– des ta fe i ta, in ci din do so bre a ex por ta ção – que não
está bem de fi ni da. O tex to não diz exa ta men te o que
é, o que sig ni fi ca e qual será a alí quo ta, mas tam bém
traz algo novo para a re ce i ta da União.

Srªs e Srs. Se na do res, de fato, a União ga ran te
uma CPMF só para si. Ga ran te a cha ma da DRU –
Des vin cu la ção das Re ce i tas da União; au men ta,
subs tan ci al men te, sua ar re ca da ção, por meio dos im -
pos tos que está cri an do.

O pro je to tam bém dá a pos si bi li da de de que em -
prés ti mos com pul só ri os se jam cri a dos por lei or di ná-
ria, o que hoje só pode ocor rer por lei com ple men tar.

Enfim, ob ser van do o “con jun to da obra”, a União 
sou be de fen der-se. Entre tan to, ana li san do a re for ma
pro pos ta, des ta fe i ta, sob a óti ca dos Esta dos e Mu ni-
cí pi os, o qua dro é di fe ren te.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Só um mo men to.

Os Esta dos per dem au to no mia so bre o ICMS.
Os Go ver na do res não vão se quer po der edi tar qual -
quer nor ma au tô no ma com re la ção àque le que é o
prin ci pal im pos to es ta du al e que re pre sen ta  90% a
95% da ar re ca da ção.

V. Exªs sa bem que nun ca é de ma is res sal tar
que es sas re giões nem sem pre po dem dis por de in -
fra-es tru tu ra ade qua da à im plan ta ção de plan tas in-
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dus tri a is. O mer ca do con su mi dor, ge ral men te, está si -
tu a do em ou tras par tes do País, e a mão-de-obra, mu -
i tas ve zes, pre ci sa ser qua li fi ca da.

A es tra té gia ado ta da, nes ses ca sos, para tor nar
com pen sa do res os in ves ti men tos era a con ces são do 
in cen ti vo fis cal. Pela re for ma, os Esta dos de i xam de
con tar com esse ins tru men to. É cer to que essa não é
a me lhor for ma de atra ir in ves ti men tos, mas era a úni -
ca que os Go ver na do res ti nham e vão per der ago ra.
Essas re giões pre ci sam re ce ber com pen sa ção a
essa per da. Os Esta dos pre ci sam man ter uma po lí ti-
ca de in dus tri a li za ção e de cres ci men to eco nô mi co.
Isso é ine vi tá vel para vá ri as re giões do País.

Ouço, ago ra, o apar te de V. Exª, no bre Se na dor
Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – No bre Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, ouço, com mu i ta
aten ção, o pro nun ci a men to de V. Exª, que con fir ma a
ma tu ri da de po lí ti ca den tro do seu man da to no Se na-
do Fe de ral. Enten do que é um pro nun ci a men to de
gran de res pon sa bi li da de, que dis cu te o mé ri to do de -
ba te da re for ma tri bu tá ria no Bra sil e que abor da aqui -
lo que afli ge todo ci da dão bra si le i ro, toda au to ri da de
pú bli ca, hoje, que é o fi nan ci a men to pú bli co para as
uni da des fe de ra das. Há uma si tu a ção de cri se cons -
ta ta da e con fir ma da, em que Mu ni cí pi os e mu i tos
Esta dos cla mam por uma al ter na ti va de fi nan ci a men-
to pú bli co. E há re gras her da das, mu i to du ras e in jus-
tas, como o pró prio acor do com o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, que en ges sa efe ti va men te o fi nan ci a-
men to pú bli co, quan do não en ten de que uma es ta tal
viá vel quan do apli ca não está sen do um in ves ti men to,
mas um en di vi da men to pú bli co. Isso é gra ve, pre ci sa
ser re dis cu ti do, e nos so Go ver no está pron to a fa zer
esse de ba te ago ra, na nova ne go ci a ção com o Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Te mos uma he ran ça mu i to
ruim e mu i to vi o len ta. Os Mu ni cí pi os de ti nham 19%
do fi nan ci a men to da re ce i ta par ti lha da no Bra sil há
dez anos; no iní cio do ano 2000 caiu para 13%. Isso é
gra ve. A car ga tri bu tá ria su biu de 25 para 36% nos úl -
ti mos oito anos de Go ver no. Então, to dos os fa to res
de i xam en ges sa da a União, tra zen do di fi cul da de. A
tese do Go ver no é de que é ne ces sá rio mo di fi car os
ca mi nhos, o de se nho tri bu tá rio bra si le i ro, mas é pre -
ci so pre ser var a ca pa ci da de de fa zer po lí ti ca pú bli ca
da União. Isso só será pre ser va do se con ci li ar mos
uma trans for ma ção dos re cur sos tri bu tá ri os para to-
das as uni da des fe de ra das, as se gu ran do fi nan ci a-
men to pú bli co, com a pro gres si vi da de; ou seja, as se-
gu ran do um re cur so de tem po para que se per mi ta
con so li dar uma po lí ti ca de fi nan ci a men to pú bli co cor -
re ta nes te País. V. Exª traz pon tos fun da men ta is à re -

fle xão, al guns que en ten do sa gra dos, como a con-
quis ta da CPMF para a sa ú de; o in ves ti men to no Fun -
do de Com ba te à Po bre za, tema que o seu man da to
an te ri or par ti lhou com gran de res pon sa bi li da de; e ou -
tros com po nen tes que são co lo ca dos den tro da
CPMF. Acho que os Esta dos têm o ho ri zon te de de ba-
te da Cide, hoje, para uma boa ne go ci a ção e pon tos
que po dem evo lu ir. Acre di to que seu pro nun ci a men to
de ve ria ser to ma do como exem plo de uma re fle xão
ma du ra, en vol ven do a res pon sa bi li da de do Par la-
men to, ma i or do que uma res pon sa bi li da de par ti dá-
ria, uma res pon sa bi li da de de Esta do.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço sin ce ra men te o apar te de V. Exª,
que, na re a li da de, dá uma con cor dân cia efe ti va ao
meu pro nun ci a men to, por que, em ver da de, para que
isso acon te ça como V. Exª de se ja, te mos de, na re for-
ma tri bu tá ria, en con trar o ca mi nho. A União pro cu rou
o seu ca mi nho, mas se es que ceu dos ca mi nhos para
os Esta dos e para os Mu ni cí pi os, prin ci pal men te.

É este pon to que que ro sa li en tar para V. Exª e
para esta Casa, prin ci pal men te para a Câ ma ra dos
De pu ta dos, onde há voto pro por ci o nal: se os Mu ni cí-
pi os se en fra que cem, os Par la men ta res vão se en fra-
que cer tam bém. Nin guém te nha dú vi da. Não te nham
dú vi das so bre isso. Qu an do o Mu ni cí pio se en fra que-
ce, o Par la men tar, prin ci pal men te o De pu ta do, en fra-
que ce-se mais ain da, por que esse Mu ni cí pio há de,
nas ele i ções, mos trar àque les que não sou be ram de -
fen dê-lo, que não me re cem re al men te a re pe ti ção do
seu voto.

Sr. Pre si den te, essa re ce i ta com pen sa tó ria
pode vir, como sa li en tou ago ra, com pro pri e da de, o
Lí der Tião Vi a na, da re par ti ção da Cide.

Até por que, a ri gor, com par ti lhar es ses re cur sos
não afe ta di re ta men te a re ce i ta da União.

Afi nal, a Cide é um im pos to novo – foi cri a do no
ano pas sa do – e não tem apli ca ção, ain da, por par te
do Go ver no Fe de ral.

É, por tan to, uma re ce i ta adi ci o nal, que pode
mu i to bem ser com par ti lha da com os Esta dos para in -
ves ti men tos em in fra-es tru tu ra.

Ou tra me di da de fen di da pe los Esta dos do Nor -
des te, para subs ti tu ir os in cen ti vos fis ca is, é a im plan-
ta ção de uma po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi men to,
mas o Orça men to da Re pú bli ca não diz isso; diz o
con trá rio.

O Go ver no está pro pon do a cri a ção de um fun -
do com 2% do IPI e do Impos to de Ren da.

É um avan ço, mas é mu i to pou co. É um pe que no
avan ço.
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Ape nas R$2 bi lhões para os Esta dos do Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te.

Se ri am ne ces sá ri os, pelo me nos, 4%, algo em
tor no de R$4 bi lhões e não de R$2 bi lhões. Mes mo
as sim, se ria com di fi cul da de.

É pre ci so tam bém que es ses re cur sos se jam
en tre gues aos Esta dos para que eles pró pri os os uti li-
zem di re ta men te em in fra-es tru tu ra, ou seja, não en -
trem para o rol das vin cu la ções.

Ou se faz as sim, ou os Esta dos con ta rão so-
men te com 10% dos re cur sos – pen sem bem nes se
as sun to, que é gra ve – para in ves ti men tos de in fra-es-
tru tu ra.

Lem bro que, no caso des se fun do, os re cur sos
se ri am uti li za dos para fo men tar o de sen vol vi men to,
atra ir in ves ti men tos. Não se jus ti fi ca, en tão, que se-
jam vin cu la dos a ou tras des pe sas.

Uma ou tra ques tão im por tan te para os Esta dos
e Mu ni cí pi os é a par ti lha da CPMF, que o Go ver no te i-
ma em não que rer.

Os Esta dos pro põem que a eles se jam des ti na-
dos 0,8% e, aos Mu ni cí pi os, 0,2% da ar re ca da ção.

É uma re i vin di ca ção opor tu na. Afi nal, a CPMF
não está sen do re dis cu ti da? Nes se caso, é para ser
mo di fi ca da, pelo me nos na qui lo que for jus to.

O ple i to é tão le gí ti mo e im por tan te a Esta dos e
Mu ni cí pi os quan to é para a União.

Com re la ção ao Pa sep, há que ces sar uma in -
jus ti ça.

Como está, um prin cí pio fun da men tal não es ta-
ria sen do ob ser va do: aque le que es ta be le ce que um
ente fe de ra do não pode tri bu tar ou tro.

O Pa sep, que ori gi nal men te foi cri a do para for -
mar o pa tri mô nio do ser vi dor pú bli co foi, de po is,
trans for ma do numa mera con tri bu i ção para o Go ver-
no Fe de ral.

Tor nou-se fon te para que o Go ver no Fe de ral fi -
nan cie pro gra mas como Se gu ro-De sem pre go, FAT e
fi nan ci a men tos do BNDES – a atu a ção do BNDES é
as sun to para ou tro dis cur so.

Ora, em que pese a le gi ti mi da de e ne ces si da de
des ses pro gra mas, os Esta dos não têm ne nhu ma
obri ga ção de fi nan ciá-los. Para isso, a União con ta
com sua pró pria re ce i ta, que cada vez é ma i or.

É pre ci so es tan car essa trans fe rên cia de re cur-
sos. No caso da Ba hia, por exem plo, isso re pre sen ta
R$80 mi lhões por ano, pelo me nos.

Ve jam bem, Srªs e Srs. Se na do res, não se tra ta
de re ti rar re cur sos da União, mas de, re pi to, es tan car
uma san gria. De im pe dir que re cur sos que de ve ri am

es tar nos Esta dos pas sem mais uma vez para a
União.

Exis tem ou tros pon tos, Sr. Pre si den te.
Os Esta dos per dem com a de so ne ra ção do

ICMS de ex por ta ções, apro xi ma da men te R$9 a 10 bi -
lhões por ano.

Os Esta dos não po dem as su mir, pra ti ca men te
so zi nhos, essa con ta.

Este ano, para esta con ta de pra ti ca men te R$10 
bi lhões, a União está res sar cin do ape nas R$3,9 bi -
lhões, ou seja, me nos de 40%!

E mais, a União está cons ti tu ci o na li zan do a de -
so ne ra ção das ex por ta ções, o que nós en ten de mos
como algo po si ti vo, por que si na li za ao mer ca do que o
Bra sil, en fim, não vai ex por tar im pos to.

Mas, ve jam bem, é pre ci so que tam bém se
cons ti tu ci o na li ze a com pen sa ção dos Esta dos. É a
Lei Kan dir, de um cer to modo, pre ju di can do mais uma 
vez os Esta dos bra si le i ros.

Como está, o seg men to ex por ta dor tem a ga-
ran tia da de so ne ra ção, mas os Esta dos não têm a
com pen sa ção de vi da.

O Go ver no pro põe que a ques tão fi que para ser
de ci di da por lei com ple men tar. Não pode ser as sim.
Ou re sol ve mos isso ago ra, ou – va mos fa lar fran ca-
men te – di fi cil men te a União ce de rá mais adi an te. A
hora é ago ra.

A União, Srªs e Srs. Se na do res, des vin cu la suas 
re ce i tas. Por que não es ten der tam bém essa me di da
às re ce i tas es ta du a is? Como quer a DRU e não quer
a des vin cu la ção das re ce i tas es ta du a is? É uma con -
tra di ção. Se vai des vin cu lar uma, tem que des vin cu lar
a ou tra; caso con trá rio, é um ab sur do a mais pra ti ca do
pela União.

Não de fen do a re du ção de in ves ti men tos na
área de edu ca ção, nem de sa ú de.

Mas ve jam:
Hoje, os Esta dos gas tam 60% com pes so al e

10% com edu ca ção! Na ver da de, com a edu ca ção
gas tam 25%, uma vez que da par ce la des ti na da a
pes so al, 15% vão para a edu ca ção. Ou tros 5% es tão
des ti na dos obri ga to ri a men te a gas tos com sa ú de. Na
re a li da de, são 12%, pois ou tros 7% tam bém es tão in -
clu í dos en tre os 60% des ti na dos a gas tos com pes so-
al. Por fim, 13% de suas re ce i tas es tão vin cu la das ao
ser vi ço da dí vi da.

Esses per cen tu a is, so ma dos ao 1% do Pa sep
de que, como já dis se, a União se apo de ra, e mais al -
guns pen du ri ca lhos le vam a vin cu la ção de re ce i tas
dos Esta dos à mar ca de 90%! Res tam 10% – quan do
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o Esta do é bem ad mi nis tra do – para se rem uti li za dos
se gun do as pri o ri da des e ne ces si da des do Esta do!

No caso da Ba hia, por exem plo, que tem uma re -
ce i ta em tor no de R$7 bi lhões, res tam me ros R$700
mi lhões para in ves tir em se gu ran ça pú bli ca, jus ti ça,
cus te io da má qui na da fa zen da, da ad mi nis tra ção, do
pla ne ja men to, to dos os in ves ti men tos em sa ne a men-
to, ha bi ta ção, re cur sos hí dri cos, agri cul tu ra, in dús tria
e co mér cio.

É ab so lu ta men te im pos sí vel se ad mi nis trar um
or ça men to com esse vo lu me de vin cu la ções, por
mais efi ci en te que seja a ad mi nis tra ção pú bli ca,
como, mo dés tia à par te, é a ad mi nis tra ção da Ba hia.
Alguns Esta dos che gam a ter 100% de seus re cur sos
vin cu la dos!

Pre ci sa mos tra tar a ques tão da des vin cu la ção
das re ce i tas es ta du a is com a se ri e da de que o tema
exi ge. Não é ne nhum fa vor! Está em jogo, Sr. Pre si-
den te, a go ver na bi li da de fu tu ra dos Esta dos! Ou re-
sol ve mos isso ou os Esta dos vão per ma ne cer às por-
tas da União, que é o que se de se ja, to dos os dias, pe -
din do di nhe i ro para in ves tir em in fra-es tru tu ra, para
equi par me lhor suas po lí ci as, in ves tir em se gu ran ça
pú bli ca. Os go ver nos es ta du a is sa bem de suas ca-
rên ci as, que rem agir, mas não têm aces so aos re cur-
sos.

E há al ter na ti vas. Por exem plo: pre ser vem-se,
como piso, os gas tos com edu ca ção e sa ú de de 2003. 
Isto é, apro va da a re for ma, os re cur sos não po de rão
ser in fe ri o res aos de 2003. 

Assim, a des vin cu la ção só po de rá in ci dir so bre
os even tu a is au men tos de ar re ca da ção que os Esta -
dos lo gra rem al can çar. Hoje, como está, o Esta do
pro mo ve um es for ço bru tal para o cres ci men to de sua 
ar re ca da ção e tem aces so, para in ves ti men tos, a
ape nas 10%.

Vol tan do à ques tão dos in cen ti vos fis ca is, é pre -
ci so pre ser var os in cen ti vos já con ce di dos. Mas a pro -
pos ta do Go ver no pre vê essa pre ser va ção por ape-
nas oito anos. É mu i to pou co. To man do como exem -
plo a Ba hia, se ri am ne ces sá ri os 12 anos. E não é só
isso. Os in cen ti vos de vem ser pre ser va dos nas con di-
ções vi gen tes de quan do fo ram acor da dos.

Se não, ve ja mos: o in cen ti vo foi con ce di do ten do
por base a par te do im pos to que per ten ce ao Esta do.
Na hora em que se in ver te a par ti lha, é cla ro que os
in cen ti vos se re du zem subs tan ci al men te. Isso é que -
bra de con tra to! Qu an do as em pre sas as si na ram
seus con tra tos com o Esta do – quan do re ce be ram in -
cen ti vos –ha via uma re gra. E ago ra, mu da mos essa
re gra?! Cabe a mu dan ça?

A sa í da – pa re ce-me a úni ca – é pre ver que os
in cen ti vos fis ca is con ce di dos pelo pra zo de 12 anos
de ve ri am ser man ti dos no sis te ma de par ti lha vi gen te
à épo ca em que fo ram con tra ta dos. Ven ci do esse pra -
zo, elas se en qua dra ri am nas no vas re gras.

Sr. Pre si den te, o sa cri fí cio de al guns Esta dos,
com as mu dan ças pre vis tas no ICMS, não é nada
des pre zí vel. A Ba hia, que é um Esta do ex por ta dor li -
vre – ex por ta mais do que im por ta –, deve amar gar,
ao lon go da tran si ção, em tor no de 10% a 13% de per -
da. Não obs tan te essa per da para o meu Esta do, en -
ten do que o prin cí pio de fen di do na re for ma é jus to.

O con su mi dor de um Esta do, como a Ba hia, por
exem plo, não pode pa gar im pos to para São Pa u lo só
por ter ad qui ri do um pro du to fa bri ca do lá. Afi nal, ele
está de man dan do ser vi ços do Go ver no da Ba hia.
Logo, ele deve pa gar im pos to à Ba hia. Essa foi uma
de for ma ção da Cons ti tu i ção de 1988, que pre va le ce
até hoje, be ne fi ci an do os Esta dos mais de sen vol vi-
dos.

Falo isso com ab so lu ta isen ção, pois a Ba hia,
nos úl ti mos 20 anos, vem mu dan do seu per fil de Esta -
do im por ta dor para ex por ta dor. Mas esse é o nos so
caso. É o caso da Ba hia. Pre ci sa mos olhar a con jun tu-
ra na ci o nal e não ape nas a do Esta do.

A União si na li za tam bém com a en tre ga do ITR
– Impos to Ter ri to ri al Ru ral. Na mi nha ava li a ção, é um
pre sen te de gre go.

Ve ja mos no va men te o caso da Ba hia. Uso a Ba -
hia como exem plo, mas a re a li da de é co mum aos de -
ma is Esta dos, no ta da men te os me nos de sen vol vi dos.
Lá, a União ar re ca dou, no ano pas sa do, R$9 mi lhões.
Cin qüen ta por cen to per ten cem aos Mu ni cí pi os. So -
bram R$4,5 mi lhões, o que é in su fi ci en te para o cus -
te io da má qui na. Essa trans fe rên cia, por tan to, pou co
ou nada traz de be ne fí cio aos Esta dos.

Enfim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
União sou be se de fen der. Aliás, como sem pre. Há dez 
anos, a União só faz se de fen der, pre ju di can do Esta -
dos e Mu ni cí pi os. Nos úl ti mos oito anos, a car ga tri bu-
tá ria foi au men ta da em 12 pon tos per cen tu a is. Em
1993-1994, es ta va na fa i xa de 24% do PIB, hoje, já
são 36%. Foi no PIS, na Co fins, na Con tri bu i ção So ci-
al, na CPMF e na Cide...

E a re for ma tri bu tá ria au men ta ain da mais essa
car ga, sim! Ape sar de a base go ver nis ta ne gar, te mos
a evi dên cia do fato. 

A re for ma não pode se re su mir aos tri bu tos fe -
de ra is, so men te ao acer to das con tas pú bli cas da
União.
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Os Esta dos e os Mu ni cí pi os não po dem se guir
de pen den do do Go ver no, da ver ba or ça men tá ria, de
con tin gên cia de or ça men to, da von ta de po lí ti ca ou
das de fi ni ções ou in de fi ni ções do ce ná rio eco nô mi co
e po lí ti co. Os Esta dos e os Mu ni cí pi os pe dem ape nas
que a eles se jam des ti na dos os re cur sos que lhes são 
de vi dos e que são in dis pen sá ve is.

Aí, sim, em par ce ria com a União – Par ce ria!
Não de pen dên cia! –, po de rão tra ba lhar ain da mais
pelo de sen vol vi men to na ci o nal. Um de sen vol vi men to
sus ten ta do pelo efe ti vo de sen vol vi men to re gi o nal,
pois sem ele não há de sen vol vi men to na ci o nal.

Va mos pen sar um País de sen vol vi do! Ver da de i-
ra men te de sen vol vi do, com Esta dos e Mu ni cí pi os for-
tes!

A re for ma tri bu tá ria é in dis pen sá vel, mas se for
jus ta. Se for para pri vi le gi ar se to res, é me lhor que não 
a fa çam. O con tri bu in te tem que ser res pe i ta do. A car -
ga tri bu tá ria – nin guém nega – já é de ma si a da. Au-
men tá-la será um cri me!

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
te nho cer te za de que  a au to no mia des te Le gis la ti vo
há de fa zer com que a re for ma tri bu tá ria aten da os
Mu ni cí pi os, que es tão à mín gua, ca ren tes de re cur-
sos, pois a União não quer fa vo re cê-los no pro je to
que en vi ou para esta Casa. Eu dis se que há pon tos
po si ti vos na re for ma tri bu tá ria, mas es tes de sa pa re-
cem di an te da gra vi da de da si tu a ção de Esta dos e
Mu ni cí pi os, que não es tão con tem pla dos no pro je to
do Go ver no Fe de ral.

Ade ma is, é in dis pen sá vel que eu re tor ne ao as -
sun to do or ça men to im po si ti vo. Se nho res le gis la do-
res, en quan to não ti ver mos um or ça men to im po si ti vo,
va mos an dar sem pre com o pi res na mão, es pe ran do
pela boa von ta de do Go ver no Fe de ral. Pre ci sa mos de 
um or ça men to im po si ti vo que re pre sen te a von ta de
da Na ção, com a Re ce i ta fi xa da pela União, mas sem
con tin gen ci a men tos que pre ju di quem Esta dos e Mu -
ni cí pi os, ou seja, que aten dam ao fi si o lo gis mo na ci o-
nal que, in fe liz men te, ain da exis te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Ma ga lhães, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, 2º Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Efra im
Mo ra is.

O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, ape nas para lem brar à Mesa, já que não era V.
Exª que a pre si dia, que eu tam bém ha via so li ci ta do a
pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE  (Efra im Mo ra is) – No bre
Se na dor Alme i da Lima, o Lí der do Par ti do de V. Exª,
Se na dor Jef fer son Pé res, se uti li zou des se tem po,
mas V. Exª é o pri me i ro ins cri to após a Ordem do Dia e
terá até 20 mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci a men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para uma

co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no mo men to em
que o sen ti men to cí vi co é re a vi va do na Se ma na da
Pá tria, uma de nos sas mais im por tan tes ri que zas
está ame a ça da de per der o bri lho na tu ral que atrai a
to dos nós.

Estou me re fe rin do, Sr. Pre si den te, ao se tor de
di a man tes, cuja ex por ta ção pelo Bra sil está pro i bi da
des de o mês pas sa do, de vi do à não emis são de um
cer ti fi ca do in ter na ci o nal de ori gem, o cha ma do Sis te-
ma de Cer ti fi ca ção do Pro ces so de Kim ber ley.

Tal cer ti fi ca do tem por ob je ti vo evi tar que se co -
mer ci a li zem, mun di al men te, di a man tes que sir vam
para fi nan ci ar cri mes como la va gem de di nhe i ro, trá fi-
co de dro gas, con fli tos ci vis e gol pes de Esta do, o que
va leu para a pe dra a ex pres são “di a man te de san gue”.

Embo ra o Go ver no te nha pu bli ca do, em 31 de
ju lho úl ti mo, a Me di da Pro vi só ria nº 125, ins ti tu ín do o
Cer ti fi ca do de Kim ber ley, ain da é ne ces sá ria a sua
emis são para que a ex por ta ção dos di a man tes seja
re to ma da.

Na ver da de, o ob je ti vo des sa MP é for çar a le ga-
li za ção de um mer ca do onde o con tra ban do é de sen-
fre a do. Estu dos do Go ver no apon tam que mais de
90% dos di a man tes bra si le i ros saem do País por via
in for mal, ou seja, são con tra ban de a dos, ca u san do
uma per da con si de rá vel de di vi sas para a eco no mia
na ci o nal.

Se gun do o De par ta men to Na ci o nal de Pro du-
ção Mi ne ral (DNPM), no ano pas sa do, o Bra sil ex por-
tou US$32,67 mi lhões em di a man tes. Se toda a pro -
du ção na ci o nal fos se le ga li za da, essa re ce i ta de ex-
por ta ções au men ta ria dez ve zes, su pe ran do US$326
mi lhões por ano.

Entre os Esta dos pro du to res, Sr. Pre si den te, Mi -
nas Ge ra is, o meu Esta do, é, de lon ge, o que mais
con tri bui nes sa área. Da dos do DNPM apon tam que
Mi nas Ge ra is, no ano pas sa do, res pon deu pela emis -
são de 72% de to dos os al va rás so li ci ta dos a esse ór -
gão no País. Ou seja, 2.138 al va rás para a ex plo ra ção
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do di a man te. O Esta do tam bém par ti ci pa com 75% do 
to tal de por ta ri as de la vras con ce di das. Das 90 con -
ce di das pelo DNPM, 69 par ti ram de Mi nas.

Nes se as pec to, Sr. Pre si den te, cabe res sal tar
que os Mu ni cí pi os são os que mais ga nham com a le -
ga li za ção da pro du ção de di a man tes. De acor do com
a Lei dos Ro yal ti es, os Mu ni cí pi os têm di re i to a 65%
da ar re ca da ção re fe ren te aos ro yal ti es da ati vi da de,
vin do de po is os Esta dos, que fa zem jus a 23%, e a
União, com 12% so bre a re ce i ta tri bu tá ria to tal.

Inte res san te no tar, Srªs e Srs. Se na do res, que
96% das ex por ta ções bra si le i ras cor res pon dem a di a-
man tes bru tos. Na ver da de, a pe dra bru ta só ga nha
va lor co mer ci al com o pro ces so de la pi da ção, o que
ocor re nos cen tros con su mi do res da Bél gi ca e dos
Esta dos Uni dos que, jun tos, res pon dem por qua se
90% das com pras mun di a is.

Um dos pou cos cen tros de la pi da ção exis ten tes
no Bra sil é o de Teó fi lo Oto ni que, no pró xi mo do min-
go, dia 7 de se tem bro, vai co me mo rar 150 anos de
sua fun da ção. Pois é nes sa ci da de mi ne i ra, co nhe ci-
da como Ca pi tal Bra si le i ra das Pe dras Pre ci o sas, que 
se faz a me lhor la pi da ção exis ten te no País. Mas para
que essa cul tu ra seja di fun di da, como ocor reu no cen -
tro fi nan ce i ro de Bom ba im, na Índia, é ne ces sá rio pri -
o ri zar a im plan ta ção da Zona de Pro ces sa men to de
Expor ta ção de Teó fi lo Oto ni, cujo pro je to já está pron -
to há vá ri os anos. São pro pos tas que me re cem toda a 
aten ção dos mi ne i ros e de todo o Bra sil.

E o mais im por tan te, Sr. Pre si den te, é aler tar a
Re ce i ta Fe de ral, para que, tão logo re ce ba a Me di da
Pro vi só ria nº 125, pos sa fa zer a emis são do Cer ti fi ca-
do do Pro ces so de Kim ber ley, para pos si bi li tar as ex -
por ta ções de di a man te – tão im por tan tes para a eco -
no mia do meu Esta do e, cer ta men te, digo eu, ex cep-
ci o na is para o País. É de Mi nas que saem to das as
pe dras bru tas, la pi da das no ex te ri or ou na re gião de
Teó fi lo Oto ni. O nos so Esta do, Mi nas Ge ra is, pre ci sa
ur gen te men te des sa Cer ti fi ca ção do Pro ces so de
Kim ber ley, a ser emi ti da pela Re ce i ta Fe de ral.

Fa ze mos, por tan to, este ape lo, para que esse
pro ce di men to seja an te ci pa do, seja apres sa do, por -
que o Bra sil e Mi nas Ge ra is não po dem mais es pe rar.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges.
V. Exª, no bre Se na dor, dis põe de até cin co mi nu-

tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do
art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria, nes ta co -
mu ni ca ção ina diá vel, de re gis trar a mi nha in cre du li-
da de com a dis po si ção de al guns mem bros do Go ver-
no Fe de ral de pro du zir ver da de i ros ab sur dos. Há co i-
sas que nos sur pre en dem re al men te. Qu an do pen sa-
mos que não se pode fa zer pior, te mos en tão a de-
mons tra ção de que al guns pa râ me tros fo gem in te i ra-
men te do li mi te.

Estou a fa lar exa ta men te dos tra ba lhos da Con -
tro la do ria-Ge ral da União, co man da da pelo Sr. Wal dir
Pi res. Esta é, pro va vel men te, a se gun da ou ter ce i ra
vez que tra go este as sun to à tri bu na. Não é meu de -
se jo re tor nar ao as sun to. No en tan to, a Con tro la do-
ria-Ge ral da União está er ran do, está ei va da de ar ro-
gân cia, de fal ta de co e rên cia, e vem ten do, sem som -
bra de dú vi da, uma atu a ção ex tre ma men te equi vo ca-
da para um ór gão que de ve ria es tar vol ta do para o
con tro le das ações do Go ver no Fe de ral.

Já fi cou cla ro aqui, pe los nos sos pro nun ci a men-
tos, o âni mo da po lí ti ca pe que na, mi nús cu la, eu di ria
ran co ro sa mes mo, e de fal so mo ra lis mo, do Sr. Wal dir
Pi res, can di da to der ro ta do ao Se na do Fe de ral pelo
povo ba i a no, que o re pu di ou. No pas sa do, Go ver na-
dor da Ba hia, pôde mos trar a sua in ca pa ci da de ad mi-
nis tra ti va, e não ti nha mais ne nhu ma con di ção de go -
ver na bi li da de o nos so Esta do. Assim, foi pra ti ca men-
te for ça do a re nun ci ar e a de i xar pela me ta de o man -
da to de Go ver na dor do Esta do da Ba hia. Ago ra, can -
di da to ao Se na do, foi ba ti do, foi sur ra do nas ur nas
pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães por mais de
um mi lhão de vo tos, e por mim mes mo, que o su pe rei
em apro xi ma da men te um mi lhão de vo tos.

Pois bem, no me a do o Sr. Wal dir Pi res para a an -
ti ga Cor re ge do ria-Ge ral da União, S. Exª a trans for-
mou em Con tro la do ria-Ge ral da União, e vai além,
pois faz uso da sua prer ro ga ti va de co man dar esse
im por tan te ór gão do Go ver no Fe de ral para to mar ati -
tu des per se cu tó ri as, ba si ca men te e prin ci pal men te
den tro do Esta do da Ba hia, co lo can do-se a ser vi ço de 
uma po lí ti ca mes qui nha, in clu si ve par ti dá ria, para in -
ves ti gar aque les que con si de ra de sa fe tos po lí ti cos e
para es que cer e não in ves ti gar aque les que, se gun do
con si de ra, es te jam ao seu lado. Isso tem ul tra pas sa-
do in clu si ve o li mi te da to le rân cia do pon to de vis ta de
res pe i to aos en tes fe de ra ti vos, por que o Sr. Wal dir Pi -
res tem con vo ca do até a Po lí cia Fe de ral para cons-
tran ger e pres si o nar ad mi nis tra do res le gal men te ele i-
tos pelo povo. Pro cu ra des mo ra li zar e aba ter o âni mo
da que les que, na sua ava li a ção, me re cem ser al vos
da sua ação per se cu tó ria.
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Esses são abu sos co me ti dos pela Con tro la do-
ria-Ge ral da União que aten tam con tra a au to no mia
dos Mu ni cí pi os e re pre sen tam uma vi o la ção ina ce i tá-
vel em re la ção aos Mu ni cí pi os ba i a nos.

Re cen te men te, a União dos Mu ni cí pi os da Ba -
hia, por in ter mé dio de seu Pre si den te, pro tes tou ve e-
men te men te con tra es ses atos, in clu si ve di an te do
pró prio Sr. Wal dir Pi res. Ele res pon deu di zen do que
está res pal da do em le gis la ção para fa zer essa fis ca li-
za ção. No en tan to, ele está res pal da do para fis ca li zar
e ava li ar a exe cu ção dos pro gra mas de go ver no, co i-
sa que ele não tem fe i to, até por que, Sr. Pre si den te,
de nún ci as exis tem, como no caso do Mi nis té rio dos
Trans por tes, acu sa do de pri vi le gi ar de ter mi na das
em pre sas no pa ga men to de atra sa dos, o que foi mo ti-
vo do pe di do de de mis são de um fun ci o ná rio gra du a-
do da que le Mi nis té rio. Mas nada foi apu ra do. Algo se -
me lhan te se deu tam bém no Mi nis té rio do Tra ba lho, e
o Sr. Wal dir Pi res tam bém nada apu rou.

Com re la ção às pre fe i tu ras mu ni ci pa is do seu
Par ti do, o Par ti do dos Tra ba lha do res, na Ba hia, há vá -
ri as de nún ci as: como no caso do Mu ni cí pio de Ita bu-
na, cuja de nún cia foi pa tro ci na da pelo Mi nis té rio Pú -
bli co; e da Ci da de de Ala go i nhas, pa tro ci na da pela
Câ ma ra de Ve re a do res. Mas o Sr. Wal dir Pi res con ti-
nua si len te. Dois pe sos e duas me di das: para os seus
ad ver sá ri os po lí ti cos, os pre fe i tos que ele con si de ra
não te rem acom pa nha do o seu Par ti do nas úl ti mas
ele i ções, o Sr. Wal dir Pi res não pou pa es for ços em
pres si o nar, em in ti mi dar, con vo can do in clu si ve a Po lí-
cia Fe de ral; para seus ami gos, nada acon te ce.

Por tan to, Sr. Pre si den te, esta co mu ni ca ção ina -
diá vel visa a aler tar o Go ver no Fe de ral para que pos -
sa, por meio do pró prio Pre si den te Lula ou do Che fe da 
Casa Ci vil, ve ri fi car essa ati tu de in cor re ta e ina ce i tá vel
do Sr. Wal dir Pi res, que está de mons tran do seus ran -
co res de der ro tas ele i to ra is so fri das – im pos tas pelo
pró prio povo da Ba hia –, uti li zan do-se da po si ção de
Con tro la dor-Ge ral da União para pra ti car sua vin gan-
ça. E esse não é mais do que o seu de si de ra to.

De i xo con sig na do aqui este pro tes to, Sr. Pre si-
den te, para que re al men te pos sa ces sar essa ação
in ti mi da tó ria e ina ce i tá vel do Sr. Wal dir Pi res no Esta -
do da Ba hia.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Cé sar Bor-
ges, o Sr. Efra im Mo ra is, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José
Sar ney, Pre si den te.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, es tou ins cri to em ter ce i ro lu gar para fa zer
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nun ca é de -
ma is re pe tir que o apo io ao se tor de agro ne gó cio no
Bra sil é um dos ca mi nhos mais efi ci en tes e mais rá pi-
dos para a re to ma da do de sen vol vi men to de nos so
País. Qu an do se in ves te na agri cul tu ra e na pe cuá ria,
o re tor no vem já no ano se guin te, com au men to de
pro du ção, ge ra ção de em pre gos e mais li qui dez no
mer ca do de con su mo.

Está mu i to cla ro que, nos úl ti mos oito anos, foi o
se tor agro pe cuá rio que sus ten tou os ín di ces de cres ci-
men to da eco no mia bra si le i ra. So men te no ano pas sa-
do, o PIB do agro ne gó cio cres ceu 8% no País, con tra
um cres ci men to de ape nas 1,5% da eco no mia como
um todo. A di fe ren ça é bru tal. Não fos se o de sem pe nho
da agro pe cuá ria, a eco no mia bra si le i ra cer ta men te te -
ria ex pe ri men ta do um cres ci men to ne ga ti vo no ano
pas sa do. O agro ne gó cio é hoje res pon sá vel por nada
me nos do que 30% de todo o PIB na ci o nal.

A cons ta ta ção da for ça do cam po é tão ób via
quan to a ca rên cia de apo io que o se tor tem re ce bi do
his to ri ca men te no Bra sil, se com pa ra do com ou tros
pa í ses com po ten ci al nes se se tor. Nos Esta dos Uni -
dos e na Co mu ni da de Eu ro péia, além de cré di to mais
far to e ba ra to, há uma sé rie de ou tros ele men tos que
con tri bu em para o de sem pe nho ex cep ci o nal des se
se tor, algo mu i to su pe ri or ao de sem pe nho bra si le i ro.

Se o se tor de agro ne gó cio tem ob ti do bons re -
sul ta dos, em gran de par te se deve à com pe tên cia e
ao es for ço da clas se pro du to ra. Isso se con fi gu ra num 
si nal cla ro de que, com po lí ti cas de apo io mais avan -
ça das, a con tri bu i ção do cam po para o País pode se
mul ti pli car em es ca las ini ma gi ná ve is.

Uma das me di das re i vin di ca das pe los pro du to-
res, e ab so lu ta men te jus ta e ne ces sá ria, é a cri a ção
do Se gu ro Ru ral, cujo pro je to se en con tra em tra mi ta-
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. O Se gu ro Ru ral é um
dos mais mo der nos e efi ci en tes ins tru men tos de po lí-
ti ca agrí co la exis ten tes no mun do, mas não pra ti ca do
no Bra sil, o que nos in fe ri o ri za na com pe ti ti vi da de in -
ter na ci o nal.

A ati vi da de agrí co la é uma ati vi da de de alto ris -
co, su je i ta a va ri a ções cli má ti cas, pra gas, do en ças,
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que, de uma hora para ou tra, pode trans for mar em pó
todo o in ves ti men to de um pro du tor ru ral, in vi a bi li zan-
do sua ati vi da de para o fu tu ro. O Se gu ro Ru ral é o ins -
tru men to para pro te ger quem pro duz des ses ele men-
tos im pre vi sí ve is, que fo gem ao con tro le até dos mais
mo der nos equi pa men tos hoje exis ten tes. A au sên cia
dele é um ini bi dor de gran des in ves ti men tos.

Ao dar se gu ran ça ao pro du tor ru ral, que mu i tas
ve zes com pro me te todo o seu pa tri mô nio pes so al em
fi nan ci a men tos para a pro du ção, o Se gu ro Ru ral fun -
ci o na como um es tí mu lo ao au men to da área plan ta-
da. Estu dos pre li mi na res mos tram que, já no pri me i ro
ano após a im plan ta ção do Se gu ro Ru ral, a área as -
se gu ra da no Bra sil deve au men tar de 3% para 15%,
pas san do para 8 mi lhões de hec ta res.

Não se tra ta de cri ar um me ca nis mo de pro te ci-
o nis mo aos pro du to res ru ra is, mas de cri ar con di ções
de igual da de com a con cor rên cia in ter na ci o nal. To dos
os im por tan tes pa í ses ex por ta do res do mun do pra ti-
cam al gu ma mo da li da de de se gu ro ru ral, com for te
par ti ci pa ção de re cur sos pú bli cos.

Nos Esta dos Uni dos, uma agên cia do go ver no
gas ta rá no se gu ro para o cam po US$8,2 bi lhões nos
pró xi mos seis anos. A Espa nha, que exi be o mais de -
sen vol vi do sis te ma da Eu ro pa, gas ta anu al men te
nes se pro gra ma o equi va len te a 500 mi lhões de eu -
ros. O sis te ma es pa nhol é se me lhan te ao do Mé xi co,
um país emer gen te como o Bra sil, que tam bém sus -
ten ta pro gra mas de se gu ro agrí co la com re cur sos ofi-
ci a is.Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já tive a
opor tu ni da de de con ver sar com o Mi nis tro da Agri cul-
tu ra, Ro ber to Ro dri gues, so bre esse tema. S. Exª ga -
ran te que se tra ta de uma pri o ri da de do Go ver no do
Pre si den te Lula. O Mi nis tro já es tu da, in clu si ve, a re -
gu la men ta ção da lei com um am plo gru po de tra ba-
lho, para que ela pos sa en trar em ope ra ção tão logo
seja apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na-
do Fe de ral. O in te res se do Go ver no é es sen ci al para
o su ces so do pro je to, já que, sem a par ti ci pa ção de
re cur sos ofi ci a is, di fí cil será tor nar o pro gra ma viá vel.
A ex pe riên cia de ou tros pa í ses nos mos tra essa ne -
ces si da de. A ati vi da de ru ral pos sui pe cu li a ri da des
que im põem um cus to ope ra ci o nal ex ces si va men te
alto, que afas ta ou tor na in viá vel o se gu ro atra vés de
em pre sas pri va das.

Te nho con ver sa do com De pu ta dos Fe de ra is de
meu Esta do no sen ti do de pe dir ur gên cia na apro va-
ção do pro je to na Câ ma ra. E acre di to que essa deve
ser uma pri o ri da de de to dos nós. Com a es cas sez de
re cur sos para in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra, por
exem plo, en con tra-se na for ça do cam po o ca mi nho

para que o País au men te seus ín di ces de cres ci men-
to e saia des sa si tu a ção re ces si va, que se ar ras ta há
al guns anos.

O Se gu ro Ru ral cum pre um pa pel im por tan tís si-
mo nes te pro ces so. Com a sua im plan ta ção, os pro -
du to res bra si le i ros se tor na rão mais com pe ti ti vos se
com pa ra dos a ou tros pa í ses agro ex por ta do res. O Se -
gu ro Ru ral abre ca mi nho para o au men to do cré di to e, 
como con se qüên cia, a in ves ti men tos não ape nas no
au men to da pro du ção, mas em no vas tec no lo gi as
que au men tem a pro du ti vi da de no País.

Será uma me di da que terá re fle xos ime di a tos
num dos ma i o res pro ble mas exis ten tes no Bra sil que
são as al tas ta xas de de sem pre go. A agri cul tu ra é
uma das ati vi da des que mais em pre ga nes te País e
no mun do todo.

Cri ar me ca nis mos para in cen ti var o se tor de
agro ne gó cio é um im pe ra ti vo para que o Bra sil pos sa
vol tar a cres cer com ín di ces ex pres si vos. E o Con-
gres so Na ci o nal pode dar uma con tri bu i ção ex pres si-
va apro van do a lei que cria o Se gu ro Agrí co la bra si le i-
ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pro je to de lei do Con gres so Na ci o nal que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér -
gio Zam bi a si.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI Nº 32, DE 2003-CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do
Mi nis té rio da Edu ca ção, cré di to es pe ci al
no va lor de R$120.858.000,00, para os
fins que es pe cí fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to aos Orça men tos Fis cal e da

Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.640, de 14 de
ja ne i ro de 2003), em fa vor do Mi nis té rio da Edu ca ção,
cré di to es pe ci al no va lor de R$120.858.000,00 (cen to
e vin te mi lhões, oi to cen tos e cin qüen ta e oito mil re a-
is), para aten der às pro gra ma ções cons tan tes do
Ane xo 1 des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º são pro ve ni en tes de anu la ção par -
ci al de do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do
no Ane xo II des ta lei.

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

Bra sí lia,
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MENSAGEM Nº 418

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to

e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio da Edu ca ção, cré di to es pe ci al no
va lor de R$120.858.000,00, para os fins que es pe ci fi-
ca”.

Bra sí lia, 29 de agos to de 2003. – Luíz Iná cio
Lula da Sil va, Pre si den te da Re pú bli ca.
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Avi so nº 891 – Su par/C. Ci vil.

Em 29 de agos to de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Pro je to de lei

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem do

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la-
ti va ao pro je to de lei que “Abre aos Orça men tos Fis cal
e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té-
rio da Edu ca ção, cré di to es pe ci al no va lor de
R$120.858.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

DECRETO Nº 4.591,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003

Dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en -
tre a re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção
da des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 8º Os cré di tos su ple men ta res e es pe ci a is

que vi e rem a ser aber tos nes te exer cí cio, bem como
os cré di tos es pe ci a is re a ber tos, re la ti vos aos gru pos
de des pe sa “Ou tras Des pe sas Cor ren tes”, “Inves ti-
men tos” e “Inver sões Fi nan ce i ras”, res sal va das as
ex clu sões de que tra ta o § 1º do art. 1º des te De cre to,
te rão sua exe cu ção con di ci o na da aos li mi tes fi xa dos
à con ta das fon tes de re cur sos cor res pon den tes.
....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

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

TÍTULO V
Dos Cré di tos Adi ci o na is

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e
es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex po-
si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO,  3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no DO,  3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO,  3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto re je i ta do no DO,  3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no DO,  3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao Po der
Exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO,
3-6-1964)
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta  de Pla nos , Orça-
men tos Pú bli cos e fis ca li za ção.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pro je to
que aca ba de ser lido vai à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção do Pro je to:

Até 7-9– pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 15-9– pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen-
das;

Até 20-9– pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das
emen das;

Até 30-9– en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à Mesa
do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te

OF/A/PSB/ 684/03

Bra sí lia, 29 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia a re ti ra da da De pu-

ta da Alme rin da de Car va lho da vaga de ti tu lar da Co -
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mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, des ti na da a
“in ves ti gar as si tu a ções de vi o lên cia e re des de ex plo-
ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes no Bra sil”
(Re que ri men to nº 2/2003 – CN, das Se nho ras Ma ria
do Ro sá rio, Serys Marly Slhes sa en ko e Pa trí cia Sa -
bo ya Go mes).

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Edu ar do Cam-
pos, Lí der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que se-
rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Sér gio Zam bi a si.

São li das as se guin tes

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº  68, DE 2003

Alte ra a re da ção dos arts. 93, I, 129,
§ 3º, 132 e 134, pa rá gra fo úni co, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, para fi xar ida de mí ni ma
e tem po de ati vi da de ju rí di ca pré via para
o in gres so nas car re i ras da ma gis tra tu ra,
do Mi nis té rio Pú bli co, das Pro cu ra do ri as
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e das
De fen so ri as Pú bli cas da União, Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 93, in ci so I da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 93. .................................................
..............................................................
I – in gres so na car re i ra, cujo car go ini -

ci al será o de juiz subs ti tu to, atra vés de con -
cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, com a par -
ti ci pa ção da Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil em to das as suas fa ses, exi gin do-se do
ba cha rel em di re i to, no mí ni mo, cin co anos
de ati vi da de ju rí di ca e vin te e oito anos de
ida de, ob ser van do-se, nas no me a ções, a or -
dem de clas si fi ca ção.

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

Art. 2º O § 3º do art. 129 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 129. ...............................................
..............................................................

§ 3º O in gres so na car re i ra do Mi nis té-
rio Pú bli co far-se-á me di an te con cur so pú bli-
co de pro vas e tí tu los, as se gu ra da a par ti ci-
pa ção da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil
em sua re a li za ção, exi gin do-se do ba cha rel
em di re i to, no mí ni mo, cin co anos de ati vi da-
de ju rí di ca e vin te e oito anos de ida de, ob -
ser van do-se, nas no me a ções, a or dem de
clas si fi ca ção.

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

Art. 3º O art. 132, ca put, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 132. Os Pro cu ra do res dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral, or ga ni za dos em
car re i ra, na qual o in gres so de pen de rá de
con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, com a
par ti ci pa ção da OAB em to das as suas fa-
ses, exi gi dos do ba cha rel em di re i to cin co
anos de ati vi da de ju rí di ca e vin te e oito anos 
de ida de, exer ce rão a re pre sen ta ção ju di ci al
e a con sul to ria ju rí di ca das res pec ti vas uni-
da des fe de ra das.

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

Art. 4º O pa rá gra fo úni co do art. 134 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 134. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar or-

ga ni za rá a De fen so ria Pú bli ca da União, do
Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os e pres cre-
ve rá nor mas ge ra is para sua or ga ni za ção
nos es ta dos, em car gos de car re i ra, pro vi-
dos, na clas se ini ci al, me di an te con cur so
pú bli co de pro vas e tí tu los, exi gin do-se, do
ba cha rel em di re i to, cin co anos de ati vi da de
ju rí di ca e vin te e oito anos de ida de e as se-
gu ra da a seus in te gran tes a ga ran tia da ina -
mo vi bi li da de e ve da do o exer cí cio da ad vo-
ca cia fora das atri bu i ções fun ci o na is (NR)”

Art. 5º Esta Emen da en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O cons ti tu in te de 1988, em boa hora, ele vou à
con di ção de “fun ções es sen ci a is à jus ti ça” tan to o Mi -
nis té rio Pú bli co quan to a De fen so ria Pú bli ca e as Pro -
cu ra do ri as dos Esta dos e do DF.

Qu an to ao Po der Ju di ciá rio, a Car ta Mag na fi-
xou, de modo mi nu den te, os prin cí pi os ori en ta do res
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da edi ção da lei com ple men tar con cer nen te à ma gis-
tra tu ra, co nhe ci da como Lei Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra
Na ci o nal (LOMAN).

E o fez em con so nân cia com o sen ti men to li ber-
tá rio su per ve ni en te a duas dé ca das de re gi me au to ri-
tá rio, de modo a pro pi ci ar con di ções ins ti tu ci o na is o
mais ade qua das pos sí vel à efe ti va ção da cláu su la pé -
trea da in de pen dên cia e har mo nia dos Po de res do
Esta do, ins cri ta no art. 2º da Lei Ma i or, dis po si ti vo tor -
na do le tra mor ta pela or dem ju rí di ca au to ri tá ria.

Entre tan to, no que ati ne aos cri té ri os para in ves-
ti du ra nas res pec ti vas car re i ras ju rí di cas, cuja dig ni-
da de ins ti tu ci o nal e po der fo ram afi nal res ta be le ci dos,
o cons ti tu in te ol vi dou-se de acres cen tar-lhes exi gên-
ci as e re qui si tos cor re la ti vos com seu acrés ci mo con -
si de rá vel de im por tân cia na es tru tu ra es ta tal.

Além dis so, é sa bi do que o exer cí cio des sas car -
re i ras re quer não só o pre pa ro in te lec tu al afe ri do em
con cur sos de pro vas e tí tu los, mas, so bre tu do, ma tu-
ri da de e ex pe riên cia não só de vida, mas tam bém
aque la ad qui ri da no de sem pe nho do ofí cio de ad vo-
ga do ou de mis ter equi va len te, que im pli que prá ti ca
fo ren se. Tra ta-se aqui de um sa ber que só a mi li tân cia
co ti di a na com as li des pro ces su a is con fe re.

É aque le “sa ber de ex pe riên ci as fe i to”, in dis pen-
sá vel, can ta do até por Ca mões em sua épi ca.

Assim, não bas ta a sim ples com pro va ção de
con clu são do cur so de Di re i to e a apro va ção no con -
cur so pú bli co res pec ti vo para cre den ci ar o jo vem ba -
cha rel aos car gos de juiz, pro mo tor, pro cu ra dor ou de -
fen sor pú bli co.

Des te modo, ao nos so ver, ne nhu ma des sas
ele va das fun ções, cons ti tu ci o nal men te de fi ni das e
pres ti gi a das, pode ser en ca ra da como ape nas mais
uma opor tu ni da de de em pre go para o re cém-for ma-
do, cuja es co lha, ao con trá rio, deve ser de ter mi na da
por uma vo ca ção me di ta da e res pon sá vel.

Assim, as exi gên ci as si mé tri cas para pro vi men-
to de to das es sas car re i ras, cons ti tu ci o nal men te fi xa-
das, de 28 anos de ida de mí ni ma e 5 anos de ati vi da-
de ju rí di ca pré via, nos pa re cem não só de fen sá ve is
mas ne ces sá ri as, até para res ti tu ir a tais fun ções, tí pi-
cas do Esta do e à pró pria jus ti ça pra ti ca da no País, o
cré di to e a con fi an ça po pu lar que as son da gens re -
cen tes de opi nião re ve lam de ca den tes.

Com isso, pre vi nem-se tam bém, ao tor nar-se
mais se le ti vo o aces so a tais car gos, não só a even tu-
al se le ção de can di da tos, ap tos tec ni ca men te, mas
mo vi dos, às ve zes, por me ras ra zões de mer ca do,
atra í dos por van ta gens re mu ne ra tó ri as, mas até a tri -
a gem da que les que as pi ram tão-so men te a as su mir

po si ção de po der nem sem pre com a se re ni da de e a
to le rân cia es pe ra das.

Por fim, se já pre va le cem ida des cons ti tu ci o na is
mí ni mas para o exer cí cio de cer tos car gos no exe cu ti-
vo (Pre si den te da Re pú bli ca, 35 anos), no le gis la ti vo
(Se na dor, 35 anos) e, mes mo, no ju di ciá rio (juiz fe de-
ral, 30 anos), pa re ce-nos ra zoá vel es ta be le cer em 28
anos o re qui si to etá rio para o in gres so em car re i ras
es sen ci a is ao fun ci o na men to e à ad mi nis tra ção da
jus ti ça em nos so País.

Sala das Ses sões, 2 de se tem bro de 2003. –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Alme i da Lima – Ra mez Te -
bet – Edu ar do Su plicy – Ana Jú lia – Pa u lo Octá vio
– Ney Su as su na – Anto nio Car los Va la da res – Ser -
gio Gu er ra – Tas so Je re is sa ti – Edu ar do Aze re do
– Del cí dio Ama ral – Pa trí cia Sa bo ya – Mão San ta –
Ge ral do Mes qui ta – Efra im Mo ra is – João Alber to
– Arthur Vir gí lio – Jo nas Pi nhe i ro – Du ci o mar Cos -
ta – Ante ro Paes de Bar ros – Ro dol fo Tou ri nho –
Ma gui to Vi le la – He lio Cos ta – Pa pa léo Paes –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cia Vâ nia.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 2º São Po de res da União, in de pen den tes e
har mô ni cos en tre si, o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju -
di ciá rio.

....................................................................................
Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta

ou fun da ci o nal, de qual quer dos Po de res da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os
obe de ce rá aos prin cí pi os de le ga li da de, im pes so a li-
da de, mo ra li da de, pu bli ci da de e, tam bém, ao se guin-
te:

....................................................................................
XIII – é ve da da a vin cu la ção ou equi pa ra ção de

ven ci men tos, para o efe i to de re mu ne ra ção de pes so-
al do ser vi ço pú bli co, res sal va do o dis pos to no in ci so
an te ri or e no art 39, § 1º;

....................................................................................
Art. 39. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e

os Mu ni cí pi os ins ti tu i rão, no âm bi to de sua com pe tên-
cia, re gi me ju rí di co úni co e pla nos de car re i ra para os
ser vi do res da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, das au tar-
qui as e das fun da ções pú bli cas.

§ 1º A lei as se gu ra rá, aos ser vi do res da ad mi-
nis tra ção di re ta, iso no mia de ven ci men tos para car -
gos de atri bu i ções igua is ou as se me lha dos do mes -
mo Po der ou en tre ser vi do res dos Po de res Exe cu ti vo,
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, res sal va das as van ta gens de
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ca rá ter in di vi du al e as re la ti vas à na tu re za ou ao lo cal
de tra ba lho.

....................................................................................
Art. 93. Lei com ple men tar, de ini ci a ti va do Su-

pre mo Tribu nal Fe de ral, dis po rá so bre o Esta tu to da
Ma gis tra tu ra, ob ser va dos os se guin tes prin cí pi os:

I – in gres so na car re i ra, cujo car go ini ci al será
o de juiz subs ti tu to, atra vés de con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los, com a par ti ci pa ção da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil em to das as suas fa ses, obe -
de cen do-se, nas no me a ções, à or dem de clas si fi-
ca ção;

II – pro mo ção de en trân cia para en trân cia, al ter-
na da men te, por an ti gui da de e me re ci men to, aten di-
das as se guin tes nor mas:

a) é obri ga tó ria a pro mo ção do juiz que fi gu re
por três ve zes con se cu ti vas ou cin co al ter na das em
lis ta de me re ci men to;

b) a pro mo ção por me re ci men to pres su põe dois 
anos de exer cí cio na res pec ti va en trân cia e in te grar o
juiz a pri me i ra quin ta par te da lis ta de an ti gui da de
des ta, sal vo se não hou ver com tais re qui si tos quem
ace i te o lu gar vago;

c) afe ri ção do me re ci men to pe los cri té ri os da
pres te za e se gu ran ça no exer cí cio da ju ris di ção e
pela fre qüên cia e apro ve i ta men to em cur sos re co-
nhe ci dos de aper fe i ço a men to;

d) na apu ra ção da an ti gui da de, o tri bu nal so-
men te po de rá re cu sar o juiz mais an ti go pelo voto de
dois ter ços de seus mem bros, con for me pro ce di men-
to pró prio, re pe tin do-se a vo ta ção até fi xar-se a in di-
ca ção;

III  – o aces so aos tri bu na is de se gun do grau
far-se-á por an ti gui da de e me re ci men to, al ter na da-
men te, apu ra dos na úl ti ma en trân cia ou, onde hou ver,
no Tri bu nal de Alça da, quan do se tra tar de pro mo ção
para o Tri bu nal de Jus ti ça, de acor do com o in ci so II e
a clas se de ori gem;

IV – pre vi são de cur sos ofi ci a is de pre pa ra ção e
aper fe i ço a men to de ma gis tra dos como re qui si tos
para in gres so e pro mo ção na car re i ra;

V – os ven ci men tos dos ma gis tra dos se rão fi xa-
dos com di fe ren ça não su pe ri or a dez por cen to de
uma para ou tra das ca te go ri as da car re i ra, não po-
den do, a tí tu lo ne nhum, ex ce der os dos Mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

VI – a apo sen ta do ria com pro ven tos in te gra is é
com pul só ria por in va li dez ou aos se ten ta anos de ida -
de, e fa cul ta ti va aos trin ta anos de ser vi ço, após cin co
anos de exer cí cio efe ti vo na ju di ca tu ra;

VII – o juiz ti tu lar re si di rá na res pec ti va co mar ca;

VIII  – o ato de re mo ção, dis po ni bi li da de e apo -
sen ta do ria do ma gis tra do, por in te res se pú bli co, fun-
dar-se-á em de ci são por voto de dois ter ços do res-
pec ti vo tri bu nal, as se gu ra da am pla de fe sa;

IX – to dos os jul ga men tos dos ór gãos do Po der
Ju di ciá rio se rão pú bli cos, e fun da men ta das to das as
de ci sões, sob pena de nu li da de, po den do a lei, se o
in te res se pú bli co o exi gir, li mi tar a pre sen ça, em de -
ter mi na dos atos, às pró pri as par tes e a seus ad vo ga-
dos, ou so men te a es tes;

X – as de ci sões ad mi nis tra ti vas dos tri bu na is se -
rão mo ti va das, sen do as dis ci pli na res to ma das pelo
voto da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros;

XI – nos tri bu na is com nú me ro su pe ri or a vin te e
cin co jul ga do res, po de rá ser cons ti tu í do ór gão es pe-
ci al, com o mí ni mo de onze e o má xi mo de vin te e cin -
co mem bros, para o exer cí cio das atri bu i ções ad mi-
nis tra ti vas e ju ris di ci o na is da com pe tên cia do tri bu nal
ple no.

....................................................................................
Art. 129. São fun ções ins ti tu ci o na is do Mi nis té-

rio Pú bli co:
I – pro mo ver, pri va ti va men te, a ação pe nal pú bli-

ca, na for ma da lei;

II – ze lar pelo efe ti vo res pe i to dos po de res pú bli-
cos e dos ser vi ços de re le vân cia pú bli ca aos di re i tos
as se gu ra dos nes ta Cons ti tu i ção, pro mo ven do as me -
di das ne ces sá ri as a sua ga ran tia;

III – pro mo ver o in qué ri to ci vil e a ação ci vil pú bli-
ca, para a pro te ção do pa tri mô nio pú bli co e so ci al, do
meio am bi en te e de ou tros in te res ses di fu sos e co le ti-
vos;

IV – pro mo ver a ação de in cons ti tu ci o na li da de
ou re pre sen ta ção para fins de in ter ven ção da União e
dos Esta dos, nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;

V – de fen der ju di ci al men te os di re i tos e in te res-
ses das po pu la ções in dí ge nas;

VI – ex pe dir no ti fi ca ções nos pro ce di men tos ad -
mi nis tra ti vos de sua com pe tên cia, re qui si tan do

in for ma ções e do cu men tos para ins truí-los, na
for ma da lei com ple men tar res pec ti va;

VII – exer cer o con tro le ex ter no da ati vi da de po -
li ci al, na for ma da lei com ple men tar men ci o na da no
ar ti go an te ri or;

VIII – re qui si tar di li gên ci as in ves ti ga tó ri as e a
ins ta u ra ção de in qué ri to po li ci al, in di ca dos os

fun da men tos ju rí di cos de suas ma ni fes ta ções
pro ces su a is;
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IX – exer cer ou tras fun ções que lhe fo rem con fe-
ri das, des de que com pa tí ve is com sua fi na li da de,
sen do-lhe ve da da a re pre sen ta ção ju di ci al e a con sul-
to ria ju rí di ca de en ti da des pú bli cas.

§ 1º A le gi ti ma ção do Mi nis té rio Pú bli co para as
ações ci vis pre vis tas nes te ar ti go não im pe de a de
ter ce i ros, nas mes mas hi pó te ses, se gun do o dis pos to
nes ta Cons ti tu i ção e na lei.

§ 2º As fun ções de Mi nis té rio Pú bli co só po dem
ser exer ci das por in te gran tes da car re i ra, que de ve rão
re si dir na co mar ca da res pec ti va lo ta ção.

§ 3º O in gres so na car re i ra far-se-á me di an te
con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, as se gu ra da par-
ti ci pa ção da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil em sua
re a li za ção, e ob ser va da, nas no me a ções, a or dem de 
clas si fi ca ção.

§ 4º Apli ca-se ao Mi nis té rio Pú bli co, no que cou -
ber, o dis pos to no art. 93,11 e VI.
....................................................................................

Art. 132. Os Pro cu ra do res dos Esta dos e do Dis -
tri to Fe de ral exer ce rão a re pre sen ta ção ju di ci al e a
con sul to ria ju rí di ca das res pec ti vas uni da des fe de ra-
das, or ga ni za dos em car re i ra, na qual o in gres so de -
pen de rá de con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, ob -
ser va do o dis pos to no art. 135.

....................................................................................
Art. 135. Às car re i ras dis ci pli na das nes te Tí tu lo

apli cam-se o prin cí pio do art. 37, XII, e o art. 39, § 1.º.
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 69, DE 2003

Alte ra o § 1º do art. 62 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, para ve dar a edi ção de me-
di da pro vi só ria re fe ren te a ma té ria ob je to
de veto re je i ta do na mes ma le gis la tu ra.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com a se guin te al te ra ção:

“Art. 62. .................................................
§ 1º........................................................
..............................................................

V – ob je to de veto re je i ta do na mes ma
le gis la tu ra.

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

Art. 2º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Como é de co nhe ci men to ge ral, a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001, re pre sen tou um gran de
ins tru men to de con ten ção aos even tu a is abu sos na
edi ção de me di das pro vi só ri as.

Entre tan to, a ex pe riên cia nos tem mos tra do que
al guns abu sos ain da são pos sí ve is na uti li za ção des -
se re le van te ins ti tu to cons ti tu ci o nal.

Com efe i to, cer ta men te mu i tos se re cor dam, o
Po der Exe cu ti vo re me teu ao Con gres so Na ci o nal o
pro je to que deu ori gem à Lei nº 8.112, de 1990, ins ti-
tu in do o cha ma do re gi me ju rí di co úni co. Em sua tra -
mi ta ção, as duas Ca sas es ta be le ce ram novo con te ú-
do para os seus arts. 192 e 193. Não sa tis fe i to com as
al te ra ções in tro du zi das, o go ver no exer ceu o seu di -
re i to de veto, que, pos te ri or men te apre ci a do, foi der -
ru ba do pelo Con gres so Na ci o nal. Até aí, tudo cer to,
pois de acor do com as re gras da pró pria Cons ti tu i ção.
O que ocor reu de po is é que foi re al men te gra ve, pois
o Po der Exe cu ti vo, in con for ma do com a der ru ba da do 
veto, edi tou me di da pro vi só ria re vo gan do es ses dois
ar ti gos.

Ou tra bur la re la ti va men te co mum tem-se ve ri fi-
ca do em tem pos mais re cen tes, quan do, in sa tis fe i to
com al te ra ções in tro du zi das em pro je tos de con ver-
são de me di das pro vi só ri as, o Po der Exe cu ti vo veta o
que lhe de sa gra da e ime di a ta men te edi ta nova me di-
da pro vi só ria res ta be le cen do o tex to ori gi nal que fora
mo di fi ca do.

Em nos so en ten der, pra ti ca-se, em am bos os
ca sos, não ape nas uma afron ta, mas um ina ce i tá vel
des res pe i to ao Po der Le gis la ti vo, que as sim tem anu -
la da a sua prin ci pal e mais im por tan te prer ro ga ti va
ins ti tu ci o nal.

Des sa for ma, a ini ci a ti va em tela tem o ob je ti vo
de apri mo rar o tex to da Lei Ma i or, cor ri gin do es sas si -
tu a ções, pois como já su pra ci ta do, ins ti tui ex pres sa-
men te que a ma té ria le gis la ti va ve ta da pelo Pre si den-
te da Re pú bli ca, e cujo veto te nha sido der ru ba do
pelo Con gres so Na ci o nal, não po de rá ser ob je to de
me di da pro vi só ria na mes ma Le gis la tu ra. Pre ser-
va-se as sim o pro ces so le gis la ti vo e o res pe i to às ins -
ti tu i ções de mo crá ti cas.
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Ante o ex pos to, em face da re le vân cia da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que ora sub me te-
mos a esta Casa, so li ci ta mos o apo io dos no bres co -
le gas para a sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 2 de se tem bro de 2003. –
Ro dolp ho Tou ri nho – Re gi nal do Du ar te – Amir
Lan do – Vla dir Ra upp – Ga ri bal di Alves – Mão
San ta – Arthur Vir gi lío – José Agri pi no – Edi son
Lo bão – Ney Su as su na – Sibá Ma cha do – Cé sar
Bor ges – Pa u lo Paim – Alber to Sil va – Pa u lo Octá -
vio – Ro me ro Jucá – Ide li Sal vat ti – Ra mez Te bet –
Alme i da Lima – Edu ar do Su plicy – Ana Ju lia Ca re-
pa – João Ca pi be ri be – Flá vio Arns – Osmar Dias – 
Pa pa leo Paes – Anto nio Car los Va la da res – Pa trí-
cia Sa bo ya – Tas so Je re is sat ti – De u cí dio – Efra im
Mo ra is – Fer nan do Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................
“Art. 62. Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o

Pre si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me di das pro -
vi só ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las de
ime di a to ao Con gres so Na ci o nal.

§ 1º É ve da da a edi ção de me di das pro vi só ri as
so bre ma té ria:

I – re la ti va a:
a) na ci o na li da de, ci da da nia, di re i tos po lí ti cos,

par ti dos po lí ti cos e di re i to ele i to ral;
b) di re i to pe nal, pro ces su al pe nal e pro ces su al

ci vil;
c) or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té-

rio Pú bli co, a car re i ra e a ga ran tia de seus mem bros;
d) pla nos plu ri a nu a is, di re tri zes or ça men tá ri as,

or ça men to e cré di tos adi ci o na is e su ple men ta res,
res sal va do o pre vis to no art. 167, § 3º;

II – que vise a de ten ção ou se qües tro de bens,
de pou pan ça po pu lar ou qual quer ou tro ati vo fi nan ce i-
ro;

III – re ser va da a lei com ple men tar;
IV – já dis ci pli na da em pro je to de lei apro va do

pelo Con gres so Na ci o nal e pen den te de san ção ou
veto do Pre si den te da Re pú bli ca.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
“Art. 60..............................................................

....................................................................................
§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da

pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

.........................................................................”
“Art. 62.  Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o

Pre si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me di das pro -
vi só ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las de
ime di a to ao Con gres so Na ci o nal.

§ 1º É ve da da a edi ção de me di das pro vi só ri as
so bre ma té ria:

I – re la ti va a:
a) na ci o na li da de, ci da da nia, di re i tos po lí ti cos,

par ti dos po lí ti cos e di re i to ele i to ral;
b) di re i to pe nal, pro ces su al pe nal e pro ces su al

ci vil;
c) or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té-

rio Pú bli co, a car re i ra e a ga ran tia de seus mem bros;
d) pla nos plu ri a nu a is, di re tri zes or ça men tá ri as,

or ça men to e cré di tos adi ci o na is e su ple men ta res,
res sal va do o pre vis to no art. 167, § 3º;

II – que vise a de ten ção ou se qües tro de bens,
de pou pan ça po pu lar ou qual quer ou tro ati vo fi nan ce i-
ro;

III – re ser va da a lei com ple men tar;
IV – já dis ci pli na da em pro je to de lei apro va do

pelo Con gres so Na ci o nal e pen den te de san ção ou
veto do Pre si den te da Re pú bli ca.

........................................................................”

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32,
DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

“Alte ra dis po si ti vos dos arts. 48, 57,
61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

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

LEI Nº 8.112, DE 1990

....................................................................................
“Art. 192. O ser vi dor que con tar tem po de ser vi-

ço para apo sen ta do ria com pro ven to in te gral será
apo sen ta do:” (*)

Art. 193.  O ser vi dor que ti ver exer ci do fun ção de 
di re ção, che fia, as ses so ra men to, as sis tên cia ou car -
go em co mis são, por pe río do de 5 (cin co) anos con se-
cu ti vos, ou 10 (dez) anos in ter po la dos, po de rá apo-
sen tar-se com a gra ti fi ca ção da fun ção ou re mu ne ra-
ção do car go em co mis são, de ma i or va lor, des de que
exer ci do por um pe río do mí ni mo de 2 (dois) anos.” (*)

(*) – ve ta do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, mas
man ti do pelo Con gres so (DOU) 19-4-91)
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia)
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 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 70, DE 2003

Alte ra o pa rá gra fo 3º do art. 226 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para per mi tir a
união es tá vel en tre ca sa is ho mos se xu a is.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do pa rá gra fo 3º, do art. 60
da Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te
emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º  O § 3º do art. 226 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral pas sa a ter a se guin te re da ção:

“§ 3º.  Para efe i to da pro te ção do Esta -
do, é re co nhe ci da a união es tá vel en tre ca -
sa is he te ros se xu a is ou ho mos se xu a is como
en ti da de fa mi li ar, de ven do a lei fa ci li tar a
sua con ver são em ca sa men to quan do exis -
ten te en tre o ho mem e a mu lher.”

Art. 2º  Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data da sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A exis tên cia de ca sa is ho mos se xu a is no Bra sil,
as sim como no res to do Mun do, é uma re a li da de. A
fal ta de re gu la ção ju rí di ca no Bra sil para as pes so as
que vi vem a re la ção ho mos se xu al de i xa inú me ras
pes so as sem qual quer pro te ção do Esta do, já que os
com pa nhe i ros não go zam de di re i tos fun da men ta is
tais como os be ne fí ci os dos ali men tos e da par ti lha de 
bens após uma even tu al se pa ra ção, ou da pen são e
da he ran ça, em ra zão da mor te de um dos com pa-
nhe i ros.

A so ci e da de bra si le i ra avan çou. Hoje são ace i tos
com por ta men tos que sem pre exis ti ram, mas que por
pre con ce i to ti nham que fi car na clan des ti ni da de. A or -
dem do dia da so ci e da de de mo crá ti ca e plu ra lis ta é
ace i tar as op ções in di vi du a is dos seus ci da dãos, que
di gam res pe i to à sua ma ne i ra de vi ver e se re la ci o nar.

Assim tem ocor ri do nos pa í ses de sen vol vi dos
do blo co oci den tal.

A Di na mar ca foi o pri me i ro país a re co nhe cer,
em 1986, al guns di re i tos pa tri mo ni a is en tre ca sa is ho -
mos se xu a is. A par tir de 1989 hou ve a le ga li za ção to -
tal des se tipo de união. A No ru e ga fez o mes mo em
1992, a Su é cia em 1995 e a Islân dia em 1996.

Em 1994 o Par la men to Eu ro peu emi tiu uma re -
so lu ção so bre a pa ri da de de di re i tos dos ho mos se xu-
a is e re co men dou aos Pa í ses– Mem bros da União
Eu ro péia que fos sem es ta be le ci das re gras igua lan do
os di re i tos de les aos dos he te ros se xu a is no que tan -
ge às re la ções.

Na Ho lan da pes qui sas de opi niões re a li za das
na dé ca da de 90 de mons tra ram que 70% (se ten ta por 
cen to) da po pu la ção era fa vo rá vel ao re co nhe ci men to
até do pró prio ca sa men to en tre ho mos se xu a is. Em
1988 fo ram es ten di dos al guns di re i tos tais como pen -
sões, se gu ri da de so ci al e he ran ça a ca sa is ho mos se-
xu a is. Em 2000 foi apro va da lei, por 107 vo tos a fa vor
e 33 con tra, que per mi tiu o ca sa men to ci vil en tre ho -
mos se xu a is. A Bél gi ca se guiu o mes mo ca mi nho da
Ho lan da, não per mi tin do ape nas a ado ção de cri an-
ças por ca sa is ho mos se xu a is.

Na Fran ça, des de 1995 di ver sos mu ni cí pi os já
en tre ga vam cer ti fi cats de vie com mu ne a ca sa is
ho mos se xu a is. Em 1999 foi apro va do o “Pac to Ci vil de 
So li da ri e da de”, dis pon do so bre di re i tos e de ve res re -
cí pro cos en tre ca sa is, hor no ou he te ros se xu a is, não
vin cu la dos ao ca sa men to.

Na Ale ma nha en trou em vi gor em 11 de agos to
de 2001 uma lei que per mi tiu a união es tá vel en tre ho -
mos se xu a is.

Em Lon dres, em 5 de se tem bro de 2001, dois
ca sa is ho mos se xu a is tor na ram-se os pri me i ros ca sa-
is bri tâ ni cos a te rem re co nhe ci dos seus re la ci o na-
men tos como ofi ci a is.

O Par la men to da Fin lân dia apro vou em 28 de
se tem bro de 2001 uma lei que con ce de aos ho mos-
se xu a is o di re i to de se ca sar.

Na Argen ti na, os le gis la do res de Bu e nos Ai res,
em 13 de de zem bro de 2002, tor na ram-na a pri me i ra
ci da de da Amé ri ca La ti na a le ga li zar a união ci vil en -
tre ho mos se xu a is, sem ad mi tir, po rém, o ca sa men to.

Nos Esta dos Uni dos, de ze nas de ci da des, en tre
elas São Fran cis co (1991) e Nova Ior que (1993) re co-
nhe cem di re i tos a ca sa is ho mos se xu a is. Em ní vel
Esta du al, a cha ma da par ce ria do més ti ca é re co nhe ci-
da por três Esta dos: Ca li fór nia, Ha vaí e Mas sa chus-
sets. O Esta do de Ver mont re co nhe ce a união ci vil en -
tre pes so as do mes mo sexo des de 15 de abril de 2000.

Re cen te men te, em 26 de ju nho de 2003, a Su -
pre ma Cor te Ame ri ca na con si de rou in cons ti tu ci o nal
uma lei do Te xas que con si de ra va cri me o sexo con -
sen su al en tre ho mos se xu a is, mes mo em suas pró pri-
as ca sas, mo di fi can do as sim um pre ce den te an te ri or,
de 1986, a res pe i to de urna Lei da Geór gia, em que
ela ti nha con si de ra do cons ti tu ci o nal lei da mes ma na -
tu re za.

No Ca na dá de ci sões ju di ci a is têm ad mi ti do a
união es tá vel en tre ho mos se xu a is nos Tri bu na is de
Qu e bec, Co lum bia Bri tâ ni ca e Ontá rio.

Vê-se, por tan to, que no mun do todo tem ocor ri-
do, em ma i or ou me nor es ca la, o re co nhe ci men to dos
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efe i tos ci vis das uniões ho mos se xu a is. Essa é uma ini -
ci a ti va que deve ser se gui da pelo Bra sil, por que o nos -
so país é mar ca do pela di ver si da de e pela to le rân cia.

Nada jus ti fi ca que de i xe mos de con ce der pro te-
ção do Esta do às pes so as que man tém um re la ci o na-
men to ho mos se xu al. O prin cí pio da dig ni da de hu ma-
na, in se ri do como fun da men to da nos sa Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil no art. 1º da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, exi ge que as pes so as que op tem por esse tipo de
re la ci o na men to pos sam en con trar no Esta do la i co a
de vi da pro te ção ju rí di ca.

Esses os mo ti vos pe los qua is sub me to à con si-
de ra ção dos meus pa res esta pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção Fe de ral, que per mi ti rá a ex ten são aos
ca sa is ho mos se xu a is dos di re i tos de cor ren tes da
união es tá vel en tre ca sa is he te ros se xu a is, ex clu í da a
con ver são ao ca sa men to, que con ti nua sen do prer ro-
ga ti va da união en tre ho mem e mu lher.

Sala das Ses sões, 2 de se tem bro de 2003. –
Sér gio Ca bral – Ro ber to Sa tur ni no – Anto nio Car -
los Va la da res – Alo í zio Mer ca dan te – De mós te nes
Tor res – Ra mez Te bet – Val mir Ama ral – Eu rí pe des
Ca mar go – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Ana Jú lia Ca -
re pa – Ro dolp ho Tou ri nho – Edu ar do Aze re do –
De lí cio Ama ral – Ro me ro Jucá – Sér gio Zam bi a si – 
Ga ri bal di Alves Fi lho – Alber to Sil va – Mão San ta – 
Edu ar do Su plicy – Ney Su as su na – Ante ro Paes
de Bar ros – Wal dir Ra upp – Pa u lo Paim – Au gus to
Bo te lho – Gil ber to Mes tri nho – Re nan Ca lhe i ros –
Fá ti ma Cle i de.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO VII
Da Fa mí lia, da Cri an ça, do Ado les cen te e do Ido so

Art. 226. A fa mí lia, base da so ci e da de, tem es -
pe ci al pro te ção do Esta do.

§ 1º O ca sa men to é ci vil e gra tu i ta a ce le bra ção.
§ 2º O ca sa men to re li gi o so tem efe i to ci vil, nos

ter mos da lei.
§ 3º Para efe i to da pro te ção do Esta do, é re co-

nhe ci da a união es tá vel en tre o ho mem e a mu lher
como en ti da de fa mi li ar, de ven do a lei fa ci li tar sua con -
ver são em ca sa men to.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As pro-
pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que aca bam de ser
li das es tão su je i tas às dis po si ções cons tan tes do art.
354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

As ma té ri as se rão des pa cha das à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 755, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja so li ci ta-
do ao Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, por in ter mé dio
da Pe tro bras,  que en ca mi nhe a esta Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le in for ma ções a res pe i to da li ci-
ta ção, re a li za da pela mo da li da de de con vi te, das pla -
ta for mas p-51 e p-52 (con vi te 899.8.005-02-1) con for-
me do cu men ta ção ane xa, re ce bi da nes ta Co mis são.

Sala da Co mis são,  21 de agos to de 2003.  – Se -
na dor –  Ney Su as su na Pre si den te, – Luiz Otá vio,
Re la tor – Cé sar Bor ges – João Ba tis ta Mota –
Osmar Dias – Ger son Ca ma ta – Del cí dio Ama ral –
João Ri be i ro – Ro me ro Jucá.

OF/CFC/Nº 62/2003

Bra sí lia, 21 agos to de 2003

Exmo. Sr.
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, que esta Co mis-

são, em re u nião re a li za da nes ta data, apro vou o re-
que ri men to nº 30/2003-CFC, de au to ria do Se na dor
Luiz Otávio, que re quer “seja so li ci ta do ao Mi nis té rio
das Mi nas e Ener gia, por in ter mé dio da Pe tro bras,
que en ca mi nhe a esta Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le in for ma ções a res pe i to da li ci ta ção, re a li za-
da pela mo da li da de de con vi te, das pla ta for mas P-51
e P-52 (con vi te 899.8.005-02-1)”.

Des ta for ma, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia a
res pec ti va ma té ria.

Re i te ro, nes ta opor tu ni da de, meus pro tes tos do
mais alto apre ço e dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor Ney Su as su na, Pre si den te.

(À mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos re gi men ta is.
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So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi-
a si.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 756 , DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 215, com bi na do
com o art. 255, in ci so II, c, 12 do Re gi men to Inter no,
que o PLC nº 16, de 2003, seja, tam bém, apre ci a do
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Jus ti fi ca ção

Com a edi ção da Lei Nº 8.631, de 1993, pro mo-
veu-se a de se qua li za ção ta ri fá ria no País e, con se-
qüen te, a ex tin ção do re gi me de re mu ne ra ção ga ran-
ti da do se tor elé tri co.

Até esse pe río do, as con ces si o ná ri as ti nham
por lei o di re i to de re ce ber uma re mu ne ra ção mí ni ma
en tre 10 e 12% so bre seus in ves ti men tos. Qu an do
esse pa ta mar de ren ta bi li da de não era al can ça do, em 
face da equa li za ção ta ri fá ria ou por ta ri fas in su fi ci en-
tes, as em pre sas se cre di ta vam das di fe ren ças em
uma ru bri ca con tá bil de no mi na da Con ta de Re sul ta-
dos a Com pen sar.

O Go ver no Fe de ral re co nhe ceu como cré di tos
lí qui dos e cer tos das con ces si o ná ri as de ener gia elé -
tri ca apro xi ma da men te US$ 20 bi lhões de dó la res.

Essa mes ma Lei no 8.631, de 1993, es ta be le-
ceu a pos si bi li da de de li qui da ção des se pas si vo por
meio de en con tro de con tas com dí vi das pe ran te a
União e ao sis te ma Ele tro brás.

Pos te ri or men te, a Lei no 8.724, de 1993, es ta-
be le ceu um re du tor de 25% so bre o Sal do Inte gral da
Con ta de Re sul ta dos a Com pen sar de cada con ces si-
o ná ria como for ma de com pen sa ção ao re co lhi men to
tri bu tá rio.

Com base nes sas con di ções, o Te sou ro Na ci o-
nal re a li zou o en con tro de con tas, caso a caso, en tre o 
Sal do Re du zi do da Con ta de Re sul ta dos a Com pen-
sar (des con ta do os 25%) e as dí vi das que cada em -
pre sa po dia com pen sar, ou seja, as dí vi das com a
União e com o sis te ma Ele tro brás.

Mes mo após o en con tro de con tas, al gu mas
em pre sas, por te rem dí vi das su pe ri o res ao seu Sal do
Re du zi do, não pu de ram com pen sar a to ta li da de de
seus dé bi tos.

Nes se sen ti do, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
16, de 2003, visa a per mi tir a com pen sa ção, pri me i ra-
men te das dí vi das pe ran te a União e ao sis te ma Ele -
tro brás e, so men te, a par tir daí, aba ter do sal do re ma-

nes cen te o li mi te de 25% do Sal do Inte gral da Con ta
de Re sul ta dos a Com pen sar.

Essa me to do lo gia de cál cu lo, no en tan to, re dun-
da no fato de que so men te aque las em pre sas com
en di vi da men tos su pe ri o res a 75% do Sal do Inte gral
da Con ta de Re sul ta dos a Com pen sar e ain da que
per ma ne ce ram com dí vi das a com pen sar no en con-
tro de con tas re a li za do pelo Te sou ro Na ci o nal se jam
be ne fi ci a das.

Nes se sen ti do, ob ser va-se uma usur pa ção do
con sa gra do prin cí pio cons ti tu ci o nal da iso no mia, por -
que tal dis po si ti vo fa vo re ce com cré di tos adi ci o na is
da Con ta de Re sul ta dos a Com pen sar aque las con -
ces si o ná ri as que ti nham dí vi das ma i o res e, por ou tro
lado, não pro por ci o na o mes mo be ne fí cio para as de -
ma is con ces si o ná ri as.

Por fim, o tra ta men to não equâ ni me, pre ten di-
do pela re da ção do PLC nº 16, de 2003, se con fi gu ra
em des res pe i to ao prin cí pio cons ti tu ci o nal da iso no-
mia es ta tu í do no art. 5º da Car ta Mag na, de 1988, o
que, por tan to, en se ja a aná li se da ma té ria pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta
Casa.

Sala das Ses sões, 2 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Hé lio Cos ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu-
na men te.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio
Zam bi a si.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 757, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Edu ca ção, acer ca do pro je to que pre vê a
dis tri bu i ção de kits de uni for me es co lar.

Nos ter mos do art. 216, I, do Re gi men to Inter -
no, com bi na do com o dis pos to no art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e ten do em vis ta no tí ci as di vul-
ga das pela Fo lha de S.Pa u lo, re que i ro que se jam
so li ci ta das ao Mi nis tro da Edu ca ção, da dos a res pe i-
to do pro je to que pre vê a dis tri bu i ção de kits de uni -
for me es co lar a es co la res de todo o País, es pe ci fi-
can do os cri té ri os de con tem pla ção, cus tos por kit,
cus to to tal, ori gem dos re cur sos fi nan ce i ros para o
cus te io, mo de lo dos itens que com põem os kits, se
ha ve rá di ze res im pres sos nas mo chi las e épo ca da
dis tri bu i ção.
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Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li za ção e con tro le, por tan to de acom -
pa nha men to das ações do Go ver no nas di fe ren tes
áre as. No caso em tela, for mu la mos este re que ri-
men to para que o Se na do da Re pú bli ca pos sa in te i-
rar-se so bre a mo da li da de anun ci a da de dis tri bu i ção
de kits de uni for mes es co la res pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção.

Sala das Ses sões, 2 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 758, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Sa ú de acer ca de pro ce di men tos na
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
– ANVISA, que le va ram à de mis são nove
de seus 10 den tis tas da Câ ma ra Téc ni ca
de Me di ca men tos.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das
ao Se nhor Mi nis tro da Sa ú de in for ma ções so bre as
ocor rên ci as que le va ram nove dos 10 ci en tis tas da
Câ ma ra Téc ni ca de Me di ca men tos da Anvi sa a se de -
mi ti rem, sob a ale ga ção de in jun ções es tra nhas aos
pro ce di men tos téc ni cos que nor te i am o ór gão, con-
for me de nún cia pu bli ca da na edi ção de 1º de se tem-
bro de 2003 pelo jor nal O Glo bo.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta. No caso em
tela, es tou so li ci tan do es cla re ci men tos di an te de de -
nún cia ve i cu la da pelo jor nal O Glo bo, além do far to
no ti ciá rio, in clu si ve pela te le vi são, so bre a de mis são
de ci en tis tas in con for ma dos com prá ti cas de sec ta ris-
mos e par ti da ris mo no ór gão.

Sala das Ses sões, 2 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 759, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis-
tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da 
Re pú bli ca, acer ca dos pro je tos de cons-
tru ção de aviá rio, de gi ná sio de es por tes
e de sala de fi si o te ra pia no Pa lá cio da
Alvo ra da.

Nos ter mos do art 216, I, do Re gi men to Inter no,
com bi na do com o dis pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, e ten do em vis ta no ti ciá rio do jor nal
Fo lha de S.Pa u lo, re que i ro que se jam so li ci ta das ao
Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca da dos a res pe i to dos pro je tos pre ten di dos pelo
Go ver no, para a cons tru ção, no Pa lá cio da Alvo ra da,
de um aviá rio, de um gi ná sio de es por tes e de sala de
fi si o te ra pia, in di can do:

1. cus tos de cada uma das obras;
2. tipo de uti li za ção.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li za ção e con tro le, por tan to de acom -
pa nha men to das ações do Go ver no nas di fe ren tes
áre as. No caso em tela, for mu lo este re que ri men to
com o ob je ti vo de ob ter in for ma ções so bre as re a is
ne ces si da des dos me lho ra men tos pro je ta dos e se
são obras pri o ri tá ri as.

Sala das Ses sões, 2 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi-
a si.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 760, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so III do art. 335 do
Re gi men to Inter no, o so bres ta men to, tem po rá rio, da
tra mi ta ção do PLS/154/2002, que “al te ra o art. 143 da
Lei nº 8.213/91, para dis por so bre a con ces são de
apo sen ta do ria por ida de a tra ba lha do res ru ra is e se -
gu ra dos es pe ci a is, e dá ou tras pro vi dên ci as”, até que
o Se na do Fe de ral de li be re so bre a Pro pos ta de Re -
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for ma da Pre vi dên cia, em fase fi nal de tra mi ta ção, na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Ses sões,  2 de Se tem bro de 2003. –
Se na dor Tião Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go -
ver no.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será des pa cha do à Co mis são de Assun tos
So ci a is, nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 335 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio
Zam bi a si.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 761, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a au diên cia
da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, a fim de
que este ór gão téc ni co se pro nun cie so bre o mé ri to
do PLS/610/99, que “ins ti tui nor mas para a fi xa ção de
ta ri fas a se rem co bra das pelo abas te ci men to de água 
e pe los ser vi ços de es go ta men to sa ni tá rio no país, re -
gu la a trans fe rên cia do con tro le das ins ti tu i ções pro-
ve do ras des ses ser vi ços e dá ou tras pro vi dên ci as”.

 Sala das Ses sões,  2 de se tem bro de 2003.  –
Se na dor Tião Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go -
ver no.

 REQUERIMENTO Nº 762, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 397 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, seja con vo ca do o Exce -
len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da De fe sa, Dr.
José Vi e gas Fi lho, com o ob je ti vo de ex por e de ba ter,
no Ple ná rio do Se na do Fe de ral, o aci den te ocor ri do
no úl ti mo dia 22 de agos to de 2003 na Base de Alcân -
ta ra, no Ma ra nhão, que le vou à mor te 21 téc ni cos bra -
si le i ros en vol vi dos no de sen vol vi men to do pro je to do
Ve í cu lo de Lan ça men to de Sa té li tes – VLS, e o an da-
men to das apu ra ções.

Jus ti fi ca ção

O aci den te ocor ri do na Base de Alcân ta ra no úl -
ti mo dia 22 de agos to do cor ren te, le van do à mor te 21
téc ni cos bra si le i ros en vol vi dos no de sen vol vi men to
do pro je to bra si le i ro do Ve í cu lo de Lan ça men to de
Sa té li tes – VLS, tem sido ob je to de inú me ros ques ti o-
na men tos por di ver sos seg men tos da so ci e da de. No
âm bi to do Se na do Fe de ral, as Co mis sões Per ma nen-
tes, no exer cí cio de suas res pec ti vas atri bu i ções, têm

dis cu ti do e con vi da do os Mi nis tros de Esta do da De -
fe sa e da Ciên cia e Tec no lo gia, além de ou tras au to ri-
da des fe de ra is, para pres ta rem es cla re ci men tos so-
bre o ocor ri do. É o caso, por exem plo, do Re que ri-
men to nº 28, de 2003-CRE, de au to ria do ilus tre Se -
na dor Hé lio Cos ta, apro va do pela Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, e do Re que ri men-
to nº 34, de 2003-CFC, apro va do pela Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le des ta Casa, subs cri to pelo
emi nen te Se na dor Ger son Ca ma ta.

Nes se sen ti do, con si de ran do que qua tro das
oito Co mis sões Per ma nen tes do Se na do já se ma ni-
fes ta ram pelo com pa re ci men to do Mi nis tro de Esta do
da De fe sa – Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
Co mis são de Edu ca ção e Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra – o pre sen te Re que ri men to tem o pro -
pó si to de pos si bi li tar ao Se na do Fe de ral a re a li za ção
de uma úni ca re u nião, no Ple ná rio da Casa, com esse 
ob je ti vo co mum e a con se qüen te par ti ci pa ção de to -
dos os Se na do res.

Sala das Ses sões,  2 de se tem bro de 2003. –
José Jor ge, Se na dor da Re pú bli ca.

 REQUERIMENTO Nº 763, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 397 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, seja con vo ca do o Exce -
len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e
Tec no lo gia, Dr. Ro ber to Ama ral, com o ob je ti vo de ex -
por e de ba ter, no Ple ná rio do Se na do Fe de ral, o aci -
den te ocor ri do no úl ti mo dia 22 de agos to de 2003 na
Base de Alcân ta ra, no Ma ra nhão, que le vou à mor te
21 téc ni cos bra si le i ros en vol vi dos no de sen vol vi men-
to do pro je to do Ve í cu lo de Lan ça men to de Sa té li tes – 
VLS, e o an da men to das apu ra ções.

Jus ti fi ca ção

O aci den te ocor ri do na Base de Alcân ta ra no úl -
ti mo dia 22 de agos to do cor ren te, le van do à mor te 21
téc ni cos bra si le i ros en vol vi dos no de sen vol vi men to
do pro je to bra si le i ro do Ve í cu lo de Lan ça men to de
Sa té li tes – VLS, tem sido ob je to de inú me ros ques ti o-
na men tos por di ver sos seg men tos da so ci e da de. No
âm bi to do Se na do Fe de ral, as Co mis sões Per ma nen-
tes, no exer cí cio de suas res pec ti vas atri bu i ções, têm
dis cu ti do e con vi da do os Mi nis tros de Esta do da De -
fe sa e da Ciên cia e Tec no lo gia, além de ou tras au to ri-
da des fe de ra is, para pres ta rem es cla re ci men tos so-
bre o ocor ri do. É o caso, por exem plo, do Re que ri-
men to nº 28, de 2003-CRE, de au to ria do ilus tre Se -
na dor Hé lio Cos ta, apro va do pela Co mis são de Re la-
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ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, e do Re que ri men-
to nº 34, de 2003-CFC, apro va do pela Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le des ta Casa, subs cri to pelo
emi nen te Se na dor Ger son Ca ma ta.

Nes se sen ti do, con si de ran do que qua tro das
oito Co mis sões Per ma nen tes do Se na do já se ma ni-
fes ta ram pelo com pa re ci men to do Mi nis tro de Esta do
da Ciên cia e Tec no lo gia – Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Co mis são de Fis ca li za-
ção e Con tro le, Co mis são de Edu ca ção e Co mis são
de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra – o pre sen te Re que ri-
men to tem o pro pó si to de pos si bi li tar ao Se na do Fe -
de ral a re a li za ção de uma úni ca re u nião, no Ple ná rio
da Casa, com esse ob je ti vo co mum e a con se qüen te
par ti ci pa ção de to dos os Se na do res.

Sala das Ses sões,  2 de se tem bro de 2003. –
José Jor ge, Se na dor da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re-
que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e in clu í dos em
Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 123, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos

do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 23, de 2003, que de fi ne nor mas de re -
gu la ção para o se tor far ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de
Re gu la ção do Mer ca do de Me di ca men tos – CMED e
al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Edu ar do Cam pos (PSB – PE), pre li mi-
nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti-
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria, e quan to ao mé -
ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos ter mos de
Pro je to de Lei de Con ver são, que ofe re ce, aco lhen do
na ín te gra a Emen da nº 9, e par ci al men te, as Emen -
das nºs 6 e 7; e pela re je i ção das Emen das nºs 1 a 5, 8 
e 10, apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Ro me ro Jucá.
So bre este item, as Li de ran ças não en con tra-

ram ain da um de no mi na dor co mum; de ma ne i ra que
esta e as ou tras ma té ri as cons tan tes da pa u ta de hoje 

fi cam com sua apre ci a ção so bres ta da e vão fi gu rar na 
Ordem do Dia da ses são de ama nhã.

São as se guin tes as ma té ri as cuja apre ci a ção
fica so bres ta da:

Item 2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 13, de
2003, ten do com pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér -
gio Zam bi a si, que al te ra a re da ção do § 4º do art. 18
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a or ga ni za-
ção de Mu ni cí pi os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 768, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor João Alber to Sou za.

Item 3

REQUERIMENTO Nº 646, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
646, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 25 e 268, de 2002, por ver sa rem so bre a mes ma
ma té ria.

Item 4

REQUERIMENTO Nº 675, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
675, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 81, de 2002, e 83, de 2003, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

Item 5

REQUERIMENTO Nº 676, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
676, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 176, de 2000, 263, 270 e 295, de 2003, por re gu-
la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como Lí der.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço a aten ção da Casa para um co mu ni ca do im por-
tan tís si mo.

Srªs e Srs. Se na do res, o PMDB deu hoje o mais
sig ni fi ca ti vo pas so no sen ti do de se cons tru ir uma co -
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a li zão com o Go ver no que tra rá, cer ta men te, re sul ta-
dos po si ti vos para o País. Aca ba mos de ter uma con -
ver sa de fi ni ti va, fran ca e em tom cor di al com o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, em que Sua Exce lên-
cia evi den ci ou o pa pel es tra té gi co do PMDB na for -
ma ção de um pac to de po der com o Par ti do dos Tra -
ba lha do res.

O Pre si den te da Re pú bli ca de i xou cla ro que
quer a par ti ci pa ção do PMDB no Go ver no. O Par ti do
está sen do, por tan to, for mal men te con vi da do a isso.
De ci di mos, Sr. Pre si den te, en tre ou tras co i sas, for mar
uma co mis são dos Par ti dos ali a dos para dis cu tir
pers pec ti vas e pos si bi li da des de ali an ças nos Esta-
dos, com vis tas às pró xi mas ele i ções. E o Pre si den te
de ter mi nou à sua equi pe que ati ve um con se lho po lí ti-
co que será um dos fó runs das gran des dis cus sões
de go ver no.

Esta mos apro fun dan do esse acor do com base
nas afi ni da des das pro pos tas do Go ver no Lula e da
nos sa li nha pro gra má ti ca. O PMDB co nhe ce suas
res pon sa bi li da des e está sin to ni za do com a mu dan ça
de pa ra dig ma que pre ci sa se re a li zar. O Par ti do tem
su ge ri do ca mi nhos e ali nha va do pro pos tas. E foi, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por ini ci a ti va de
nos so Parti do, o PMDB, que pro po si ções nos sas vi ra-
ram re a li da de, como o Re fis II, a re ne go ci a ção das dí -
vi das agrí co las, a uni fi ca ção dos pro gra mas so ci a is e
a de so ne ra ção dos pro du tos da ces ta bá si ca no novo
mo de lo tri bu tá rio, en tre ou tras idéi as.

Aliás, Sr. Pre si den te, so bre esta re for ma, de ve-
ría mos apro ve i tar o mo men to para avan çar com as
mu dan ças que ins ti tu am, por exem plo, re gras de tran -
si ção para ques tões fun da men ta is, como a co bran ça
dos im pos tos no des ti no e não na ori gem.

Nos so Par ti do tem de mons tra do res pon sa bi li-
da de com o País, pos sui um com pro mis so his tó ri co
de ba ta lhar pela me lho ria da vida da so ci e da de bra si-
le i ra, em to dos os cam pos de atu a ção. São ações nas
áre as do com ba te à cri mi na li da de, me lho ria na sa ú-
de, edu ca ção, na luta pela re for ma po lí ti ca, na de fe sa
in tran si gen te da ge ra ção de em pre go e do cres ci-
men to eco nô mi co, na bus ca cons tan te da mo der ni za-
ção do País e de suas ins ti tu i ções, na su pe ra ção da
fome e da mi sé ria.

Va mos di vi dir res pon sa bi li da des de go ver no,
par ti ci par de de ci sões, aju dar a de fi nir po lí ti cas pú bli-
cas. Esta é a von ta de do Par ti do e do Pre si den te Lula, 
ma ni fes ta da re i te ra da men te no en con tro de hoje.

O que está em jogo não é ape nas o apo io de
nos so Parti do no Con gres so. Não se tra ta de ocu par
Mi nis té ri os so men te. Esta mos em pe nha dos, vol to a
di zer, em apro fun dar um pac to es tra té gi co com o PT.

Este pac to vai pro du zir uma ali an ça du ra dou ra, de fi ni-
ti va e con fiá vel para o País.

Enfa ti za mos ao Pre si den te Lula que o PMDB
não pre ten de subs ti tu ir nin guém. Não que re mos an te-
ci par de for ma ne nhu ma mu dan ças na equi pe do Go -
ver no. O ide al é que o PMDB vá para o Go ver no no
bojo de uma am pla re for ma. Mas ape nas no mo men to
cer to.

Na po lí ti ca, há ti ming para tudo. Prin ci pal men te
para a mu dan ça. Qu an do ela acon te cer, o PMDB ocu -
pa rá um es pa ço cor res pon den te ao seu peso po lí ti co
e ao seu ta ma nho. O ár bi tro será como tem sido o
Pre si den te Lula; quan do che gar a hora va mos em-
pres tar nos sos me lho res qua dros, nos sa mas sa crí ti-
ca, nos sa cul tu ra de ges tão.

Nos so Par ti do re a fir ma o seu com pro mis so com 
a go ver na bi li da de. Esta mos dis pos tos a aju dar o País. 
A hora é de trans pa rên cia, de jogo aber to, de dis cus-
são lim pa, de cons tru ção, de ope rar em con jun to mu -
dan ças e trans for ma ções.

O PMDB, mes mo sen do hoje o ma i or Par ti do do
País, tem cres ci do a cada dia. So mos a se gun da ma i-
or Ban ca da na Câ ma ra dos De pu ta dos, con ti nu a mos
a ser, re ve lam as úl ti mas pes qui sas re a li za das no
Bra sil, jun to com o PT, a ins ti tu i ção par ti dá ria de ma i-
or pres tí gio da po pu la ção e o de ma i or ca pi la ri da de
na ci o nal. Esta mos em to dos os Mu ni cí pi os, te mos o
ma i or nú me ro de Ve re a do res, de Pre fe i tos, de De pu-
ta dos Esta du a is, de Go ver na do res e de Se na do res.
Esta mos nos gran des Mu ni cí pi os, nas gran des me tró-
po les e tam bém nos gro tões. Não so mos um Par ti do
nem pa u lis ta, nem nor des ti no, nem nor tis ta, nem su -
lis ta, nem ca ri o ca, nem mi ne i ro. So mos um Par ti do
na ci o nal, na ori gem e nos vo tos, e al ter na mos as li de-
ran ças em re giões, Esta dos e ci da des do País.

Como Lí der, devo ex pri mir essa von ta de ma jo ri-
tá ria da Ban ca da e vi a bi li zar os en ten di men tos que
per mi tam o apo io às mu dan ças ne ces sá ri as e à re-
cons tru ção do PMDB. 

O PMDB se ins pi ra em li ções de mo crá ti cas e
de sen vol vi men tis tas de i xa das por Jus ce li no Ku bits-
chek, Ulysses Gu i ma rães, Tan cre do Ne ves, Te o tô nio
Vi le la e por mi lhões de mi li tan tes anô ni mos es pa lha-
dos por todo o País.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor De mós te nes Tor res. Em se gui-
da, terá a pa la vra o Se na dor Alme i da Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem, por gen ti le za.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas de i-
xo re gis tra da a ob ser va ção do fato de a Mesa, la men-
ta vel men te, ter me pre te ri do duas ve zes hoje. Eu ha -
via pe di do a ins cri ção para fa lar por cin co mi nu tos,
an tes da Ordem do Dia. Con si de ra ram-me ins cri to e
não me ce de ram a pa la vra. Logo após, na Pre si dên-
cia do Se na dor Efra im Mo ra is, S. Exª me as se gu rou a
pa la vra como pri me i ro ora dor, pela Li de ran ça do PDT,
após a Ordem do Dia. La men ta vel men te, fui pre te ri do
pela se gun da vez. 

É cla ro que me dou por sa tis fe i to di an te da pa la-
vra do no bre Se na dor, há pou cos ins tan tes, mas faço
ques tão de de i xar re gis tra do esse fato.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Alme i da Lima, a Asses so ria da Mesa me in for ma que
V. Exª es ta va ins cri to para usar da pa la vra após a
Ordem do Dia. Antes de V. Exª, es ta va ins cri to o Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros. De acor do com a sis te má ti ca
aqui ado ta da, es ta mos in ter ca lan do para aten der a
to dos os Se na do res: fa la rá um Lí der e um Se na dor
ins cri to, a fim de evi tar mos, de qual quer ma ne i ra, que
se jam pre te ri dos na or dem de ins cri ção. Assim, V.Exª
terá a pa la vra em se gui da ao Se na dor De mós te nes
Tor res, pri me i ro ora dor ins cri to após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor De mós te nes Tor res.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res,

“Por fogo, fer ro, água, cal ma e frio,
De i xa in ten ta do a hu ma na ge ra ção.
Mí se ra sor te, es tra nha con di ção”.

Luís de Ca mões.

O an tro pó lo go Darcy Ri be i ro, um dos mais bri -
lhan tes Se na do res da his tó ria des te País, en si nou
que o “cu nha dis mo” foi a ins ti tu i ção so ci al que pos si-
bi li tou a for ma ção do povo bra si le i ro. Tra di ção da cul -
tu ra in dí ge na, o cos tu me con sis tia em in cor po rar pes -
so as es tra nhas como pa ren te, a par tir do ca sa men to.
Por in ter mé dio des se laço de afi ni da de, o eu ro peu,
de gre da do ou náu fra go, va leu-se de inú me ros co nú-
bi os para for mar a re ser va de mão-de-obra uti li za da
nos pri me i ros anos da aven tu ra co lo ni al e cri ar, se-
gun do Darcy Ri be i ro, “a nu me ro sa ca ma da de gen te
mes ti ça que efe ti va men te ocu pou o Bra sil”.

O Go ver no do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, cer ta men te

se ins pi rou no “cu nha dis mo” para ex pres sar os va lo-
res pa tri mo ni a lis tas do seu es ti lo de ad mi nis trar o
Bra sil. Enquan to no cos tu me tupi o tabu do ca sa men-
to ope ra va a re la ção de pa ren tes co, na Lu la lân dia a fi -
de li da de ao Par ti do dos Tra ba lha do res é o pas sa por-
te ao con for tá vel ha bi tá cu lo do po der.

De acor do com os nú me ros apre sen ta dos pelo
Pre si den te do Par ti do dos Tra ba lha do res, José Ge no-
í no, ao Jor nal o Esta do de S.Pa u lo do úl ti mo do min-
go, os fi li a dos à agre mi a ção par ti dá ria re ce be ram, a
tí tu lo de pre ben das, 70% dos car gos da ad mi nis tra-
ção da União, ou seja, 15,4 mil fun ções de con fi an ça.
A ge ne ro si da de pe tis ta con sa gra o ma i or es pe tá cu lo
de dis tri bu i ção de in dul gên ci as de que se tem no tí cia
nes te País. No va re jão dos DASs são es po sa das for -
mas ta ca nhas e es can ca ra das de ne po tis mo e fi si o lo-
gis mo, além da pro mo ção de dan ça das ca de i ras para 
se pra ti car a per se gui ção po lí ti ca, como ocor reu com
o Di re tor da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, Antô nio
Car los de Andra de, exo ne ra do do car go em re ta li a-
ção ao voto de sua mu lher, a De pu ta da Ma ria José
Ma ni nha, do PT do Dis tri to Fe de ral, con trá ria à Re for-
ma da Pre vi dên cia.

Há algo de iner ci al nes te Go ver no e as ca u sas
re si dem na idéia de apro pri a ção do po der em pre ga da
no es ti lo pe tis ta de go ver nar. A ide o lo gia de su bor di-
na ção do País a uma eli te sin di cal está pre mi an do a
po li ti za ção dos car gos em fa vor do PT e ali a dos, e
con fe rin do tra ta men to de se gun da clas se a pes so as
de re co nhe ci da com pe tên cia, con for me te rei opor tu-
ni da de de re la tar. O in te res san te é que o Dr. José Ge -
no í no não con si de ra de fe so o par ce la men to po li ti que-
i ro dos car gos co mis si o na dos e jus ti fi ca que a con du-
ta ex pres sa a mu dan ça que o ele i tor ga ran tiu nas ur -
nas. Já o Mi nis tro Hum ber to Cos ta abra ça o ci nis mo
para pres cre ver que as dá di vas do po der fa zem bem
à sa ú de po lí ti ca do Esta do e as sim de ter mi nou: “Te-
mos de ter em nos sos qua dros pes so as que es te jam
bem iden ti fi ca das com nos sas po si ções”. De po is adu -
ziu com cer to sen so de uni ver sa li da de: “Isso é a co i sa
mais nor mal do mun do. Qu al quer Go ver no faz isso”.

Gos ta ria de re gis trar a sin ce ri da de com que o
emi nen te Se na dor do PT, Edu ar do Su plicy, tra tou a
cen tral de di fu são de si ne cu ras ins ta la da no Pa lá cio
do Pla nal to pelo Mi nis tro José Dir ceu: “Per ce bo que o
Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil está as so ber ba do de ma-
is com essa co i sa de no me ar e des no me ar (sic) e não
so bra tem po para re fle xões so bre qua is as me lho res
po lí ti cas de vi am dar a ve lo ci da de de que o Go ver no
Lula pre ci sa”. O bri lhan te Se na dor de São Pa u lo mos -
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trou-se en ver go nha do com a con du ta do Go ver no do
Par ti do dos Tra ba lha do res de ado tar cri té ri os po lí ti-
cos para o pro vi men to dos car gos co mis si o na dos e,
com mu i ta opor tu ni da de, con vi dou o seu par ti do a ob -
ser var as li ções da de cên cia, e as sim pro nun ci ou:
“Não me sin to bem de ver um Go ver no que fica com
esse tipo de pro ce di men to. Não acho sa u dá vel e o PT
era crí ti co des sa for ma de agir”.

Se nhor Pre si den te, o ge ren ci a men to in com pe-
ten te, ca u sa do pela in ter fe rên cia po lí ti ca em ati vi da-
des es sen ci al men te téc ni cas, con se guiu pro mo ver o
des man te lo do Insti tu to Na ci o nal do Cân cer (Inca),
um dos ma i o res cen tros de ex ce lên cia da Amé ri ca
La ti na na área de on co lo gia, lo ca li za do no Rio de Ja -
ne i ro. Por con ta da ad mi nis tra ção es ta ba na da, a uni -
da de de sa ú de pas sou a co nhe cer a fal ta de gaze,
ges so e anal gé si co. Por con ta da in ge rên cia mes qui-
nha de pes so as ha bi tu a das a ad mi nis trar pa ne la ços
em por ta de hos pi tal por “mais ver bas para a sa ú de”,
mas ab so lu ta men te in ca pa zes de ge rir uma uni da de
de alta com ple xi da de, todo o cor po téc ni co do Inca
pe diu exo ne ra ção e pro du ziu o pri me i ro es cân da lo da 
era Lula.

Aliás, pa re ce que o Mi nis té rio da Sa ú de se gue o 
re ce i tuá rio sta li nis ta de ad mi nis tra ção do Esta do,
com a re mo ção de ad ver sá ri os, im po si ção de cen su ra
e bo i co te a opi niões des con ten tes. O dou tor Hum ber-
to Cos ta, in clu si ve, mon tou o pró prio po lit bu ro. Das 27 
co or de na do ri as re gi o na is da Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de, 13 são co man da das pelo PT. Obser vem que o 
Mi nis tro está pro mo ven do uma es pé cie de lim pe za
po lí ti ca com a fi na li da de de as se gu rar ho mo ge ne i da-
de fi si o ló gi ca das ins ti tu i ções e obs cu re cer a trans pa-
rên cia ad mi nis tra ti va. Ontem, pe di ram de mis são nove 
dos dez in te gran tes da Câ ma ra Téc ni ca de Me di ca-
men tos, ór gão do Mi nis té rio da Sa ú de en car re ga do
de emi tir pa re cer téc ni co, in clu si ve de ca rá ter ter mi-
na ti vo, so bre a ven da de no vos me di ca men tos no
Bra sil. Trata-se de um cor po con sul ti vo de ga ba ri to
aca dê mi co in ter na ci o nal, in di ca do pela co mu ni da de
ci en tí fi ca bra si le i ra e que não re ce bia re mu ne ra ção.
Pois o Mi nis tro tan to es pe zi nhou os téc ni cos, com in -
ter fe rên cia mal do sa nas suas prer ro ga ti vas, que eles
de ci di ram re nun ci ar aos car gos. O País, que já se
cons ti tui no se gun do ma i or con su mi dor de me di ca-
men tos do mun do, onde far má cia tem ape lo pu bli ci tá-
rio de shop ping cen ter, vai ser to tal men te en tre gue à 
em pur ro te ra pia da in dús tria far ma cêu ti ca, por que
pes so as como o in fec to lo gis ta Ro ber to Ba da ró e a
mé di ca far ma co lo gis ta Re gi na Sci o let to não per ten-
cem à con fra ria do Par ti do dos Tra ba lha do res, per-
dão, “par ti do dos tri bu tos”.*

Para con se guir aga sa lhar sob o seu guar-
da-chu va to dos os apa ni gua dos, o Mi nis tro tra tou de
re vo gar um de cre to que pro i bia o pre en chi men to po lí-
ti co de car gos de di re ção na Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de e es ta be le cia que as fun ções de con fi an ça se -
ri am ocu pa das por fun ci o ná ri os de car re i ra da ins ti tu i-
ção e com com pro va da ex pe riên cia.

Srªs e Srs. Se na do res, isto é uma in ver são éti ca
ina ce i tá vel e, acre di to, de ri va da da fal ta de le gi ti mi da-
de do Dr. Hum ber to Cos ta. O Sr. Mi nis tro da Sa ú de
faz par te da quo ta de com pen sa ção dos po lí ti cos der -
ro ta dos nas úl ti mas ele i ções em Per nam bu co. Can di-
da tou-se a Go ver na dor pelo PT, per deu, mas ga nhou
as sen to na Espla na da. Na ter ra na tal do Pre si den te
Lula, os 14 ma i o res car gos do Go ver no Fe de ral fo ram
dis tri bu í dos com fi na li da de de con tem plar pe tis tas e
ali a dos que ti ve ram in dis po si ção com as ur nas. Na
quo ta de be ne me rên cia es ta tal en tra ram can di da tos
der ro ta dos a Go ver na dor, Se na dor, De pu ta do Fe de-
ral e até à Assem bléia Le gis la ti va.

Os in te gran tes do Go ver no Lula, que des de a
fun da ção do Par ti do dos Tra ba lha do res os ten ta vam
ver niz éti co cin ti lan te, ago ra no po der re ve lam que o
brio era ape nas cos mé ti co. Con for me no ti ci ou re por-
ta gem pu bli ca da no jor nal O Esta do de S. Pa u lo do
úl ti mo do min go, o ne po tis mo gras sa no pri me i ro es -
ca lão do Pa lá cio do Pla nal to. As res pec ti vas es po sas
dos Mi nis tros da Fa zen da, da Casa Ci vil, da Pre vi dên-
cia e do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos ocu -
pam car gos em Bra sí lia. Não são no me a ções ir re gu-
la res, se ana li sa das sob o pon to de vis ta da le ga li da-
de, mas tra mam con tra a mo ra li da de que o Pre si den-
te Lula ga ran tiu na Car ta ao Povo Bra si le i ro.

Era de se es pe rar que o Go ver no Lula ti ves se
um en con tro mar ca do com a co mu ni da de aca dê mi ca
do País para o de sen vol vi men to da pes qui sa e de al -
ter na ti vas tec no ló gi cas que ga ran ti ri am a gran de za
do Bra sil. Não é exa ta men te o que está ocor ren do no
Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, co man da do por
Ro ber to Ama ral. O Mi nis tro tem sido des ti na tá rio de
crí ti cas pro ce den tes por es tar pro mo ven do o des-
mon te da Pas ta.

O Go ver no Lula, que até a úl ti ma se ma na de
agos to não ha via apre sen ta do um pla no de se gu ran-
ça para o País, fi nal men te mos trou que a tran qüi li da-
de pú bli ca tem im por tân cia qua se ne nhu ma. De acor -
do com a pro pos ta or ça men tá ria apre sen ta da, o Fun -
do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca vai so frer um cor te
de 12%. Cer ta men te o Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio
Tho maz Bas tos, adi ou por um ano a in ten ção es pe ta-
cu lar de trans for mar a Po lí cia Fe de ral no FBI bra si le i-
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ro. O or ça men to da ins ti tu i ção foi mu ti la do em 6,7%.
Infe liz men te, é pre ci so re co nhe cer que a eli te po li ci al
do País per ma ne ce rá ina dim plen te com as con tas de
água, ener gia elé tri ca e te le fo ne.

Srªs e Srs. Se na do res, esta Casa abri ga vá ri os
ex-Go ver na do res que po dem cor ro bo rar co mi go que
os Esta dos não têm for ça para re a li zar so zi nhos o
ser vi ço de pro te ção ao ci da dão. O Fun do Na ci o nal de
Se gu ran ça Pú bli ca, para cum prir com as ne ces si da-
des bá si cas de ma nu ten ção do equi pa men to po li ci al
e de mo der ni za ção, de ve ria ter uma soma con ser va-
do ra de R$2,2 bi lhões ou cin co ve zes mais o va lor au -
to ri za do no or ça men to. O Mi nis tro Már cio Tho maz
Bas tos pode ter a cer te za de que o Se na do es ta rá
em pe nha do em apro var emen das par la men ta res
para re com por as per das, em bo ra te nha obe de ci do a
voto de si lên cio so bre a ce i fa or ça men tá ria. Na tu ral-
men te que o Dr. Már cio Tho maz Bas tos não pode es -
tar sa tis fe i to com a re ti ra da de R$17 mi lhões do De -
par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, acre di to que o pa pel do Se na do,
du ran te a dis cus são do Orça men to, será um pou co
mais com ple xo na de fi ni ção das emen das a se rem in -
clu í das na ru bri ca da se gu ran ça pú bli ca por que, até
ago ra, como não exis tem po lí ti cas de fi ni das para o
se tor, tam bém não se sabe o que é pri o ri da de. O Go -
ver no Lula, até o mo men to, não con se guiu de li ne ar
os in ves ti men tos para este ano. Dos mais de R$404
mi lhões au to ri za dos ao Fun do Na ci o nal de Se gu ran-
ça Pú bli ca, fo ram exe cu ta dos pou co mais de R$5 mi -
lhões.

O Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da
(Ipea) de se nhou al guns ce ná ri os e pro je tou da dos ca -
tas tró fi cos, mas re a lis tas, para os pró xi mos qua tro
anos. Em uma das hi pó te ses fo ram con si de ra das as
con di ções vi gen tes de es tag na ção de ren da, ma nu-
ten ção das de si gual da des e dos gas tos com se gu ran-
ça pú bli ca. Con fir ma do o qua dro, o ín di ce de ho mi cí-
di os na ci da de do Rio de Ja ne i ro su bi ria dos atu a is
66,6 por gru po de 100 mil pes so as para 106,6. Ou
seja, um in cre men to de 62%. Con for me apon ta a pes -
qui sa, os in di ca do res ape nas ca i rão se hou ver a con -
ju ga ção de di mi nu i ção da de si gual da de em 2% ao
ano, au men to da ren da per ca pi ta em 4% e in cre men-
to nos in ves ti men tos em se gu ran ça pú bli ca de 10%.

O Bra sil, de acor do com o Ipea, ocu pa o pri me i-
ro lu gar en tre as na ções quan do os in di ca do res so ci-
a is afe rem o nú me ro de ho mi cí di os pro vo ca dos por
per fu ra ção ca u sa da por arma de fogo. A taxa no País

é de 73,6%, en quan to nos Esta dos Uni dos é de 43%.
No Bra sil, o ín di ce mé dio de cres ci men to dos ho mi cí-
di os é de 5,6% ao ano.

Para se ter no ção do que isso sig ni fi ca, em
1981, as ví ti mas da mo da li da de cri mi no sa so ma ram
15.486 e, em 1999, o nú me ro che gou a 41.714. Em
ge ral, são pes so as do sexo mas cu li no, de ba i xa ins -
tru ção e jo vens. Nes sas duas dé ca das, a taxa do de li-
to cres ceu 108%, no seg men to de 20 para 29 anos. Já 
no in ter va lo en tre 10 e 19 anos, hou ve um in cre men to
de 212%. Mais da me ta de dos óbi tos re gis tra dos no
Sis te ma Úni co de Sa ú de são de cri an ças e ado les-
cen tes ví ti mas de ho mi cí dio.

O Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos, mes mo ante
nú me ros im pres si o nan tes, não re a ge para re ver ter
esse con jun to de con di ções fa vo rá ve is à ba na li za ção
da vi o lên cia. Infe liz men te, pre fe re flu tu ar na ce le bra-
ção de con vê ni os e na par ti ci pa ção em ter tú li as.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. De mós te nes
Tor res, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima, como Lí der do
PDT, para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio,
nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea b, do Re gi men-
to Inter no.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, eu pe di ria que, no mo men to opor tu no, me ins -
cre ves se para fa lar pela li de ran ça da Mi no ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
será o quar to ins cri to pela li de ran ça.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, toda a Na ção to mou co nhe ci men to da
en tre vis ta con ce di da à re vis ta Veja, úl ti ma edi ção, pá -
gi nas ama re las, do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, Ma u rí cio Cor rêa.

Por todo o teor des sa en tre vis ta, que ro, na opor-
tu ni da de, ho me na ge ar S. Exª pe las pa la vras, pelo
acer to e, so bre tu do, pela opor tu ni da de. Me lhor não
po de ria ter exis ti do. Pre ci sa mos ver mes mo, nes te
ins tan te, em que dis cu ti mos ques tões ins ti tu ci o na is,
per so na li da des da es ta tu ra do Pre si den te da mais
alta Cor te de Jus ti ça des te País se pro nun ci ar. Me lhor
até por não exer cer um car go po lí ti co-ele i to ral-par ti-
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dá rio. Me lhor por es tar exa ta men te no exer cí cio da
Pre si dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Qu e ro, por ou tro lado, la men tar a ten ta ti va do
Exe cu ti vo, do Go ver no da União, so bre tu do do Mi nis-
tro José Dir ceu, em de sa cre di tar, em de sa u to ri zar,
essa en tre vis ta, como fez na ma nhã de hoje, no Bom
Dia, Bra sil, mos tran do que S. Exª o Pre si den te do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, con cor dan do com a per gun ta
que lhe foi di ri gi da, se ex pres sar afir man do que ele
po de ria es tar im pe di do de jul ga men tos na que la Cor -
te, quan do di re ta men te en vol ves se in te res ses da
União. Nada mais es ta pa fúr dio! Nada mais con trá rio
ao or de na men to ju rí di co bra si le i ro! Não há qual quer
en ten di men to cons ti tu ci o nal ou in fra cons ti tu ci o nal do
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral es ta be le cer
qual quer de cla ra ção, com o ca rá ter que teve ao con -
ce der a en tre vis ta à re vis ta Veja, úl ti ma edi ção. Nada
mais opor tu no, quan do afir mou:

Lula deve ao País e aos seus ele i to res
uma ex pli ca ção mais ho nes ta a res pe i to da
agen da ado ta da. Será que ele fa zia aque les
dis cur sos du ran te a cam pa nha para al can-
çar o po der e de po is mu dar de opi nião ou
foi a re a li da de do po der que o trans for mou?

E mais: 

O Go ver no tem dois pó los que atu am
como cza res. O Pre si den te Lula flu tua no
meio dos dois, vi a jan do para o ex te ri or, mais 
do que FHC, e fa zen do dis cur sos Bra sil afo -
ra, mo du lan do o tom de acor do com os lo-
ca is onde está.

Qu an do Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re pú-
bli ca en ten de pos su ir au to ri da de mo ral e po lí ti ca para
afir mar que o Ju di ciá rio é uma ca i xa pre ta, ele au to ri-
za po li ti ca men te o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral a fa zer de cla ra ções tais. O con trá rio é en ten-
der que o Exe cu ti vo, como Po der da Re pú bli ca, é su -
pe ri or aos dois ou tros Po de res, quan do sa be mos – e
aqui já tive opor tu ni da de de afir mar por di ver sas ve -
zes – não ape nas pelo que cons ta da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, a in de pen dên cia e a har mo nia en tre os Po de-
res e mais a sua con di ção igua li tá ria. O Esta do foi
con ce bi do com a di vi são de Po de res, para que ape -
nas um se nhor não abra ças se to dos os Po de res do
Esta do, trans for man do-se em um ver da de i ro ti ra no.

Mi nhas ho me na gens ao Pre si den te do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral. Digo mais: im pe dir o Mi nis tro de
jul gar é, na ver da de, uma pos tu ra pe tu lan te; é uma ar -

ro gân cia. Tra ta-se mes mo de uma em pá fia, o que não 
po de mos ad mi tir. Cen su rar o Pre si den te do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral é uma ati tu de que me re ce ser re pu-
di a da por to dos nós. Ontem, hou ve um pro ce di men to
idên ti co. Hoje, ocor reu o pro ce di men to que aca bo de
re la tar. Ama nhã, se rão tan tos ou tros. To dos nós que
in te gra mos os Po de res da Re pú bli ca não po de mos,
de for ma omis sa, nos ca lar. para que não haja tu mul to
ins ti tu ci o nal. É pre ci so que os mem bros dos Três Po -
de res se jam de vi da men te res pe i ta dos.

Che gou-se ao pon to de, em uma re fe rên cia ao
Se na dor Edu ar do Su plicy, que es ta be le ceu a con cor-
dân cia pela li nha de ra ci o cí nio, que mos trou in clu si ve
não con cor dar com a di vi são que se faz dos car gos do 
atu al Go ver no, afir mar que se o Se na dor ti ves se re a li-
za do esse tipo de dis cur so du ran te a cam pa nha ele i-
to ral não te ria sido ele i to. Na ver da de, não te ria sido
ele i to o atu al Pre si den te, se ti ves se, ao lon go da cam -
pa nha, afir ma do que fa ria o que faz nos dias de hoje.

Por tan to, que ro trans mi tir o nos so re pú dio a
esse tipo de de cla ra ção que che ga ao ab sur do de,
en ten den do re pre sen tar a so ci e da de bra si le i ra, afir -
mar que a so ci e da de dis cor dou das pa la vras do Mi -
nis tro Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Não
pode fa lar pela Na ção quan do afir ma que ape nas um
Se na dor con cor dou, pois está ex tre ma men te en ga-
na do S. Exª, o Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil. As pa la-
vras do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ti ve-
ram toda a mi nha con cor dân cia por eu en ten der opor-
tu na sua ma ni fes ta ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
apro ve i tar o tem po que me res ta para abor dar um se -
gun do as sun to que hoje já foi ob je to de pro nun ci a-
men to do Se na dor Cé sar Bor ges, da Ba hia, quan do
se re por tou ao que faz a Con tro la do ria-Ge ral da
União, na pes soa do Mi nis tro Wal dir Pi res. É um ab -
sur do o que acon te ce no País, Sr. Pre si den te. E aqui
fala um ci da dão, hoje Se na dor e que foi Pre fe i to de
uma Ca pi tal, Ara ca ju. Sin to-me ple na men te à von ta-
de para fa zer essa crí ti ca, por que não te nho pas sa do
in dig no no Exe cu ti vo, pois lá ne nhu ma das mi nhas
mais de 20 mil des pe sas in di vi du a is foi re cha ça da
pelo Tri bu nal de Con tas do Esta do, pelo Tri bu nal de
Con tas da União, pelo Mi nis té rio Pú bli co e, mu i to
me nos, pelo Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal. Falo sem
amar gu ra de pas sa do. Falo com a au to ri da de de
quem ze lou pe los re cur sos pú bli cos e de quem não
teme fis ca li za ção em sua vida pú bli ca, nem como
Par la men tar, nem como Exe cu ti vo. O que faz hoje,
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Sr. Pre si den te, de i xa in ve jo sas aque las hor ro ro sas,
seja a Co mis são-Ge ral de Inqué ri to que, no meu
Esta do, ins ta la va-se nas de pen dên ci as da Ma ri nha,
no pe río do da di ta du ra mi li tar, para ater ro ri zar po lí ti-
cos, para mal tra tar e mas sa crar aque les que fa zi am
opo si ção.

Ain da hoje con ver sei com uma Pre fe i ta de um
Mu ni cí pio do Esta do de Ser gi pe que re ce beu há mais
de ses sen ta dias dez au di to res. Numa ci da de pe que-
ni na – acre di to não pos su ir se quer dez mil ha bi tan tes
– dez au di to res pas sa ram pou co mais de dez dias na
pe que na pre fe i tu ra. Che ga ram em ca ra va nas, com
car ros vis to sos para cha mar a aten ção de uma po pu-
la ção pe que ni na, ur ba na, le van do a re bo que o Sis te-
ma Glo bo de Rá dio e Te le vi são, pela sua as so ci a da
no Esta do de Ser gi pe, como se fos se uma ação pla -
ne ja da para es ta be le cer es cân da lo, ge rar des cré di to
e des mon te mo ral, como se essa fos se uma es tra té-
gia para de ses ta bi li zar li de ran ças po lí ti cas do in te ri or
do País, vi san do as ele i ções mu ni ci pa is do pró xi mo
ano.

Digo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
por que, mais de ses sen ta dias de po is, ne nhum re la-
tó rio con clu si vo foi en ca mi nha do àque la mu ni ci pa li-
da de, dan do con ta do re sul ta do da au di to ria pro ce di-
da, como se es ti ves sem guar dan do in for ma ções na
man ga, no bol so do co le te, na ga ve ta, para pu bli-
cá-las no pró xi mo ano, no pe río do ele i to ral, para cum -
prir o ob je ti vo da ele i ção de mais de dois mil pre fe i tos
em nos so País. Esse epi só dio pre ci sa ser de nun ci a-
do. Pro mo ve ram in clu si ve au di to ri as onde não têm
com pe tên cia para tan to, em bo ra já pos su am com pe-
tên cia res tri ta vin cu la da aos re cur sos da União, ten do
em vis ta que, em re la ção aos re cur sos es ta du a is, já
pos su em a Câ ma ra Mu ni ci pal de Ve re a do res e o Tri -
bu nal de Con tas do Esta do.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, é pre ci so de -
nun ci ar de for ma per ma nen te esse tipo de com por ta-
men to, pois não vi sam lim par a vida pú bli ca bra si le i ra.
Esse com por ta men to não visa lim par o Po der Exe cu-
ti vo de suas ma ze las, dos seus atos co nhe ci dos de
cor rup ção, não visa dar uma con tri bu i ção, uma vida
éti co-mo ral à Admi nis tra ção Pú bli ca bra si le i ra, vi sam,
sim, o des mon te mo ral de ci da dãos que even tu al-
men te es tão ocu pan do o car go de pre fe i to. Qual o
Mu ni cí pio bra si le i ro que não pos sui opo si ção, por me -
nor que seja? E quan do, no Mu ni cí pio pe que no, che -
gam car ros e mais car ros com dez au di to res para
mais de uma se ma na de ati vi da des, que en tram na

pre fe i tu ra e a vas cu lham, saem pela ci da de de es co la
em es co la, in ter ro gan do di re to ras, pro fes so ras, me-
ren de i ras, vão à des pen sa e ao al mo xa ri fa do para
con tar os qui los de açú car, fa ri nha de tri go e mi lho?
Pois as sim foi fe i to no Mu ni cí pio de Cum be, Esta do de 
Ser gi pe, e em tan tos ou tros Mu ni cí pi os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa é
uma po si ção in dig na, que deve me re cer re pul sa. O
que de fen de mos é que o País con si ga de uma vez por 
to das eli mi nar este gran de mal, esse can cro, esse
cân cer da vida pú bli ca: a cor rup ção. Re pi to que exer ci
por duas ve zes car go exe cu ti vo pú bli co e não tra go
ne nhu ma má cu la. Mas é pre ci so que o ci da dão seja
con si de ra do ho nes to, cor re to, sé rio, até que se pro ve
o con trá rio. Não se pode ad mi tir que uma au di to ria
pro mo va esse tipo de in ves ti ga ção e per ma ne ça dois, 
três ou qua tro me ses sem um re la tó rio con clu si vo,
como se es ti ves se guar dan do in for ma ções para o
mo men to pro pí cio da cam pa nha po lí ti ca. É isso que
pre ci sa ser de nun ci a do.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Che ga de
a clas se po lí ti ca es tar nas mãos, em al guns Esta dos,
de con se lhe i ros de tri bu na is de con tas, em ou tros,
nas mãos de pro mo to res do Mi nis té rio Pú bli co, de ju í-
zes e ago ra de mem bros do Exe cu ti vo que aguar dam
o mo men to opor tu no para dar o bote. Não é jus to com
o ci da dão que está à fren te do Exe cu ti vo. Se há al gum
fato para con de ná-lo, que se pro mo va a sen ten ça
con de na tó ria, dan do a esse ci da dão o di re i to de de fe-
sa e não omi tin do as in for ma ções.

Ouço com pra zer V. Exª, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Alme i-
da Lima, todo o País está a ouvi-lo. Esta mos di an te
des sa gran de in jus ti ça. De cho fre au men ta ram o nú -
me ro de se cre ta ri as li ga das ao Pre si den te da Re pú-
bli ca, no âm bi to mi nis te ri al. To dos nós pre sen ci a mos
o Pre si den te Fer nan do Col lor de Melo re du zir o nú-
me ro de Mi nis té ri os para 12. De po is, com o Pre si den-
te Fer nan do Hen ri que Car do so, vol tou para 16, 17, e
atu al men te são qua se 40 Mi nis té ri os, o que con tra diz
o bom sen so ad mi nis tra ti vo. Está no li vro “Re in ven-
tan do o Go ver no”, de Ted Ga e bler* e Da vid Osbor ne*,
que o Go ver no não deve ser como um tran sa tlân ti co,
por que ele afun da; deve ser pe que no como um le ar-
jet. Essa Con tro la do ria é um ates ta do de inu ti li da de;
nas ceu para fa zer cres cer as pos si bi li da des de o PT
ter go ver nos mu ni ci pa is. As ins ti tu i ções es tão aí. Este
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País tem 503 anos. Hou ve Go ver na do res-Ge ra is e
Re pú bli ca; an tes, ti ve mos Impé rio e, ago ra, a Nova
Re pú bli ca, a re de mo cra ti za ção. Ele é or ga ni za do,
pois pos sui os ins tru men tos e as ins ti tu i ções. Qual é o 
Esta do que não pos sui Mi nis té rio Pú bli co Esta du al?
Qual é o Esta do que não pos sui Tri bu nal de Con tas,
Tri bu nal de Jus ti ça, Câ ma ra Mu ni ci pal, Po der Le gis la-
ti vo? Então, já há mu i tas ins tân ci as. Eu me so li da ri zo
tam bém com a aná li se de V. Exª em re la ção ao res pe-
i to que de ve mos ao Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. Eu o re pu to um dos ho mens com uma co ra-
gem ím par. Eu so fri in jus ti ças, mas, en quan to S. Exª
es te ve no TSE, não ti ve ram a co ra gem de su jar as
mãos em nome da jus ti ça, para nos afas tar do Go ver-
no que o povo nos deu e nos de vol veu com esta tri bu-
na.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de-
ço-lhe o apar te, Se na dor Mão San ta. Abor da rei este
tema no va men te, in clu si ve o as sun to tra ta do por V.
Exª ao fi nal de sua in ter ven ção, pois con si de ro im por-
tan te a di vi são dos Po de res e cre io que um não deve
in ter fe rir na com pe tên cia do ou tro, e vice-ver sa.

Ates to tam bém que a obra ci ta da por V. Exª –
Re in ven ta do o Go ver no, dos ame ri ca nos Ted Ga -
e bler e Da vid Osbor ne – foi meu li vro de ca be ce i ra
quan do Pre fe i to de Ara ca ju, pela cla ri vi dên cia, pela
cla re za, pela ma ne i ra a mais cor re ta pos sí vel de
con si de rar o ser vi ço pú bli co, o Esta do como ins tru-
men to que deve ape nas pres tar ser vi ços à co le ti vi-
da de.

Con cluo o pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te,
agra de cen do a com pre en são de V. Exª quan to ao
tem po, que ne ces sa ri a men te tive de ex tra po lar. E es -
pe ro que essa mes ma Con tro la do ria-Ge ral da União
não pro ce da des sa for ma – que re cha ço e da qual dis -
cor do – quan do in ves ti ga das as ad mi nis tra ções do
Par ti do dos Tra ba lha do res. Ou çam V. Exªs! Acre di to
que te rei a opor tu ni da de de, mu i to em bre ve, tra zer
para esta tri bu na, para es tes mi cro fo nes e para toda a 
so ci e da de bra si le i ra fa tos que de i xa rão os se nho res e 
as se nho ras hor ro ri za dos di an te do modo pe tis ta de
go ver nar.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, ora -
dor ins cri to. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Val dir Ra -
upp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ama nhã será 
um dia de gran de ex pec ta ti va para a po pu la ção do
meu Esta do de Ron dô nia. Te re mos a ter ce i ra ro da-
da de con ver sa ções com a Mi nis tra do Meio Ambi -
en te, Srª Ma ri na Sil va, ex-co le ga des ta Casa, so bre
o zo ne a men to agro e co ló gi co e eco nô mi co do nos -
so Esta do.

No ven ta mil pro du to res ru ra is es tão apre en si-
vos, pra ti ca men te há três anos, com a me di da pro vi-
só ria edi ta da pelo go ver no an te ri or. Trin ta anos de po-
is que o Incra dis tri bu iu as ter ras para o nos so povo,
para os nos sos pro du to res, di zen do que, na que la
épo ca, po de ri am se uti li zar 50% das ter ras e pre ser-
var, como re ser va le gal, 50%, veio uma me di da pro vi-
só ria di zer que nada da qui lo va lia mais, que se mu da-
vam as re gras do jogo e que ape nas 20% das ter ras
po de ri am ser uti li za das pe los nos sos agri cul to res,
pre ser van do-se 80% de las.

Isso trou xe um pre ju í zo mu i to gran de para o
nos so povo. O Basa (Ban co da Ama zô nia), por
exem plo, que, ano a ano, vi nha in ves tin do em tor no
de R$80 mi lhões a R$90 mi lhões, às ve zes, até
R$100 mi lhões, pa rou de in ves tir. Os pro du to res
pas sa ram a ter de aver bar 80% das suas ter ras para 
o Iba ma, sob pena de não con se gui rem seus pe-
que nos fi nan ci a men tos para a pro du ção agrí co la.
Ron dô nia já vem amar gan do esse pre ju í zo em tor -
no de três anos.

A nos sa Ban ca da Fe de ral – três Se na do res e
oito De pu ta dos Fe de ra is –, o Go ver no do nos so Esta -
do, a Assem bléia Le gis la ti va, a Asso ci a ção dos Pre fe-
i tos, a Asso ci a ção dos Ve re a do res, toda a clas se po lí-
ti ca de Ron dô nia en tre gou uma pro pos ta, há apro xi-
ma da men te 50 ou 60 dias, para a Mi nis tra do Meio
Ambi en te, com o com pro mis so de uma res pos ta em
15 dias. A res pos ta não saiu nem em 15 dias, nem em
20 dias, nem em 30 dias, mas a es ta mos aguar dan do
pa ci en te men te. Ama nhã, se Deus qui ser, cre io que
será a úl ti ma ro da da de ne go ci a ções so bre esse
tema e es pe ro con tar com a sen si bi li da de da Mi nis tra
do Meio Ambi en te em dar uma res pos ta po si ti va à
nos sa pro pos ta.

Ron dô nia tem o pri me i ro zo ne a men to da Re pú-
bli ca. É o úni co Esta do do Bra sil que gas tou US$20
mi lhões para ela bo rar um zo ne a men to agro e co ló gi co
eco nô mi co, vi san do a pre ser va ção am bi en tal, mas,
ao mes mo tem po, des ti nan do áre as pro du ti vas para o 
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nos so povo e para a sub sis tên cia dos nos sos agri cul-
to res. O Go ver no Fe de ral não ace i tou esse zo ne a-
men to, em que se de ter mi na va a uti li za ção de 80%
das ter ras na Zona 1 e a pre ser va ção de 20% des sa
área, com pen san do com a cri a ção de re ser vas flo res-
ta is. No meu Go ver no, fo ram cri a das 48 áre as de re -
ser vas, to ta li zan do mais de 5 mi lhões de hec ta res de
ter ras, para com pen sar um pou co mais o uso na Zona 
1, que con gre ga cer ca de 50 mil pe que nos e mé di os
pro du to res ru ra is.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ela bo ra mos uma pro -
pos ta al ter na ti va para o Go ver no Fe de ral: a pre ser va-
ção de 30% das ter ras na Zona 1 – 1.1, me nos do que
toda a Zona 1 – e a uti li za ção de 70%, com uma com -
pen sa ção nas re ser vas in dí ge nas, nas re ser vas bi o-
ló gi cas, nas re ser vas eco ló gi cas e nas re ser vas ex-
tra ti vis tas, so man do mais de 60 re ser vas flo res ta is
em Ron dô nia. Ao fi nal, ha ve ria uma com pen sa ção de
mais de 70%. Qu e re mos ape nas 30% da área ter ri to-
ri al do Esta do de Ron dô nia para o de sen vol vi men to
da re gião, pre ser van do 70%. Po rém, pre ten de-se que 
as ter ras boas, onde es tão as sen ta dos os nos sos pro -
du to res, os nos sos pe cu a ris tas, se jam uti li za das um
pou co mais. O zo ne a men to pre via essa di vi são, que
será dis cu ti da ama nhã em nos sa pro pos ta à Mi nis tra
do Meio Ambi en te.

Re gis tro que, ama nhã, 90 mil pro du to res do
Esta do de Ron dô nia es ta rão na ex pec ta ti va, aguar -
dan do an si o sa men te a res pos ta da Mi nis tra do Meio
Ambi en te. Con to com a sen si bi li da de da Mi nis tra, de
toda a sua equi pe téc ni ca e do Go ver no Fe de ral.
Espe ro que S. Exª dê res pos ta afir ma ti va a esse ple i to
tão jus to dos nos sos 90 mil pro du to res e, por que não
di zer, de 1,5 mi lhão de ha bi tan tes do Esta do de Ron -
dô nia.

Sr. Pre si den te, faço ou tro re gis tro re la ti vo a ma -
té ria lida hoje no jor nal A Tri bu na do Bra sil, so bre um 
bra si le i ro na tu ra li za do ame ri ca no que tra ba lha na
Emba i xa da do Bra sil em Was hing ton. O as sun to tra -
ta do é o so fri men to dos bra si le i ros no ex te ri or, as pe -
nú ri as, as agru ras dos que vi vem fora do nos so País,
sem pre ame a ça dos, prin ci pal men te os que emi gra-
ram a fim de tra ba lhar, por que o Bra sil, la men ta vel-
men te, nos úl ti mos tem pos, não pôde ofe re cer em-
pre go a to dos os nos sos ci da dãos.

Atu al men te, há uma cor ri da mu i to gran de de
bra si le i ros para ou tros pa í ses, à se me lhan ça do pas -
sa do, em que mu i tos eu ro pe us, ame ri ca nos, asiá ti cos
e ci da dãos de ou tras na ções vi e ram para o Bra sil, que 

sem pre foi um país hos pi ta le i ro, aco lhen do mi lha res,
para não di zer mi lhões, de es tran ge i ros em nos sas
ter ras.

Tra go ao co nhe ci men to des ta Casa pro pos ta
en de re ça da ao Pre si den te da Re pú bli ca so bre a ado -
ção, pelo Bra sil, de no vas me di das le ga is que vi sem
es ti mu lar a emi gra ção de fa mí li as ori un das de pa í ses
com per fil de ami go, ví ti mas de ata que com ar mas de
des tru i ção em mas sa ou de ca tás tro fes na tu ra is de
gran de mag ni tu de.

Tra ta-se de pro po si ção de au to ria do bra si le i ro
Sa mu el Sa les Sa ra i va, atu al men te re si den te em
Was hing ton DC, cer ta men te ou tro pa tri o ta, pre o cu pa-
do em pro por ci o nar ao Bra sil um novo ges to de re per-
cus são in ter na ci o nal, a exem plo da re pul sa for mal ao
ter ro ris mo, cujo ato pro por ci o nou ao Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va, a con di ção de lí der emer gen te,
sob a égi de da paz, da con vi vên cia e da co o pe ra ção
pa cí fi ca en tre os po vos.

Srªs e Srs. Se na do res, te nho cer te za de que
nos sas au to ri da des di plo má ti cas e a Pre si dên cia da
Re pú bli ca des ti na rão ao as sun to, por meio de cor res-
pon dên cia en ca mi nha da atra vés da nos sa Emba i xa-
da em Was hing ton, a me re ci da aten ção. Com essa
sim pá ti ca pro mo ção bra si le i ra de es tí mu lo a uma
nova onda de emi gra ção, que trou xe os eu ro pe us, já
na épo ca do Impé rio, e os nor te-ame ri ca nos, após a
guer ra ci vil de 1860, o Bra sil con ta rá com mais essa
co la bo ra ção.

O ca pi tal hu ma no é de gran de im por tân cia para
o Bra sil e, cer ta men te, com o in cre men to pro pos to
por Sa mu el Sa ra i va, au xi li a rá o nos so pro gres so so ci-
al, eco nô mi co e ci en tí fi co.

Sr. Pre si den te, eu mes mo re ce bo ape los, pe di-
dos de bra si le i ros que vi vem nos Esta dos Uni dos, no
Ja pão, em Por tu gal, no Ca na dá, na Ingla ter ra e em
ou tros pa í ses e es tão em si tu a ção di fí cil. Quem sabe
o ges to su ge ri do ao Go ver no bra si le i ro pro mo va a
com pla cên cia das au to ri da des de pa í ses es tran ge i-
ros com os nos sos bra si le i ros que lá vi vem.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR VALDIR RAUPP EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do re -
gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Sér gio Zam bi a si, pela Li de ran ça
do PTB, para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá-
rio, de acor do com o art. 14 do Re gi men to Inter no.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Rio Gran de do Sul pro mo ve
nes ta se ma na a 26ª edi ção da Expo in ter. É a ma i or
mos tra agro pe cuá ria do sul e uma das mais im por tan-
tes ex po si ções do mun do.

Lá na ci da de de Este io, na re gião me tro po li ta na
de Por to Ale gre, está o pal co por onde des fi lam nos -
sas con quis tas e o que de me lhor pro du zi mos no se -
tor pri má rio, que res pon de hoje por mais de 40% do
PIB ga ú cho.

Des de a aber tu ra da Expo in ter, sá ba do, pelo Mi -
nis tro da Agri cul tu ra Ro ber to Ro dri gues e pelo Go ver-
na dor Ger ma no Ri got to, há um cli ma de oti mis mo na
pe cuá ria, onde as ex pec ta ti vas são po si ti vas.

Di a ri a men te, des fi lam ani ma is se le ci o na dos
dos me lho res plan téis ga ú chos e de ou tros Esta dos,
num to tal de 6.216 exem pla res ins cri tos.

Para que V. Exªs te nham idéia do que essa fe i ra
re pre sen ta em nú me ros, a edi ção do ano pas sa do re -
ce beu se is cen tos mil vi si tan tes, com um mo vi men to
de ven das de três mi lhões e cem mil re a is.

Para este ano, os nú me ros são ain da mais pro -
mis so res e há boas ra zões para isso: os pe cu a ris tas
con tam com mais re cur sos dos ban cos e es tão li vres
do fan tas ma da fe bre af to sa, que nos úl ti mos três
anos ame a çou a ex po si ção.

Ago ra, a sa í da de ani ma is do Rio Gran de do Sul
está li vre da exi gên cia de qua ren te na, e os cri a do res
de fora es tão com pa re cen do à fe i ra, atra í dos pela alta 
ge né ti ca do re ba nho ga ú cho.

Mas em re la ção à agri cul tu ra, in fe liz men te o cli -
ma não é o mes mo. Ape sar da pro du ção re cor de de
grãos, a in de fi ni ção so bre a ques tão dos trans gê ni cos
pre o cu pa os pro du to res ru ra is.

O Go ver na dor Ri got to e o Pre si den te da Fe de-
ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Rio Gran de do Sul
– Far sul, Car los Spe ro to, es tão fa zen do um ape lo
para que o Go ver no Fe de ral ado te uma so lu ção
emer gen ci al para a pró xi ma sa fra, li be ran do as se-
men tes de soja trans gê ni ca para o plan tio no Esta do.

E é pre ci so uma so lu ção rá pi da para tran qüi li zar
o agri cul tor. Os pro du to res ga ú chos aguar dam com
an si e da de a vi si ta do Pre si den te Lula nes ta sex ta-fe i-
ra, quan do, quem sabe, po de rá le var na ba ga gem
uma de ci são para os trans gê ni cos.

E so bre essa ques tão é in te res san te aten tar
para a de cla ra ção do Pre sid ne te da Co trel de Ere-
chim, a ma i or co o pe ra ti va agrí co la ga ú cha, Sr. Luiz
Antô nio Pi az zon. Ele afir mou, aqui em Bra sí lia, que a
en ti da de não in ter fe re na es co lha dos pro du to res nes -
se as sun to. A de ci são é pes so al, mas até ago ra ne -
nhum dos pro du to res se in te res sou em com prar se -
men te de soja con ven ci o nal. O es to que da Co trel des -
sa se men te está sen do ven di do no Pa ra ná.

Há uma tor ci da, uma ex pec ta ti va pela edi ção de
uma me di da pro vi só ria li be ran do o plan tio, nem que
seja me di an te a ro tu la gem, o que, se gu ra men te, ali vi-
a ria mo men ta ne men te as ten sões. Enquan to isso, o
Go ver no po de ria, com tran qüi li da de, ela bo rar e de fi-
nir em pro je to de lei a re gu la men ta ção da Bi o tec no lo-
gia e da Trans ge nia.

Em al gu mas re giões do Esta do, te mos in for ma-
ções de que se men tes mo di fi ca das já es tão sen do
plan ta das há mais de seis anos, sem pre ju í zo al gum
às ou tras la vou ras. Pelo con trá rio, com a re du ção do
uso de ve ne nos, o meio am bi en te tem-se re cu pe ra do,
in clu si ve com o re tor no de aves nos plan ti os e ma tas
e car du mes de pe i xes nos rios pró xi mos.

Se gu ra men te, este as sun to tam bém de ve rá ter
gran de des ta que na re u nião da Co mis são Mis ta do
Mer co sul, do Con gres so Na ci o nal, com a Co mis são
do Mer co sul da Assem bléia ga ú cha, nes ta quin ta-fe i-
ra, na ci da de de Este io.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor,

obri ga do pela ra pi dez.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alva ro

Dias. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si -

mon. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro

Jucá. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as-

su na. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do

Su plicy.
Em se gui da, ou vi re mos o Se na dor Cé sar Bor -

ges.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pois não, 

Se na dor. V. Exª tem a pa la vra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela

or dem.) – Te nho uma co mu ni ca ção im por tan te a fa zer
à Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, res pal da do no apo io de mais 33
Co le gas nos sos, es tou apre sen tan do re que ri men to
que cria co mis são par la men tar de in qué ri to com o ob -
je ti vo de in ves ti gar os pro ce di men tos em prá ti ca em
ór gãos pú bli cos, como os ado ta dos no Insti tu to Na ci-
o nal do Cân cer, re fe rên cia na ci o nal do tra ta men to do
cân cer, na Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de e na Anvi sa.
Ou seja, é uma CPI para que seja in ves ti ga da a fun do
a da no sa prá ti ca do apa re lha men to po lí ti co do Esta do
por par ti dos po lí ti cos.

Te nho a im pres são de que será uma gran de
con tri bu i ção que se dará para a Na ção, para o pro-
ces so de mo crá ti co e para a li su ra, na re la ção com a
co i sa pú bli ca, Sr. Pre si den te. São 34 as si na tu ras, ob -
ti das em mu i to pou co tem po!

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.
Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª au to ri za ria o

Se na dor Cé sar Bor ges a fa lar ra pi da men te, como Lí -
der do PFL? (Pa u sa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, an tes de dar iní cio ao meu pro -
nun ci a men to, gos ta ria de anun ci ar a pre sen ça da de -
le ga ção do Lí ba no nes te ple ná rio.

Per mi ta-me, Se na dor Ro meu Tuma, mas, na
ver da de, V. Exª é quem de ve ria dar as boas-vin das à
de le ga ção li ba ne sa, como Pre si den te em exer cí cio
do Se na do Fe de ral e tam bém por sua ori gem, li ga da
às pes so as aqui pre sen tes. Agra de ce ria mu i to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, agra de ço sen si bi li za do a V. Exª pela
ama bi li da de de po der sa u dar a co mi ti va li ba ne sa que
aqui se en con tra: Emba i xa dor Mo ha mad Issa, Se cre-
tá rio-Ge ral do Mi nis té rio dos Assun tos Estran ge i ros
do Lí ba no, Emba i xa dor Isha ya El Khoury, Emba i xa-
dor do Lí ba no em Bra sí lia, nos so ami go – fico tris te ao 
sa ber que V. Exª vai em bo ra, não gos ta ria que tal
acon te ces se tão rá pi do –, Sr. Ha it ham Jo maa, Di re-
tor-Ge ral dos Emi gra dos Li ba ne ses, Con se lhe i ro
Yous sef Sa da ka, do De par ta men to de Assun tos Po lí-
ti cos e Con su la res, Se cre tá rio Shaw ki Abou Nas sar,
Che fe de Ga bi ne te do Se cre tá rio-Ge ral e Sr. Ghas sen
Abdel Kha lek, Se cre tá rio da Emba i xa da do Lí ba no,
boas-vin das e sa u da ção do Se na do Fe de ral a V. Exªs.

Mu i to obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra, V. Exª, Se na dor Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Se jam bem-vin dos os re pre sen tan tes do Lí ba-
no, Sr. Emba i xa dor Isha ya El-Khoury, Dr. Mo ha mad
Issa e os de ma is que os acom pa nham: Ha it ham Jo -
maa e Yous sef Sa da ka, Shaw ki Abou Nas sar e Ghas -
sen Abdel Kha lek.

É uma sa tis fa ção sa u dá-los e re gis trar a pro xi-
mi da de cres cen te do Bra sil com o Lí ba no. Esti ve pre -
sen te em um al mo ço no Ita ma raty ofe re ci do ao Pre si-
den te do Lí ba no, oca sião em que o Pre si den te Lula e
o Mi nis tro de Re la ções Exte ri o res ex pres sa ram a
von ta de de o Pre si den te Lula vi si tar em bre ve aque le
País, bem como al guns pa í ses do Ori en te Mé dio e pa -
í ses ára bes. Isso será mu i to im por tan te.

Gos ta ria, nes ta tar de, de es cla re cer mais apro -
fun da da men te o teor de mi nhas de cla ra ções, da das
on tem ao che gar à sede na ci o nal do Par ti do dos Tra-
ba lha do res, em São Pa u lo, para par ti ci par da re u nião
da Exe cu ti va Na ci o nal. Inú me ros jor na lis tas es ta vam
pre sen tes e per gun ta ram-me a res pe i to da en tre vis ta
do Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa, Pre si den te do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. Eles que ri am sa ber o que eu pen sa-
va das pa la vras de S. Exª, que fo ram aqui ob je to de
co men tá rio de di ver sos Se na do res.

Pen so que não há ra zão al gu ma para o Mi nis tro
da Casa Ci vil, José Dir ceu, es tar es tar re ci do, con for-
me ex pres sou hoje no Bom Dia, Bra sil, com a mi nha
opi nião. Pri me i ro, por que, no que diz res pe i to à en tre-
vis ta do Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa, o que men ci o nei
como um fato que se cons ta ta é que José Dir ceu e
Antô nio Pa loc ci são os Mi nis tros mais for tes, de ma i or
im por tân cia po lí ti ca. To dos sa bem dis so.

Não es tou de acor do com as pa la vras do Pre si-
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral quan do dis se que 
o Pre si den te Lula es ta ria agin do de ma ne i ra mu i to di -
fe ren te da que la que ca rac te ri zou toda a sua vida. Te-
nho acom pa nha do de per to o Pre si den te Lula e sou
tes te mu nha de inú me ros atos, de ações pra ti ca das
por Sua Exce lên cia. Sei per fe i ta men te que con ti nua
sen do ba si ca men te a mes ma pes soa. Cla ro que hoje
é uma pes soa mu i to re co nhe ci da pela po pu la ção bra -
si le i ra, mu i to ad mi ra da e res pe i ta da, in clu si ve no ex -
te ri or, e por to dos que têm acom pa nha do a sua ex tra-
or di ná ria tra je tó ria. Mas o Pre si den te Lula con ti nua
sen do ba si ca men te a mes ma pes soa, com seus ide a-
is, ob je ti vos e com pro mis sos as su mi dos, e irá re a li-
zá-los.
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Ain da te nho mu i to cla ros, em mi nha men te, as
pa la vras e os pro ce di men tos do Pre si den te Lula em
inú me ras oca siões. Por exem plo, na úl ti ma sex ta-fe i-
ra, di an te de mi lha res de pes so as, no 20º ani ver sá rio
da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, Sua Exce lên cia
ex pôs a to dos a for ma tão sim ples de ser, co lo can-
do-se ali de igual para igual com to dos os pre sen tes,
re cor dan do os mo men tos de tra je tó ria e de cons tru-
ção de seu sin di ca to e da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha-
do res des de 1983, com seus com pa nhe i ros Jair Me -
ne guel li, Vi cen ti nho, Egber to Na var ro, Luiz Dul ci, que
irá as su mir a pre si dên cia da CUT, e ou tros. Men ci o-
nou como se sen te em casa ao lado de to dos os com -
pa nhe i ros, sen do como um ir mão ou até, às ve zes,
como pai de les.

Achei mu i to sig ni fi ca ti va a ex pres são de Lula ao
re cor dar os com pa nhe i ros do iní cio da CUT, como,
por exem plo, o Ba tis ta, que, em 1983, ha via or ga ni za-
do uma cha pa apo i an do Osmar zi nho, quan do Lula
apo i a va Jair Me ne guel li. E Ba tis ta ti nha fe i to uma es -
pé cie de apos ta de que ga nha ria, mas, por mais de
92%, Jair Me ne guel li ven ceu aque la pri me i ra ele i ção
para a pre si dên cia da CUT. E Lula afir mou que hoje
es ta vam am bos, o Ba tis ta e Sua Exce lên cia, no mes -
mo bar co.

Por tan to, isso me fez re cor dar como o Pre si den-
te Lula é a mes ma pes soa, mu i to ge ne ro sa, al guém
que será ca paz de hoje, na con vi vên cia com seus
com pa nhe i ros do Par ti do dos Tra ba lha do res, ter uma
cer ta to le rân cia e ge ne ro si da de, in clu si ve com aque -
les que, por se rem mu i to sin ce ros, aca bam ex pres-
san do opi niões que di fe rem da opi nião do Go ver no,
como no epi só dio da re for ma da Pre vi dên cia e da re -
for ma tri bu tá ria.

Men ci o nei tam bém, a res pe i to do Mi nis tro da
Casa Ci vil, que são mu i tas as suas atri bu i ções, como, 
por exem plo, acom pa nhar nes tes dias a re for ma da
Pre vi dên cia e a re for ma tri bu tá ria – to dos pu de mos
acom pa nhar pelo no ti ciá rio o Mi nis tro José Dir ceu,
on tem, di a lo gan do com Go ver na do res, com De pu ta-
dos, com o Re la tor, De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães,
com os mais di ver sos seg men tos em pre sa ri a is e de
tra ba lha do res. Ao mes mo tem po, S. Exª tem em vis ta
o pro ble ma da de sig na ção de car gos na imen sa ad -
mi nis tra ção pú bli ca. Por ve zes, ten do que exa mi nar
ao mes mo tem po pro ble mas de po lí ti ca tri bu tá ria, pre-
vi den ciá ria e a ques tão das no me a ções, S. Exª fica
tão atri bu la do que nem sem pre tem tem po para to mar
de ci sões que con si de ro da ma i or re le vân cia como,
por exem plo, a já anun ci a da – e que apóio in te gral-
men te – de ra ci o na li za ção, uni fi ca ção e co or de na ção
dos pro gra mas de trans fe rên cia de ren da.

Tive a opor tu ni da de de con ver sar, há pou co
mais de um mês, com o Mi nis tro José Dir ceu. Cha mei
a aten ção de S. Exª para o quão im por tan te é o de se-
nho do pro gra ma de trans fe rên cia de ren da que vai
re sul tar des sa uni fi ca ção. É pre ci so que seja ade qua-
do e que leve em con si de ra ção todo o acú mu lo de co -
nhe ci men to, de re fle xões, para que pos sa mos evi tar
os cha ma dos fe nô me nos da ar ma di lha do de sem pre-
go, da po bre za e ou tros.

Caro ami go, Mi nis tro José Dir ceu, falo da ma ne-
i ra mais ca lo ro sa, ami ga e cons tru ti va.Ajo as sim tam -
bém em re la ção ao Pre si den te Lula. No que diz res -
pe i to a al guns epi só di os de no me a ção, ob ser vei que,
quan do uma pes soa é de sig na da pe los cri té ri os que o 
Pre si den te Lula sem pre tem afir ma do como o da ido -
ne i da de – fun da men tal –, ca pa ci da de, co nhe ci men to,
ex pe riên cia ad qui ri da e acu mu la da, e mais, afi ni da de
com os ob je ti vos do Pre si den te, com seu pro gra ma
de Go ver no, uma vez a pes soa es co lhi da, aten den do
a tais cri té ri os, pode es tar ali, ima gi no, tra ba lhan do
mu i to bem. Se por ven tu ra um par la men tar ou um seg -
men to po lí ti co es ti ver agin do de for ma a não agra dar
o Go ver no ou no caso uma par la men tar que re sol veu
se abs ter, en tão a pes soa com afi ni da de com Sua
Exce lên cia, por ca u sa dis so, será ou foi exo ne ra da?
Isso me soou es tra nho. Cons tru ti va men te, ava lio que
pos so di zer es sas co i sas, mas não pre ci sa o Mi nis tro
fi car es tar re ci do por eu ter ex pres sa do essa opi nião.
Eu o faço como seu ami go, como seu com pa nhe i ro,
que ren do que o Go ver no do Pre si den te Lula seja o
me lhor pos sí vel.

O Mi nis tro tam bém co men tou a re fe rên cia que
fiz ao Go ver no do Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir, do Re -
i no Uni do. O Pre si den te Lula es te ve re cen te men te vi -
si tan do o Re i no Uni do e quan do da sua en tre vis ta no
Fan tás ti co men ci o nou qua tro Che fes de Esta do com
os qua is ha via tido co nhe ci men to pes so al e nu tria
mu i to res pe i to por to dos. Ora, o Pri me i ro-Mi nis tro
Tony Bla ir é hoje mu i to res pe i ta do e um dos es ta dis-
tas de ma i or re le vo no con cer to das na ções em bo ra
no Par la men to do Re i no Uni do haja pes so as que,
sen do do seu par ti do, por ve zes te cem crí ti cas se ve-
ras a ele, em pon tos tais como o en vol vi men to do Go -
ver no do Re i no Uni do na guer ra do Ira que, jus ta men-
te um pon to em que nós do Par ti do dos Tra ba lha do res
es ta mos de acor do: to dos fo mos crí ti cos ao en vol vi-
men to do Go ver no dos Esta dos Uni dos e do Re i no
Uni do na guer ra.

O Mi nis tro José Dir ceu co men tou hoje no Bom
Dia, Bra sil que os Mi nis tros do Go ver no Tony Bla ir
que, por ven tu ra, dis cor da ram dele no que diz res pe i to
ao en vol vi men to da guer ra sa í ram do Go ver no e fo-
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ram para o Par la men to, onde ex pres sa ram sua opi -
nião crí ti ca das ações do Go ver no e nem por isso fo -
ram ex pul sos do La bor Party. Esse é o pon to que eu
quis re le var. Acho per fe i ta men te ade qua do que haja
um pou co de to le rân cia com res pe i to a isso.

Re cen te men te, na úl ti ma re u nião que ti ve mos
com os com pa nhe i ros de Ban ca da – ama nhã te re-
mos ou tra com o Pre si den te José Ge no í no –, re co-
men dei – es sas co i sas po de mos fa lar com mu i ta sin -
ce ri da de e fran que za – ao nos so Lí der Tião Vi a na – e
re co men do ao Pre si den te Lula e ao Mi nis tro José Dir -
ceu – que as sis tis sem ao fil me de no mi na do O fi lho,
um fil me bel ga que ga nhou um prê mio.

Se na dor Ney Su as su na, da rei o apar te a V. Exª,
ape nas de i xe-me con tar este epi só dio que é re le van-
te para aqui lo que es tou que ren do ilus trar. Acre di to
que os nos sos vi si tan tes do Lí ba no po de rão com pre-
en der o sen ti do des sa his tó ria que vale para toda a
hu ma ni da de.

Esse fil me pre mi a do em Can nes, fe i to por um di -
re tor bel ga, tra ta da his tó ria de um mar ce ne i ro mu i to
há bil que sa bia de tudo o que fa zer com as ma de i ras e 
dava opor tu ni da des a al guns es ta giá ri os para apren -
der. Por al gu ma ra zão mu i to es pe ci al, ele re sol veu dar 
uma opor tu ni da de a um es ta giá rio que ha via es ta do
pre so por cin co anos numa ins ti tu i ção como a nos sa
Fe bem (Fun da ção Esta du al do Bem-Estar do Me nor),
um ra paz de de zes se is anos que, co me çan do a tra ba-
lhar com o mar ce ne i ro, fi cou ad mi ra do com a sua ha -
bi li da de e com o co nhe ci men to que ti nha de tudo so -
bre a ma de i ra. Ta ma nha foi a ad mi ra ção e a afi ni da de
que sur gi ram da ex pe riên cia de co o pe ra ção en tre
am bos que o ra paz che gou a con vi dá-lo, Pre si den te
Ro meu Tuma, para ser o seu tu tor.

E eis que mais e mais con ti nu a va a se afir mar
aque la afi ni da de, mas um dia, por uma ra zão es pe ci-
al, o mar ce ne i ro con vi dou o ra paz para fa zer uma vi a-
gem e bus car umas ma de i ras num lu gar lon gín quo, a
uns 80 qui lô me tros. Na ver da de, acre di to que ele que -
ria uma opor tu ni da de para con ver sar mais apro fun-
da da men te. Per gun tou ao ra paz, en quan to gui a va
sua ca mi nho ne te na vi a gem, o mo ti vo pelo qual ti nha
sido pre so. O ra paz res pon deu que, quan do ti nha 11
anos, re sol veu rou bar o rá dio de um au to mó vel. Ele
per gun tou por que te ria fi ca do 5 anos pre so só por que
rou bou o rá dio de um au to mó vel me ni no ain da. Mas o
ra paz dis se que tam bém hou ve uma mor te: quan do ti -
rou o rá dio do car ro, de re pen te, um me ni no no ban co
de trás co me çou a gri tar, e ele não teve al ter na ti va se -
não as fi xiá-lo. Daí pros se gui ram e fo ram à mar ce na ria
de um ir mão, já num lu gar ermo, jun to a uma flo res ta.
Con ti nu a ram os dois a tra ba lhar, o mar ce ne i ro mos -

trou como de ve ria car re gar as ma de i ras e en si nou
tudo ao ra paz. Eis que, a cer ta al tu ra, o mar ce ne i ro
diz para ele que o me ni no que o ra paz ha via ma ta do
era o fi lho dele. O ra paz fi cou tão de ses pe ra do que
saiu cor ren do, cer to de que o mar ce ne i ro po de ria até
matá-lo. O mar ce ne i ro gri ta para que ele es pe re, pois
não iria ba ter nele, mas o ra paz vai em bo ra cor ren do;
e ele, em bo ra mais ve lho, po rém for te, sai cor ren do
em bus ca do ra paz e já, em meio à flo res ta, fi nal men-
te con se gue agar rá-lo e do mi ná-lo. E fi can do por cima 
do ra paz, co lo ca sua mão so bre seu pes co ço como
se o fos se es tran gu lar. Mas ele re fle te um pou co,
vira-se de lado e de ci de não mais ma tar o ra paz. Ele
vol ta para a sua ca mi nho ne te e co me ça a tra ba lhar
no va men te, co lo can do na ca mi o ne te as ma de i ras
que am bos ha vi am es co lhi do. Eis que, pas sa do al -
gum tem po, o ra paz apro xi ma-se do mar ce ne i ro, ob -
ser va aque la cena e re sol ve co o pe rar com o mar ce-
ne i ro e co lo car tam bém ele as ma de iras.

Sr. Emba i xa dor, em bo ra haja to das as ra zões
para uma pes soa, em cer tos mo men tos, ter tan to
ódio, ra i va e ira de ou tra pes soa, pode essa úl ti ma
per fe i ta men te, de po is de com pre en der, su pe rar aqui -
lo, per do ar e co me çar a co o pe rar no va men te.

Eu que, com o Se na dor Ney Su as su na, es ti ve
vi si tan do há pou cas se ma nas o Ori en te Mé dio, em
Isra el e em Ha ma la, na Pa les ti na, pude ver que se
não hou ver esse tipo de com pre en são en tre ára bes e
ju de us, de um dia po der fa zer o que tes te mu nha mos
no Bra sil – onde pes so as de ori gem ára be e ju dia co o-
pe ram uns com os ou tros, mos tran do como pode ha -
ver a com pre en são, a co o pe ra ção, o res pe i to e a paz
en tre elas – re pi to, se ti ver mos esse tipo de com pre-
en são po de re mos ter mu i to ma i or co o pe ra ção.

Con to essa his tó ria por que den tro do meu Par ti-
do, do Par ti do dos Tra ba lha do res, um pou co de ge ne-
ro si da de e to le rân cia será be né fi co. Por isso, eu re co-
men dei aos meus com pa nhe i ros de Par ti do as sis ti-
rem a esse fil me que eu achei tão bo ni to.

Com mu i ta hon ra, con ce do o apar te ao Se na dor
Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – A hon ra é
mi nha, no bre Se na dor. Eu es tou há dois man da tos
nes ta Casa, na se gun da par te do se gun do man da to,
e te nho con vi vi do esse tem po todo com V. Exª. Para
mim tem sido um apren di za do. Não co mun ga mos dos 
mes mos ide a is em mu i tos pon tos. Di ver sas ve zes es -
ti ve mos em po si ções an ta gô ni cas, mas a cla re za, a
re ti dão, a per sis tên cia, a sin ce ri da de e li su ra com que
V. Exª pra ti ca os seus atos faz com que, mes mo es -
tan do em po si ções ad ver sas, nós o res pe i te mos. Hoje 
pela ma nhã, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
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eu di zia a V. Exª que ado rei o seu dis cur so de pes soa
sé ria, que mos tra a sua co e rên cia e como é V. Exª.
Isso deve lhe ter ca u sa do cons tran gi men to. V. Exª me
dis se que re al men te lhe ca u sou al gum cons tran gi-
men to. Enten de-se. Mas eu ga ran to que V. Exª deve
es tar de cons ciên cia mu i to tran qüi la, por que não está
mu dan do uma vír gu la do que sem pre foi. Por isso, no -
bre Se na dor, eu me so li da ri zo com V. Exª. Au men ta
em mim a ad mi ra ção que te nho por V. Exª, que pode
ser uma pes soa que ocu pa to dos os es pa ços par la-
men ta res, per sis ten te, que às ve zes nos de i xa ir ri ta-
do, por que não de i xa de fa lar hora ne nhu ma. Apa re-
ceu uma opor tu ni da de e V. Exª a pre en che. Mas V. Exª 
é uma pes soa co e ren te e me re ce o res pe i to de to dos
nós pelo modo de agir, sem pre mu i to lim po e cor re to.
Pa ra béns. Pode ter ca u sa do cons tran gi men to, mas
para o pú bli co bra si le i ro, com cer te za, V. Exª cres ceu
mais ain da. Pa ra béns, Se na dor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do, Se na dor Ney Su as su na. Qu e ro, in clu si ve,
re fe rir-me a um epi só dio que me pre o cu pou. Ten tei
ain da hoje con ver sar com o Mi nis tro José Dir ceu.
Con ver sei com o nos so Lí der do Go ver no, Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, so bre a ques tão com o PMDB,
que, de al gu ma for ma, está re la ci o na da a to das es sas
ne go ci a ções e à con vi vên cia, por exem plo, do Pre si-
den te Lula, do Mi nis tro José Dir ceu e do Par ti do de V.
Exª. Ain da hoje, o Se na dor Re nan Ca lhe i ros res sal tou
o diá lo go tão po si ti vo para um me lhor en ten di men to
en tre o Go ver no, o PMDB e os nos sos par ti dos.

Pois bem, eu quis trans mi tir ao Lí der Re nan Ca -
lhe i ros, a V. Exª e ao Se na dor Luiz Otá vio, com quem
con ver sei a res pe i to des se as sun to hoje, e ao Lí der
Alo i zio Mer ca dan te, que eu con si de ra ria ade qua do
ao PMDB adi ar a vo ta ção no ple ná rio da in di ca ção do
Se na dor ao Tri bu nal de Con tas, pois está ain da pen -
den te no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e no pró prio Tri bu-
nal de Con tas da União a ques tão re la ti va ao epi só dio
ha vi do com o Se na dor Luiz Otá vio, quan do S. Exª era
ge ren te-ad mi nis tra ti vo da Ro do mar, no Pará.

Acre di to que isso es te ja sen do ob je to da com -
pre en são. Por que mo ti vo? Tam bém é uma ati tu de de
co o pe ra ção com o Pre si den te Lula e o Mi nis tro José
Dir ceu, pois eu cre io que, se o Se na do Fe de ral de ci-
dis se pela in di ca ção an tes que o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral e o Tri bu nal de Con tas da União con clu ís sem
o exa me da ques tão, isso po de ria ca u sar cons tran gi-
men to ao Pre si den te Lula.

Então, com o ma i or res pe i to ao PMDB, su ge ri o
adi a men to da vo ta ção, para que o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral e o Tri bu nal de Con tas União con clu am o exa -
me da ma té ria.

Ontem, con sul tei o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú-
bli ca, Dr. Cláu dio Fon te les, e S. Exª me dis se que con -
si de ra ade qua da a su ges tão que fiz e que em tudo
con tri bu i rá para agi li zar o trâ mi te da ques tão. Por tan-
to, se o Se na do Fe de ral so li ci tar ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral e ao Tri bu nal de Con tas da União que exa mi-
nem logo este caso, que já vem de anos, o Pro cu ra dor
agi li za rá o pro ces so. Assim, te re mos aqui um pro ce di-
men to de ma i or isen ção e não cons tran gi men to.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Per mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na-
dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
Ain da pre ten do de i xar es pa ço de tem po para os que
de se jam fa lar.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se rei bre ve. Não im pe di rei que o gran de Se na-
dor pela Ba hia, Cé sar Bor ges, de i xe de pro fe rir dis-
cur so. Pa ra be ni zo mais uma vez V. Exª, como sem pre
o fiz em vá ri as opor tu ni da des, prin ci pal men te por que
seus pro nun ci a men tos são che i os de en si na men to,
sa be do ria, equi lí brio, mo de ra ção e de acon se lha-
men to – por que não di zer as sim? Pela ex pe riên cia
que V. Exª vi veu nes te Con gres so e em ou tras fun-
ções no Esta do de São Pa u lo, te mos cer te za ab so lu ta
de que suas pa la vras são ou vi das pelo mun do po lí ti-
co, não só do Go ver no, mas tam bém da Opo si ção. No 
que diz res pe i to à re fe rên cia que V. Exª fez das de cla-
ra ções do Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o
que que ro di zer é que o Pre si den te do Su pre mo, pes -
soa que mu i to res pe i to, o Dr. Ma u rí cio Cor rêa, que foi
Se na dor da Re pú bli ca, De pu ta do Fe de ral, co nhe ce
tan to quan to nós as re gras da vida po lí ti ca, as re gras
de um Go ver no que ga nhou as ele i ções, mas não
con quis tou a ma i o ria no Se na do nem na Câ ma ra.
Ora, para con quis tar a go ver na bi li da de, Sua Exce lên-
cia te ria que fa zer acor dos le gí ti mos, con vo can do
para o seu lado ou tros par ti dos po lí ti cos, a exem plo
do PMDB, para vi a bi li zar as suas pro pos tas le gis la-
ti vas. Como po de ria pen sar em apro var pro pos tas,
em le var avan te as suas idéi as que fo ram pre ga das
du ran te a cam pa nha, se aqui den tro do Con gres so
ti ves se uma cam pa nha sis te má ti ca de par ti dos que
lhe fi zes sem opo si ção e não lhe des sem o apo io ne -
ces sá rio à con se cu ção dos ob je ti vos na ci o na is?
Hoje, eu es ta va ou vin do na Rede Glo bo o pro nun ci-
a men to do Mi nis tro da Casa Ci vil, José Dir ceu, por
si nal mu i to opor tu no, e S. Exª di zia que o acor do po -
lí ti co para a vi a bi li za ção da ma i o ria par la men tar é
mais do que nor mal em to dos os pa í ses. Então, o Pre -
si den te Lula não está ti ran do a sua iden ti da de, por -
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que Sua Exce lên cia con ti nua a ser o Lula com aque le
ide al de bem ser vir o País, trans for man do-o num País
mais fe liz, mais iden ti fi ca do com a po bre za, ou seja,
ti rar da mi sé ria mi lhões e mi lhões de bra si le i ros,
acom pa nhan do a luta de V. Exª, no sen ti do de dar não 
ape nas uma luz, mas um fu tu ro viá vel para es sas
pes so as, para es sas fa mí li as. Por isso, o fato de o
Pre si den te Lula fa zer acor do po lí ti co para ob ter ma i o-
ria par la men tar tran qüi la não sig ni fi ca que Sua Exce -
lên cia está se des ca rac te ri zan do. Ao con trá rio, Sua
Exce lên cia dá um ates ta do vivo e elo qüen te ao povo
do Bra sil e do mun do in te i ro de que foi ele i to para go -
ver nar de mo cra ti ca men te e não por cima do Con-
gres so Na ci o nal, não por cima da Câ ma ra dos De pu-
ta dos nem do Se na do Fe de ral. Já hou ve Pre si den te
da Re pú bli ca que ten tou fa zer isso e ter mi nou sa in do
pela por ta dos fun dos do Pa lá cio do Pla nal to. O que
que re mos é que, cada vez mais, te nha mos uma de -
mo cra cia con sis ten te e um Pre si den te iden ti fi ca do
com ela. Te nho cer te za ab so lu ta de que essa de mo-
cra cia, da for ma como está sen do con quis ta da pelo
povo bra si le i ro, com o apo io do Pre si den te Lula, é
uma de mo cra cia per ma nen te, du ra dou ra, para que
pos sa mos le var à fren te to dos os pro je tos que fo ram o 
so nho de V. Exª – e que con ti nu am sen do os nos sos
–, que se rão, sem dú vi da al gu ma, con cre ti za dos ao
lon go do Go ver no do Pre si den te Lula. Por tan to, dou
os pa ra béns a V. Exª. O Pre si den te do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral é um ho mem de bem e um ho mem cor re-
to. Entre tan to, a sua en tre vis ta dá a apa rên cia de que
S. Exª te ria ma ni fes ta do um sen ti men to po lí ti co, de
des ca rac te ri za ção do Go ver no Lula, da po si ção po lí ti-
co-ide o ló gi ca do Pre si den te Lula. Então, pen so que
esse as pec to não é mu i to bom, pois pre ju di ca a sin to-
nia en tre os Po de res. E a Cons ti tu i ção es ta be le ce que 
os Po de res são har mô ni cos e in de pen den tes. Essa
si tu a ção tira a har mo nia, o que não é bom, como tam -
bém não é bom o Pre si den te Lula di zer que abri rá a
“ca i xa-pre ta” da Jus ti ça e nem, tam pou co, o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral di zer que o Go ver no de Lula está se
des ca rac te ri zan do. Se na dor Edu ar do Su plicy, agra-
de ço o apar te a V. Exª e cum pri men to-o pelo seu pro -
nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pelo
seu apar te. V. Exª re co men da o ca mi nho para a har -
mo nia e a in de pen dên cia que pre ci sa ha ver en tre os
três Po de res: Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio.
Estou de ple no acor do com a re co men da ção de V.
Exª.

O Go ver no, de cer ta for ma, re sol veu não co-
men tar as pa la vras do Pre si den te do Su pre mo Tri bu-

nal Fe de ral, evi tan do que elas re per cu tis sem. Cre io
que as sim a har mo nia ocor re rá.

Nes tas pa la vras fi na is, re gis tro a mi nha con fi an-
ça to tal no Pre si den te Lula, que acer ta rá nos seus
pro pó si tos de fa zer do Bra sil uma Na ção jus ta e ci vi li-
za da. Qu e ro co la bo rar com Sua Exce lên cia e com to -
dos os seus Mi nis tros, in clu si ve com o meu ami go,
com pa nhe i ro de tan tas jor na das, que tem o ma i or
mé ri to por ter con du zi do a cam pa nha de Lula à vi tó-
ria, o Mi nis tro José Dir ceu.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Edu ar do Su plicy, agra de ço a V. Exª pela co la bo ra ção.
Antes de con ce der a pa la vra ao Se na dor Cé sar

Bor ges, aler to que a ses são se en cer ra rá às 18 ho ras
e 30 mi nu tos. Como o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que
está ins cri to, tam bém de se ja usar da pa la vra, su gi ro
ao Se na dor Cé sar Bor ges que, se pu der, di vi da o
tem po com S. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges
pelo tem po do tér mi no da ses são.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho no va men te
a esta tri bu na, no dia de hoje, ex ter nar mi nhas pre o-
cu pa ções, que cre io ser tam bém da ma i o ria ab so lu ta
dos Srs. Se na do res, com as con di ções de ex tre ma
pre ca ri e da de da ma lha ro do viá ria fe de ral do Bra sil.

Os gran des Esta dos bra si le i ros, em ter mos de
ex ten são ter ri to ri al, são atra ves sa dos por uma ma lha
de ro do vi as fe de ra is que são ar té ri as onde cir cu lam
as ri que zas des te País. O meu Esta do, a Ba hia, é
atra ves sa do por es tra das im por tan tís si mas que li gam
to dos os Esta dos do Nor des te ao Cen tro-Oes te e ao
Su des te. São ro do vi as como a BR-116, que co me ça
no Rio Gran de do Sul e vai até o Ce a rá; a BR-101; a
BR-242, que che ga até Bra sí lia etc.

Sr. Pre si den te, é cla ro que não é o atu al Go ver-
no o res pon sá vel pelo es ta do de de te ri o ra ção des sas
ro do vi as. Essa his tó ria é an ti ga, mas não adi an ta
mais olhar para o pas sa do e di zer que os Go ver nos
an te ri o res de i xa ram as es tra das as sim. O fato é que
es sas ro do vi as, hoje, ce i fam mi lha res de vi das de ba i-
a nos, de bra si le i ros; ti ram re cur sos do bol so do povo
bra si le i ro, da eco no mia po pu lar, por que nós in ter cam-
bi a mos mer ca do ri as. Boa par te do Nor des te, prin ci-
pal men te os Esta dos do Nor des te se ten tri o nal, é pre -
do mi nan te men te im por ta do ra de mer ca do ri as. Na
Ba hia, fe liz men te, con se gui mos dar um sal to no avan -
ço do de sen vol vi men to in dus tri al do Esta do e já so-
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mos um Esta do ex por ta dor. Mas as mer ca do ri as que
saem de São Pa u lo para o Rio Gran de do Nor te, para
a Pa ra í ba e que atra ves sam a Ba hia, têm um cus to
adi ci o nal de fre te, por con ta do pés si mo es ta do des -
sas ro do vi as.

E o que di zer das vi das hu ma nas que são ce i fa-
das a cada mo men to? Alguém tem que ser res pon sá-
vel. Se fos se nos Esta dos Uni dos, o go ver no es ta ria
sen do pro ces sa do, o pre si den te, o mi nis tro dos trans -
por tes, o di re tor do ór gão fe de ral de es tra das, etc.
Ago ra, aqui, nada acon te ce e o Go ver no diz que não
pode fa zer nada, que tem um com pro mis so com o
Fundo Mo ne tá rio Inter na ci o nal de su pe rá vit pri má rio,
que era de 3,75, no acor do, pas sou para 4,25 e hoje já
está em 5,5. Ora, nós não po de mos sa cri fi car o povo
bra si le i ro por con ta de dar se gu ran ça e tran qüi li da de
ao mer ca do. Tem que ha ver um meio ter mo, onde o
Go ver no pos sa in ves tir em obras de in fra-es tru tu ra, e
ra pi da men te. Não es tou fa zen do dis cur so de opo si-
ção. Não que ro ata car por ata car o Go ver no do emi -
nen te Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que foi ele -
i to pela von ta de do povo bra si le i ro, e ha ve re mos de
res pe i tar. Ago ra, o Go ver no tem que sair de seu imo -
bi lis mo, tem que vol tar a in ves tir.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Per mi-
te V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Eu lhe
da rei o apar te em se gui da, Se na dor Edu ar do Aze re-
do, com mu i to pra zer.

Mas veja bem, Sr. Pre si den te, era pre vis to
R$14,5 bi lhões de in ves ti men to. Esta quan tia foi re du-
zi da para R$4,5 bi lhões. O Go ver no exe cu tou R$400
mi lhões, o que sig ni fi ca para um país de nos sa ex ten-
são ter ri to ri al, com nos sa com ple xi da de, que efe ti va-
men te o Go ver no não está in ves tin do. E no mo men to
em que ele não in ves te se quer na ma nu ten ção das
ro do vi as, elas se de te ri o ram numa pro gres são ge o-
mé tri ca.

É jus ta men te dis to que vim hoje tra tar aqui, das
ro do vi as ba i a nas e, de for ma es pe cí fi ca, da BR-116,
a Rio-Ba hia, pró xi mo à ci da de de Fe i ra de San ta na,
en tre o rio Pa ra gua çu e Fe i ra de San ta na, onde de sá-
guam di ver sas ou tras es tra das fe de ra is e es ta du a is.
As es tra das fe de ra is são vias, ar té ri as prin ci pa is que
re ce bem todo o trá fe go atra vés da ma lha ro do viá ria
es ta du al, e mes mo fe de ral, de es tra das se cun dá ri as
que se afu ni lam. A es tra da está es bu ra ca da, não tem
acos ta men to, as pon tes não têm pro te ção guar-
da-cor po, as pla cas de si na li za ção es tão de te ri o ra-
das; o mo to ris ta não pode, se quer, obe de cer ao Có di-
go de Trân si to, que lhe im põe man ter uma di re ção,
ten do que fa zer zi gue za gue, o que fa ci li ta a ocor rên-

cia de aci den tes: são ôni bus e ca mi nhões to dos os
dias se co li din do, e o Go ver no Fe de ral não diz nada!
Esta mos tra tan do me ra men te de po lí ti ca, de acor dos
po lí ti co-par ti dá ri os, de se cri ar uma base, mes mo que 
seja pelo fi si o lo gis mo. Mas tudo bem! É na tu ral da po -
lí ti ca? Sim, mas qual é a sa tis fa ção do povo bra si le i ro
com es sas gra ves ques tões?

Srs. Se na do res, es tou fa lan do de es tra das, mas
pos so fa lar de sa ne a men to, de abas te ci men to de
água, de es go ta men to sa ni tá rio, da área de edu ca-
ção, da área de sa ú de... Não há in ves ti men tos por
par te do Go ver no Fe de ral para aten der à po pu la ção
bra si le i ra em área al gu ma, se quer a área da ha bi ta-
ção, que de ve ria ser uma das pri me i ras. O Bra sil tem
um dé fi cit de seis mi lhões e se is cen tas mil ca sas. Na
Ba hia são se is cen tas mil.

Esta se ma na, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães es te ve aqui na se gun da-fe i ra. Mas quan do eu
era Go ver na dor nós as si na mos com a Ca i xa Eco nô-
mi ca uma par ce ria em que o mu ni cí pio dis po ni bi li za-
ria ter re no e tam bém uma par ce la de con tra par ti da
para que o Go ver no Fe de ral, com a aju da do Esta do,
cons tru ís se ha bi ta ções no in te ri or para a pe ri fe ria das 
nos sas ci da des que vi vem em con di ções su bu ma nas
de mo ra dia. O Esta do an te ci pou a sua con tra par ti da e 
pa gou a par te dos mu ni cí pi os, de po si tan do na Ca i xa
Eco nô mi ca R$14,5 mi lhões. Era para se cons tru ir
quin ze mil ca sas e até hoje fo ram cons tru í das mil e
qua tro cen tas. Quer di zer, nós não po de mos fi car
sem pre fa lan do no fu tu ro: de que va mos agi li zar, va -
mos dis cu tir, que nós va mos qua li fi car os in ter lo cu to-
res, de que va mos qua li fi car a dis cus são etc.

Na área de sa ne a men to fiz um dis cur so aqui,
Se na dor Ney Su as su na.Pri me i ra men te vão fa zer se -
mi ná ri os es ta du a is: esta se ma na se ini cia um se mi ná-
rio so bre as ci da des na Ba hia com a pre sen ça do Mi -
nis tro. De po is, ha ve rá o gran de se mi ná rio na ci o nal
das ci da des. A par tir daí, será cri a da uma câ ma ra se -
to ri al de sa ne a men to, e a par tir daí de ve rá nas cer um
Pla no Na ci o nal de Sa ne a men to.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Em 2010.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Em 2010, 

diz o Se na dor Ney Su as su na.
Mas o povo bra si le i ro não pode es pe rar! Não

que ro fu gir das ques tões das es tra das, vou votá-las. A 
Ba hia, Se na dor Ney Su as su na, bate re cor des.

Cres ce mos do ano pas sa do para cá. Incre men-
ta mos, em mais de 50%, a nos sa ex por ta ção. Esta-
mos aju dan do o Bra sil. Não po de mos ex por tar nos-
sos pro du tos, por que não te mos com pe ti ti vi da de no
mer ca do in ter na ci o nal, pois o fre te en ca re ce o pro du-
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to. Para ti rar a soja de Bar re i ras, te mos que uti li zar as
es tra das fe de ra is, que es tão de te ri o ra das. Sabe por
onde tran si tam es sas car re tas, Se na dor Jo nas Pi nhe-
i ro? Pe las es tra das es ta du a is, que não fo ram cons tru-
í das para re ce ber trá fe go pe sa do. Como con se qüên-
cia ne fas ta adi ci o nal da fal ta de aten ção às es tra das
fe de ra is te mos a ra pi dís si ma des tru i ção de toda a
ma lha ro do viá ria es ta du al, por que o ca mi nho ne i ro
pro cu ra o ca mi nho por onde há mais se gu ran ça, bus -
ca a es tra da me lhor, onde o seu ca mi nhão não vai ser
da ni fi ca do nem seu pneu vai es tou rar nem a mola do
ca mi nhão vai que brar. E vai pe las es tra das es ta du a is.
Estão-se de te ri o ran do to das as es tra das es ta du a is da
Ba hia, com um cus to enor me de re cu pe ra ção.

Dis se-me o Pre fe i to de Bar re i ras, quan do da mi -
nha es ta da lá sex ta-fe i ra pas sa da, que um ci da dão de 
Bar re i ras ia para Sal va dor pela Ro do via 242, que era
o ca mi nho di re to de Bra sí lia para Sal va dor. Ago ra,
não pode mais ir por lá; tem que ir ao Mu ni cí pio de
Bar ra, atra ves sar em bal sa o rio São Fran cis co, ir ao
Mu ni cí pio de Xi que-Xi que e pe gar uma es tra da es ta-
du al, a BA – 052, a Estra da do Fe i jão, para sair em Fe -
i ra de San ta na. Anda rá, pro va vel men te, cem a du zen-
tos qui lô me tros mais. Essa re a li da de tem tra va do o
cres ci men to e o de sen vol vi men to eco nô mi co do
Esta do da Ba hia. E não sa be mos mais a quem re cor-
rer. Qu an do o País po de rá re cu pe rar o pa tri mô nio
cons tru í do com tan to sa cri fí cio do povo bra si le i ro, que 
é a ma lha ro do viá ria fe de ral?

Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Aze re do
e, em se gui da, aos Se na do res Ney Su as su na e Ga ri-
bal di Alves Fi lho.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor Cé sar Bor ges, gos ta ria de cum pri men tá-lo pela
opor tu ni da de do pro nun ci a men to. To dos acom pa nha-
mos – já es ta mos no nono mês do atu al Go ver no – o
pro ble ma das es tra das, que pi o ra a cada dia. V. Exª
tem toda ra zão. O re tra to em Mi nas Ge ra is é o mes -
mo.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – A ma i or
ma lha ro do viá ria do Bra sil está no Esta do de V. Exª.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Exa ta-
men te. É um Esta do cen tral, é pas sa gem para o Nor -
des te, para o Nor te, para Bra sí lia. E es ta mos ven do
que as pro mes sas de iní cio de obra es tão sen do pos -
ter ga das. Fal ta pou co para a es ta ção chu vo sa na re -
gião Su des te. Bem-vin da a chu va! Mas não há mais
como fa zer as obras. Por tan to, as pro vi dên ci as te rão
iní cio ape nas em mar ço, e olhe lá! Não é pos sí vel que
o Go ver no con ti nue na pos tu ra de pos ter ga ção. A
Cide foi cri a da no in tu i to de fi nan ci ar a re cu pe ra ção

das es tra das bra si le i ras. É um im pos to em bu ti do no
pre ço da ga so li na que to dos pa gam. Foi re gu la men ta-
da no fi nal do Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do-
so, por meio de um pro je to que con tou com a par ti ci-
pa ção do De pu ta do Eli seu Re sen de, de Mi nas Ge ra-
is. Tudo bem. O Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va pe diu que o pro je to não fos se san ci o na-
do por que es ta va pra ti ca men te em iní cio de Go ver no.
O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ve tou, en -
tão, mas na pers pec ti va de que o PT pu des se di zer o
que pre ten dia em re la ção à Cide. Já se pas sa ram
nove me ses; foi fe i ta uma nova ne go ci a ção com os
Go ver na do res; foi acer ta do que 25% da CIDE será
des ti na da aos Esta dos – e nes se caso tam bém nada.
A me di da pro vi só ria que des ti na 25% para os Esta dos
não foi pu bli ca da até hoje. Então, es ta mos as sis tin do
a uma con ti nu i da de de adi a men tos. Há pou cos dias o
Pre si den te Lula es te ve em Mi nas Ge ra is para a re to-
ma da da Fer não Dias. Espe ra mos que ela re al men te
seja re to ma da; afi nal de con tas, dos 560 qui lô me tros
da Fer não Dias, 528 qui lô me tros fo ram du pli ca dos.
Fal tam ape nas 35 qui lô me tros. Não adi an ta, a essa
al tu ra, fi car co lo can do a cul pa em Go ver nos pas sa-
dos. Nes se caso das ro do vi as, ape sar de ser do meu
Par ti do, do PSDB, o Go ver no do Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que até tem cul pa sim; de i xou a de se jar, sim,
nes sa área de ro do vi as. Não te nho dú vi da em re co-
nhe cer que mu i tos pro ble mas per ma ne ce ram. A Fer -
não Dias avan çou, como lem brei aqui: pra ti ca men te
está du pli ca da. Mas ou tras es tra das de i xa ram de ter
uma ma nu ten ção ade qua da. Mas, se o PT cri ti ca va
no pas sa do que as ro do vi as es ta vam mal, ago ra que
faça e que não fi que ape nas re lem bran do o pas sa do
e pos ter gan do. Por tan to, que ro cum pri men tar V. Exª e
di zer que é fun da men tal que se tome uma pro vi dên-
cia nes sa área. Esta mos per den do vi das, com os aci -
den tes nas es tra das, au men tan do o cus to da pro du-
ção bra si le i ra e di fi cul tan do todo o pro ces so de tu ris-
mo. Por exem plo, a ci da de his tó ri ca de Di a man ti na co -
me mo ra, no dia 12 de se tem bro, o ani ver sá rio de Jus -
ce li no Ku bits chek. Nes se pe río do, tra di ci o nal men te
há uma gran de fes ti vi da de. Mas ago ra as pes so as di -
zem: Ah, como vou che gar a Di a man ti na com a es tra-
da toda es bu ra ca da? Então, isso tem sido um obs tá-
cu lo per ma nen te ao tu ris mo, ao pro gres so do Bra sil.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
o apar te de V. Exª, que en ri que ce meu pro nun ci a men-
to.

Mi nas Ge ra is tem a ma i or ma lha ro do viá ria fe -
de ral. Não sei quan to por cen to é des ti na do para Mi -
nas Ge ra is para a con ser va ção de suas es tra das,
mas, para a Ba hia, são 8%. A Ba hia é o se gun do
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Esta do em ma lha ro do viá ria fe de ral, de po is de Mi nas
Ge ra is. E só des ti nam-se uma mé dia de 4% do or ça-
men to à con ser va e res ta u ra ção de es tra da. Então, a
Ba hia está sen do pre ju di ca da.

O que o Se na dor Edu ar do Aze re do fala é ver da-
de. Qu an do falo da BR-242, falo da es tra da que atra -
ves sa a Cha pa da da Di a man ti na, que é uma re gião
tu rís ti ca cada dia mais co nhe ci da no Bra sil e in ter na-
ci o nal men te. E so fre, por que a es tra da nes se tre cho
da Cha pa da da Di a man ti na está to tal men te da ni fi ca-
da. E ela faz li ga ção com o rio São Fran cis co, Ibo ti ra-
ma, Bar re i ras vin do para Bra sí lia.

Não te mos hoje tu ris mo ro do viá rio. Aca bou! Não 
te mos tu ris mo ro do viá rio, por que as es tra das es tão
em pés si mas con di ções e, como é pre ci so tran si tar
em ve lo ci da de ba i xa por ca u sa dos bu ra cos, mul ti pli-
cam-se os as sal tos. Os ôni bus têm que an dar em
com bo io; se não são as sal ta dos. É uma co i sa le van do
a ou tra. Se dis sés se mos que o nos so trans por te ae ro-
viá rio é bom, lem bra ría mos ou tro pro ble ma: as nos-
sas em pre sas, in fe liz men te, em cri se. E mais uma vez 
o Go ver no não toma uma de ci são de como re sol ver
esse pro ble ma.

É pre ci so pro vi dên cia. O Go ver no tem que di zer
qual é a pri o ri da de. Se é ge rar em pre go? Mu i to bem,
qual o in ves ti men to para ge rar em pre go?

É com ba ter a fome? Isso já vi mos que não é,
por que não há mais or ça men to para o Fome Zero
para o pró xi mo ano. 

Não é es tra da. Não é sa ne a men to. Qual é a pri o-
ri da de do Go ver no? É pre ci so que ele in vis ta. Ele
deve di zer, en tão, que só pode fa zer isso. Mas sim-
ples men te o que há é o imo bi lis mo. E o que que re mos
é que o Go ver no dê cer to e que pos sa aten der às re i-
vin di ca ções do País. Já que se cri ti cou tan to os er ros
dos ou tros Go ver nos. É hora de re al men te este Go-
ver no tra ba lhar em prol do povo bra si le i ro. Infe liz men-
te, não vi mos ain da esse es pe tá cu lo de tra ba lho. Vi -
mos, por en quan to, o es pe tá cu lo de di ag nós ti cos e
dis cus sões.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ney Su as su na
e, em se gui da, ao Se na dor Ga ri bal di Alves.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, o as sun to que V. Exª traz à tri bu na afli ge a to -
dos os bra si le i ros no mo men to. É erro so bre erro. Pri -
me i ro, o erro da op ção: es que ce mos os trans por tes
fer ro viá rio, ma rí ti mo e hi dro viá rio e fi ze mos a op ção
pelo ro do viá rio, o mais caro, mas que en tre ga por ta à
por ta. Tudo bem! O se gun do é que de i xa mos de te ri o-
rar uma ma lha de 55 mil km, que é a ma lha fe de ral.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Trin ta mil
es tão de te ri o ra dos.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Hoje, 30
mil es tão in te i ra men te es tou ra dos, aca ba dos, in viá ve-
is. Se gun do o nos so Se na dor de ca no do Pi a uí, que é
en ge nhe i ro e fez uma con ta, um mi lhão e 800 mil car -
re tas oca si o nam um pre ju í zo, no bre Se na dor, de 40
bi lhões anu a is na fro ta, no cus to que se paga de au -
men to de car ga, no cus to que se paga de com bus tí vel
des per di ça do, e vai por aí afo ra. Então, a si tu a ção é
re al men te ca la mi to sa. O Go ver no não é cul pa do, mas 
já po dia es tar fa zen do al gu ma co i sa. O pior é que só
ou vi mos, até ago ra, con ver sa. Cla ro que se está or ga-
ni zan do, es pe ro. E es pe ro que, quan do te nha or ga ni-
za ção, seja mu i to ve loz, por que não te mos como es -
pe rar. Na Pa ra í ba, tí nha mos o or gu lho de ter o Esta do
com tudo mu i to ar ru ma do; hoje, está in tran si tá vel,
não con se gui mos mais an dar. E lou vo o dis cur so de V.
Exª e digo que re al men te é pre ci so fa zer tour de for -
ce. É pre ci so dar uma ar ran ca da para re sol ver o pro -
ble ma ro do viá rio bra si le i ro. Pa ra béns e me so li da ri zo
com V. Exª nes te mo men to em que so li ci ta que se jam
to ma das pro vi dên ci as, por que são vi das per di das e é
o cus to au men tan do. Enfim, isso está in se ri do no cus -
to Bra sil e está mu i to ruim: aca bou o tu ris mo, aca bou
tudo, como V. Exª mes mo dis se. Pa ra béns.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ney Su as su na.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Cé sar Bor ges, que ro tam bém cor ro bo rar as pa -
la vras de V. Exª, apo i an do o seu dis cur so, a opor tu ni-
da de des te seu pro nun ci a men to, e lem brar, por exem -
plo, a si tu a ção da BR-101, cuja du pli ca ção foi anun ci-
a da...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Está no
PPA ago ra. A du pli ca ção de Sal va dor até For ta le za foi 
in se ri da no PPA.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Com li cen ça, eu gos ta ria de
pror ro gar a ses são, até para que V. Exª pos sa ter mi-
nar o seu pro nun ci a men to.

Está pror ro ga da a ses são.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço

a V. Exª, Sr. Pre si den te.
O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – O

fato de es tar no PPA, de qual quer ma ne i ra, cons ti-
tui-se num alen to, mas o cer to é que a obra fí si ca foi
pro me ti da para ser ini ci a da ago ra, o que não ocor reu,
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não vem ocor ren do, nem há si nal de que ve nha a
ocor rer.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho. Essa é uma
si tu a ção co mum à ma i o ria dos Esta dos bra si le i ros,
com ra ras ex ce ções.

Sr. Pre si den te, para fi na li zar, que ro fi xar al guns
pon tos que, na Ba hia, con si de ro fun da men ta is: a re -
cu pe ra ção ime di a ta do tre cho de 70 km en tre a ci da-
de de Fe i ra de San ta na até a pon te so bre o rio Pa ra-
gua çu, que se está de te ri o ran do ra pi da men te; a du pli-
ca ção do tre cho pelo me nos de Fe i ra de San ta na à ci -
da de de San to Estê vão, pois o ide al é que fos se até a
pon te do rio Pa ra gua çu; a re cu pe ra ção da BR–242,
no tre cho da ci da de de Ita be ra ba à ci da de de Ibo ti ra-
ma, que tam bém deve ser fe i to mu i to ra pi da men te; e
um tre cho de uma es tra da im por tan tís si ma, a
BR-330, que liga Je quié, mi nha ci da de na tal, à ci da de
de Uba i ta ba, pas san do por Ipi aú, Bar ra do Ro cha,
Uba tã e Ji ta ú na. Essa es tra da está, tam bém, to tal-
men te de te ri o ra da, ca u san do um se ri ís si mo pre ju í zo
à eco no mia da re gião.

Cre io que o País cla ma pela re cu pe ra ção das
es tra das bra si le i ras sob pena de de te ri o rar o res tan te
de um pa tri mô nio que foi cri a do para a po pu la ção bra -
si le i ra com o sa cri fí cio da eco no mia na ci o nal.

Re i te ro que, no mo men to em que fo ram ins ti tu í-
das as pri va ti za ções, as con ces sões de ro do vi as, o
Nor des te não par ti ci pou. Não te mos ro do vi as em que
pos sa mos re em bol sar os in ves ti men tos fe i tos por
meio de pe dá gi os. O vo lu me é re la ti va men te pe que no
em re la ção às ro do vi as do Sul e do Su des te, onde se
con cen tra ram as con ces sões: São Pa u lo, Pa ra ná, Rio 
de Ja ne i ro e mu i to pou co em ou tras re giões. A Ba hia
pos sui a úni ca ro do via que foi ob je to de con ces são
em todo o Nor des te bra si le i ro. Tra ta-se de uma par te
da Estra da do Coco, li gan do Sal va dor aos Mu ni cí pi os
vi zi nhos de Ca ma ça ri e Mata de São João. Essa é a
me lhor ro do via do Nor des te, se gun do uma ava li a ção
fe i ta pela Con fe de ra ção Na ci o nal dos Trans por tes. É
a úni ca.

É pre ci so que o Go ver no Fe de ral cum pra sua
res pon sa bi li da de. A Cide, men ci o na da pelo Se na dor
Edu ar do Aze re do, foi cri a da para re sol ver esse pro-
ble ma; há re cur sos su fi ci en tes.

Sr. Pre si den te, não é pos sí vel cri ar um im pos to
– por que é uma con tri bu i ção, mas não de i xa de ser
um im pos to –, ti ran do di nhe i ro do bol so do povo para
a re cu pe ra ção das es tra das. O povo já paga o IPVA,
quan do vai re no var o em pla ca men to do seu ve í cu lo.
O re cur so da Cide vai para o ca i xa do Go ver no, para

re sol ver o pro ble ma fis cal, para re sol ver o pro ble ma
do su pe rá vit pri má rio que ele pre ci sa apre sen tar. No
fun do, não é su pe rá vit, é dé fi cit, con si de ran do os ju -
ros de R$150 bi lhões que pa ga re mos da nos sa dí vi da
nes te ano. São R$150 bi lhões de ju ros de uma dí vi da
que já se apro xi ma de R$800 bi lhões.

O PT di zia que sa bia fa zer má gi ca, que essa dí -
vi da de ve ria ser au di ta da, ne go ci a da, que ti nha um
per fil que po de ria ser alon ga do. Não vi mos ab so lu ta-
men te nada dis so, Sr. Pre si den te, nem uma ten ta ti va.

O eco no mis ta Cel so Fur ta do, in di ca do para o
Prê mio No bel de Eco no mia, dis se on tem que o País
tem que se pre pa rar para a mo ra tó ria, por que não te -
re mos sa í da em três ou qua tro anos.

Hoje, exi ge-se um sa cri fí cio imen so da po pu la-
ção bra si le i ra, com o au men to da car ga tri bu tá ria bra -
si le i ra. O Go ver no Fe de ral não in ves te, a eco no mia
não cres ce, o de sem pre go au men ta es can da lo sa-
men te. Há mais de 600 mil de sem pre ga dos no País. A 
ren da mé dia do tra ba lha dor bra si le i ro caiu nes te ano
16% em re la ção ao ano pas sa do, um imen so sa cri fí-
cio so ci al para o País. Para quê? Para ten tar man ter o
mer ca do cal mo por um tem po e es pe rar uma so lu ção,
que não sa be mos qual seja. O eco no mis ta Cel so Fur-
ta do dis se que é a mo ra tó ria, que o País es ta ria pre -
pa ran do-se por que pre ci sa ria fa zer uma mo ra tó ria
em três anos. Da qui a três anos, o que vai so brar da
nos sa in fra-es tru tu ra, da nos sa ju ven tu de, dos nos-
sos ir mãos bra si le i ros que es tão mor ren do nas es tra-
das ou em ra zão da cri mi na li da de, da vi o lên cia, por
fal ta de in ves ti men to? O Go ver no tem que in ves tir
nes se se tor, equi par nos sas Po lí ci as Ci vil, Mi li tar e
Fe de ral para com ba ter, com efi ciên cia e efi cá cia, a
cri mi na li da de. Infe liz men te, essa é uma re a li da de.

Sr. Pre si den te, agra de ço sua to le rân cia, mas
hoje vim fa lar so bre as es tra das ba i a nas, es pe ran do
que o Go ver no Fe de ral pos sa olhar com ca ri nho essa
ma té ria. O úni co tre cho, no Bra sil, onde a BR-116 não 
está con clu í da é na Ba hia. O Esta do hon rou uma con -
tra par ti da de 35%, que não é usu al. Eu era Go ver na-
dor e ban ca va, mas o Go ver no Fe de ral não li be ra va
sua par te. Ain da fal ta um tre cho de apro xi ma da men te
50 km, pró xi mo à ci da de de Ibó, na di vi sa com Per -
nam bu co, para que a Rio–Ba hia seja, pelo me nos,
pa vi men ta da. Hoje há vá ri os tre chos que não po de-
mos di zer que se jam pa vi men ta dos, mas car ro çá ve is,
pelo es ta do de de te ri o ra ção do pa vi men to. O Go ver-
no Fe de ral não hon ra seus com pro mis sos.

De se jo su ces so ao atu al Go ver no, mas ele não
terá su ces so se não aten der às ne ces si da des do
povo bra si le i ro, em es pe ci al com re la ção à in fra-es tru-
tu ra. Sem in fra-es tru tu ra não adi an ta ba i xar ju ros. Os
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ju ros ca i rão, mas a eco no mia não será di nâ mi ca, não
será re to ma da com di na mis mo por que não há por tos,
fer ro vi as e ro do vi as para es co ar a pro du ção, para di -
mi nu ir o cus to do pro du to a ser ex por ta do, com pe tin-
do-se me nos. Infe liz men te, essa é a re a li da de com a
qual es ta mos con vi ven do.

So li ci to ao Go ver no Fe de ral que olhe par ti cu lar-
men te para o Esta do da Ba hia, alo can do re cur sos
para que o Dnit (De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes) pos sa fa zer as obras
que a Ba hia tan to exi ge, de me lho ria das suas ro do vi-
as fe de ra is, para que o Esta do pos sa con ti nu ar o seu
ca mi nho à pro cu ra do de sen vol vi men to, cres cen do,
ex por tan do, aju dan do o Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Cé sar Bor ges, te nho cer te za de que as boas es tra-
das, em to dos os sen ti dos, são o ca mi nho da fe li ci da-
de. Por isso, V. Exª usou da pa la vra em tem po opor tu-
no.

Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, en cer rou-se o tem po
da ses são. Em res pe i to ao seu tra ba lho, per gun to se
V. Exª de se ja que eu pror ro gue a ses são por mais cin -
co mi nu tos para que pos sa usar da pa la vra.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Estou
nas suas mãos, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Então,
está no co ra ção, não nas mãos.

Está pror ro ga do o tem po.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT.Pro nun cia

o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, agra de ço a V.
Exª pela ex pan são do ho rá rio, para que eu faça um
bre ve pro nun ci a men to so bre as áre as de re ser va in -
dí ge na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não se ria
no vi da de ma ni fes tar, uma vez mais, mi nha in qui e ta-
ção com as pro vi dên ci as ado ta das pela Fu nai para
im ple men tar a ex pan são das áre as de re ser va in dí ge-
na em nos so País e, mais ain da, com a ar gu men ta ção
apre sen ta da por aque la Fun da ção para al can çar
esse pro pó si to.

No meu Esta do, Mato Gros so, de acor do com os 
pro ces sos de de mar ca ção em es tu do na pró pria Fu -
nai, mais de 25 mi lhões de hec ta res se rão bre ve men-
te adi ci o na dos aos 15,6 mi lhões hec ta res já de mar ca-
dos como re ser vas in dí ge nas e le gal men te san ci o na-
dos em pas sa do re cen te. Ora, isso sig ni fi ca que po -
de re mos ter cer ca de 41 mi lhões de hec ta res de re -
ser va in dí ge na para uma po pu la ção que não pas sa

de 20 mil ha bi tan tes, o que cor res pon de a uma mé dia
de 2 mil hec ta res para cada ha bi tan te in dí ge na.

Tal pre ten são da Fu nai sig ni fi ca, Sr. Pre si den te,
nada me nos que uma in va são sis te má ti ca de ter ras
pro du ti vas, o que com pro me te rá nos sa pro du ção
agro pe cuá ria e, por con se guin te, nos sa eco no mia,
além de acar re tar pre ju í zo aos pro pri e tá ri os ru ra is
pela de cor ren te ba i xa pa tri mo ni al no va lor das pro pri-
e da des.

Não sem jus ta ca u sa, en tão, pro du to res ru ra is,
cri a do res, téc ni cos, em pre sá ri os e ou tros seg men tos
li ga dos à agri cul tu ra e à pe cuá ria en gros sam a fila
dos des con ten tes e re a gem a essa in ten ção da Fu-
nai, que ado ta uma po lí ti ca in dí ge na tão des pro po si-
ta da. Em al guns Mu ni cí pi os de Mato Gros so, por
exem plo, há in va são cons tan te de fa zen das por ín di-
os ar ma dos. Em mu i tos ca sos, es ses gru pos che gam
a in va dir a sede dos Mu ni cí pi os, o que re pre sen ta
uma ame a ça à se gu ran ça das ci da des e dos ci da-
dãos.

Afi nal de con tas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, as áre as des ti na das a tais no vas “apro pri a-
ções in dí ge nas” são, de fato e di re i to, pro pri e da de de
pro du to res ru ra is lo ca is, le gi ti ma men te ad qui ri das, e
mu i tas de las de vi da men te re gis tra das em car tó rio há
mais de 100 anos.

Sr. Pre si den te, se for le va da a efe i to tal pro pos ta
da Fu nai, ha ve rá, sem dú vi da, re du ção subs tan ci al na 
ex ten são de ter ras, que com pro me te rá a ex pec ta ti va
do re tor no fi nan ce i ro logo após in ten so e caro in ves ti-
men to no pro ces so pro du ti vo. São áre as, na sua gran -
de ma i o ria, que exi gi ram tra ta men to es pe ci al para o
cul ti vo, o que en vol veu ado ção de prá ti cas ir re ver sí ve-
is de des ma ta men to. Como se sabe, as ter ras con tí-
guas às al de i as in dí ge nas se con ver te ram em áre as
pro du ti vas e con tri bu í ram para a ex pan são da pro du-
ção agrí co las na que las re giões.

Além do mais, nada evi den cia que o avan ço das
áre as de mar ca das ve nha a con tri bu ir para o de sen-
vol vi men to do País. Pelo con trá rio, ini bi rá a exe cu ção
de pro je tos agro pe cuá ri os e ins ta u ra rá a in se gu ran ça
e a in tran qüi li da de na re gião, tan to nos mo ra do res
quan to nos pro du to res.

Des se modo, de ci dir-se pela re vi são dos mar -
cos his tó ri cos que ba li za ram a de mar ca ção das re-
ser vas in dí ge nas con fi gu ra-se, quan do pou co, in jus-
ta, an ti e co nô mi ca e im pa trió ti ca.

Por ou tro lado, sem con di ções mí ni mas de se -
gu ran ça para pro du zir, não se pode pre ver um fu tu ro
sa tis fa tó rio para os pro du to res da que la re gião. E o fu -
tu ro de qual quer eco no mia não pode fi car su je i to a fa -
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to res po lí ti cos de cujo con tro le nem mes mo nos sos
di ri gen tes se ocu pam com o dis cer ni men to ne ces sá-
rio. Isso pres su põe, na tu ral men te, a cer ti fi ca ção da
pro pri e da de da ter ra ga ran ti da pelo Esta do. O res pe i-
to à pro pri e da de pri va da é pre ce i to cons ti tu ci o nal e
não pode ser in va li da do em nome de um di re i to sub je-
ti vo e pas sí vel de enor mes e di fí ce is con tro vér si as.

Embo ra não se dis cu ta aqui a real le gi ti mi da de
dos ín di os so bre a ex pan são de seus ter ri tó ri os, não é 
mais pos sí vel que o Esta do bra si le i ro seja co ni ven te
com uma po lí ti ca de su pres são con tí nua de ter ras
pro du ti vas, sob pre tex to de ajus tar equí vo cos his tó ri-
cos.

Sr. Pre si den te, é im por tan te le var em con ta que
a me lho ria das con di ções de vida das tri bos in dí ge-
nas não será ga ran ti da com a sim ples ex pan são das
ter ras à sua dis po si ção. Ela de pen de mu i to mais de
uma po lí ti ca de aten ção efe ti va a essa po pu la ção es -
po li a da, que pos sa ga ran tir a ela não só a sua iden ti-
da de ét ni ca e cul tu ral, mas, so bre tu do, os me i os para
que pos sa ter aces so aos ser vi ços es sen ci a is bá si-
cos, como sa ú de, edu ca ção, além de in fra-es tru tu ra e 
me di das para vi a bi li zar fi nan ce i ra men te o sus ten to
des sas co mu ni da des in dí ge nas.

Nes se par ti cu lar, em de fe sa des te meu pon to de 
vis ta e como con tri bu i ção, apre sen tei a esta Casa, em 
1999, o Pro je to de Lei que re ce beu o nº 166, no qual
pro po nho que as ter ras per ten cen tes às co mu ni da-
des in dí ge nas pos sam ser uti li za das em par ce ria, evi -
den te men te sob rí gi dos cri té ri os de pre ser va ção e de
con ser va ção do meio am bi en te e da eco lo gia, bem
como dos in te res ses ét ni cos da que las co mu ni da des.
Esse pro je to de lei, en tre tan to, en con tra-se com sua
tra mi ta ção so bres ta da na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa
des de 20 de fe ve re i ro de 2002.

Por tan to, le van do-se em con ta o de sen vol vi-
men to, a re vi são das re ser vas in dí ge nas pa re ce-me
ques ti o ná vel do pon to de vis ta da ra ci o na li da de dis tri-
bu ti va das ter ras. O des pro pó si to po lí ti co soa ain da
mais in sen sa to, pois nada jus ti fi ca es ten der o li mi te
das re ser vas atu a is so bre áre as em fran co pro ces so
de pro du ção agrí co la, quan do se sabe que, uma vez
des ma ta das e in se ri das no pro ces so pro du ti vo, as
ter ras não mais cons ti tu em es pa ço apro pri a do à so -
bre vi vên cia na tu ral dos nos sos sil ví co las.

Sr. Pre si den te, tal pro ce di men to re pre sen ta um
la men tá vel caso de in ver são de pri o ri da des nes te
País. Em vez de con si de rar as ter ras pro du ti vas ter ri-
tó rio in vi o lá vel para qua is quer fins de de sa pro pri a ção,
o Esta do bra si le i ro ain da pre fe re ser pres si o na do pela 
Fu nai e por in flu en tes ONGs, na di re ção de uma po lí-
ti ca que me pa re ce emo ci o nal men te vi ci a da, pois re -

co nhe ce, in con di ci o nal men te, que to das as ter ras
per ten cem aos po vos in dí ge nas.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, faço coro tan to
com os pro du to res ru ra is des te País  es pe ci al men te
com os do meu Esta do, Mato Gros so, gran de men te
ame a ça dos por es sas me di das  quan to com o nos so
Go ver na dor, Bla i ro Mag gi  que já se ma ni fes tou pu bli-
ca men te e ao Mi nis tro da Jus ti ça , quan do ape lam à
Fu nai que re a va lie sua pre ten são de ex pan dir as áre -
as de re ser va in dí ge na.

Urge que a Fu nai com pre en da que, numa con -
jun tu ra in dis cu ti vel men te in ter na ci o na li za da, as pri o-
ri da des eco nô mi cas do País de vem so bre por-se a
pro pos tas de re pa ra ção his tó ri ca, as qua is mu i tas ve -
zes po dem es con der, sob a óti ca de se res guar da rem
in te res ses da po pu la ção in dí ge na, ou tros in te res ses
com ob je ti vos im pa trió ti cos, con de ná ve is e até in con-
fes sos.

Sr. Pre si den te, agra de ço-lhe pela to le rân cia.
Esse era o meu pro nun ci a men to des ta se ma na.

Mu i to obri ga do.
Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi nhe i ro, o Sr.

Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Au gus to Bo te lho.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi nhe-
i ro, o Sr. Au gus to Bo te lho, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro -
meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pois não, 
Se na dor.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, será que eu po de ria fa zer uma co mu-
ni ca ção ur gen te, de cin co mi nu tos, pelo meu Par ti do?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos.

O SR. MARCELLO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor. )  – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on -
tem fez exa tos dois me ses que Kle ber Le mes Men-
don ça, de ape nas 13 anos, mor reu. Era es tu dan te da
rede pú bli ca, mo ra va no Rio de Ja ne i ro, e mor reu
quan to ten ta va che gar à es co la.

O aci den te, ter rí vel, bru tal e cho can te, acon te-
ceu no ins tan te em que Klé ber, tra jan do o uni for me do 
co lé gio, ten tou en trar pela por ta da fren te do ôni bus
928 e foi im pe di do pelo mo to ris ta, que não abriu a
por ta. O ga ro to se gu rou na bar ra de apo io, o ôni bus
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se guiu em alta ve lo ci da de e, numa cur va, o me ni no
caiu, foi atro pe la do e tra gi ca men te mor reu.

Ain da mês pas sa do – no tem que his tó ria tris te,
Sr. Pre si den te! –, a es tu dan te Keyl la Cris ti ne de Oli ve-
i ra, de ape nas nove anos, mo ra do ra de Ni te rói, foi ig -
no ra da por vá ri os ôni bus na ida para o Ciep onde es -
tu da va, em São Gon ça lo. Che gou tar de à es co la. Foi
man da da de vol ta para casa, por que atra sa do não
en tra na sala de aula. Na vol ta, mais uma vez, os ôni -
bus des res pe i ta ram a Lei do Pas se Li vre. E essa cri -
an ça de nove anos ca mi nhou por qua tro qui lô me tros
e pre ci sou atra ves sar uma rua de mo vi men to. Fal ta va
pou co para che gar a casa, mas quis o des ti no que ela
fos se atro pe la da e mor ta, “atra pa lhan do o trá fe go”,
como na mú si ca de Chi co Bu ar que, era uma me ni ni-
nha de nove anos uni for mi za da.

Duas cri an ças fo ram atro pe la das. Uma, agar ra-
da à por ta do ôni bus, foi im pe di da de en trar no ve í cu-
lo, por que o mo to ris ta não lhe abriu a por ta, des pen-
cou na rua e um car ro pas sou em cima dela. E a me ni-
ni nha de nove anos, que teve que vol tar da es co la an -
dan do, teve que vol tar de lá an tes da hora e, atra ves-
san do a rua, mor reu atro pe la da.

Não é só isso. No mês de maio, um apo sen ta do,
ao pe dir para en trar no ôni bus pela por ta da fren te, foi
tão vi li pen di a do no seu di re i to pelo mo to ris ta, que, hu -
mi lha do, caiu com um ata que de co ra ção, ful mi na do
na cal ça da. De ca be ça bran ca, já não agüen ta va mais 
as agru ras da vida e, quan do o mo to ris ta ne gou a sua
en tra da e, com pa la vras de ba i xo ca lão, re fe riu-se a
ele, o ho mem teve um ata que do co ra ção e caiu mor -
to, na Rua do Ri a chu e lo, per to do cen tro da ci da de.

A su ces são de tra gé di as que tem acon te ci do no
meu Esta do me faz ocu par esta tri bu na hoje.

Enquan to es ses cri mes ce i fam vi das e en lu tam
fa mí li as, a Su pe rin ten dên cia Mu ni ci pal de Trans por-
tes Urba nos (SMTU) pro me teu que vai se re u nir, na
se ma na que vem, para re sol ver o as sun to.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este
é o cri té rio uti li za do para me dir o va lor e o res pe i to à
vida: do cu men to, pa pel, bu ro cra cia.

Ve jam V. Exªs a si tu a ção da Se gu ran ça Pú bli ca
no meu Esta do. Um Esta do que tem tra va do uma luta
her cú lea con tra o cri me or ga ni za do, ago ra não con se-
gue um re pas se de R$ 37 mi lhões por que o Dr. Luiz
Edu ar do de Mel lo So a res – que co nhe ce bem o pro -
ble ma, pois já foi Se cre tá rio de Se gu ran ça do meu
Esta do –, sob ale ga ção de que o Go ver no não apre -
sen tou do cu men tos, tais como CPF e iden ti da de da
Go ver na do ra e do ex-Go ver na dor, tam bém se nega a
li be rar essa ver ba.

É o mo to ris ta que, por mo ti vos bu ro crá ti cos,
mata uma cri an ça. Hoje é um Se cre tá rio de Esta do
que, em ra zão de do cu men ta ção, não li be ra uma ver -
ba tão im por tan te e faz pro li fe rar o cri me no meu Esta -
do.

Lon ge de mim fa zer um ma ni fes to anar quis ta.
Sou a fa vor da le gis la ção, do res pe i to às leis de Deus,
mas é pre ci so que as pes so as te nham cons ciên cia ao 
jul gar pro ces sos ad mi nis tra ti vos e sa i bam que a vida
é mais im por tan te do que do cu men tos. Li be re esse
di nhe i ro e de i xe a exi gên cia, seja qual for o pa pel ne -
ces sá rio, por que ne nhum Tri bu nal de Con tas exi gi rá
essa do cu men ta ção di an te da ur gên cia com que se
re ves te esse ple i to.

Sr. Pre si den te, essa é uma su ges tão que, com -
pun gi do, lan ço a esta Casa, para que to dos lu tem
pela vida mu i to mais do que pelo cum pri men to bu ro-
crá ti co da tra mi ta ção de pa péis.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Mar ce lo Cri vel la, V. Exª, ao des cre ver os fa tos que
afli gem a po pu la ção do seu Esta do, de mons tra cla ra-
men te a di fe ren ça en tre a vi o lên cia que hoje toma
con ta da po pu la ção, vis to que, às ve zes, pes so as ho -
nes tas co me tem, no de ses pe ro, cri mes como fez o
mo to ris ta de ôni bus, e a vi o lên cia com a fal ta de aten -
di men to para com ba ter, com efi cá cia, o cri me or ga ni-
za do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Pa u lo Paim,
Efra im Mo ra is e Re gi nal do Du ar te en vi a ram dis cur-
sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis -
pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, as tra pa lha das do go ver no lo te a do
do PT já têm cul pa dos. Na opi nião do Mi nis tro-Che fe
da Casa Ci vil, José Dir ceu, os cul pa dos são os ele i to-
res. Pelo me nos foi o que ele dis se, esta ma nhã, no
no ti ci o so Bom Dia, Bra sil:

 “O ele i to ra do bra si le i ro não deu ma i o ria ao go -
ver no, pre fe rin do que o PT par tis se para com por com
ou tros par ti dos e, as sim, for mar ma i o ria na Câ ma ra e
no Se na do. O povo é sá bio.É as sim a de mo cra cia; é
da es sên cia da de mo cra cia”, com ple tou Dir ceu, ao
ten tar jus ti fi car o lo te a men to do go ver no, que se gue
cres cen do.

Na edi ção de hoje, a man che te prin ci pal de O
Esta do de S.Pa u lo diz o se guin te:
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Lo te a men to po lí ti co do go ver no pro vo ca cri se
e Lula co bra ação

O lo te a men to pros se gue, a des pe i to
da for te re a ção do povo bra si le i ro, in clu si ve
de ex pres si vos no mes do pró prio PT, como
o Se na dor  Edu ar do Su plicy.

E para ilus trar que a in ten ção do lo te a men to ca -
mi nha fir me, os jor na is de hoje de nun ci am:  LULA
INSISTE EM ESCOLHA POLÍTICA PARA A ANP

Fico ima gi nan do como es ta rão se sen tin do os ele -
i to res, em todo o País... Não, Mi nis tro Dir ceu, o ele i to ra-
do não in di cou qual quer ca mi nho er ra do para o PT, mu i-
to me nos a ne go ci a ta e a fal ta de éti ca no pro ces so de
es co lha de no mes para os car gos pú bli cos.

Cer ta men te, os ele i to res es pe ra vam efi ciên cia
do Pre si den te Lula e de seu par ti do. Não ve nha, ago -
ra, que rer jo gar a cul pa por so bre os bra si le i ros que
ele ge ram este go ver no.

Digo mais, ta xa ti va men te: ne nhum ele i tor vo tou
em Lula para ter um go ver no lo te a do. Ja ma is!  A ex -
pec ta ti va era ou tra, que po de ria se ex pres sar com um 
go ver no éti co e que, efe ti va men te não fi cas se a per -
der tem po, de i xan do os dias cor re rem sem qual quer
ação nem pro je to nem obras.

As gran des tra pa lha das do go ver no lo te a do do
PT con ti nu am fir mes. Pri me i ro, no Mi nis té rio dos
Trans por tes foi de mi ti do o mo to ris ta Fran cis co Eri ber-
to Fran ça, que fi cou co nhe ci do du ran te o pro ces so de
im pe ach ment do Pre si den te Col lor. De re pen te, um
Deus nos acu da, e o mo to ris ta é re ad mi ti do.

Para essa re ad mis são, como con fir ma a Asses -
so ria de Co mu ni ca ção do Mi nis té rio dos Trans por tes,
mais e mais tra pa lha das. Eri ber to foi con tra ta do por
meio de uma em pre sa que pres ta ser vi ços ter ce i ri za-
dos ao MT. O di nhe i ro pú bli co mais uma vez é jo ga do
pela ja ne la.

Na se ma na pas sa da, a Na ção as sis tiu es tar re-
ci da ao epi só dio das tra pa lha das do go ver no pe tis ta
do Pre si den te Lula, na Câ ma ra de Me di ca men tos da
Agên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá ria-ANVISA. Nove de
seus 10 téc ni cos, to dos ci en tis tas de re no me, de i xa-
ram os car gos, pela ação de sec ta ris mo e par ti da ris-
mo que está su ca te an do o ser vi ço pú bli co no País. É
uma re a ção com pre en sí vel. De toda a Na ção, in con-
for ma da.

O Pre si den te Lula, esta é uma tris te ver da de,
está le van do o povo bra si le i ro a uma una ni mi da de
nos re pa ros a sua ação como che fe de Esta do.  O que
se vê e é con tes ta do pelo povo são dois fa tos in dis cu-
tí ve is no go ver no pe tis ta: a ine fi ciên cia ou ina ção e,
ago ra, de ve las en fu na das, e ma ru jos en fa tu a dos em

nau ca pi tâ nia, o Espe tá cu lo do Lo te a men to da Má qui-
na Pú bli ca.

Esta se ma na, por exem plo, o no ti ci o so mais co -
nhe ci do do País, o Jor nal Na ci o nal, abriu a edi ção
de on tem, se gun da-fe i ra, mos tran do o des con tro le to -
tal do go ver no pe tis ta do Pre si den te Lula, cu jos re sul-
ta dos de sas tro sos re ca em du ra men te so bre as nos -
sas po pu la ções.

O mau êxi to do go ver no pe tis ta de cor re da sua
sem ce ri mô nia no tra to da ad mi nis tra ção pú bli ca. Pri -
me i ro, foi o epi só dio da FUNASA, em que seus di re to-
res se de mi ti ram vo lun ta ri a men te pela ação po lí ti ca e
ne fas ta com que o Pre si den te Lula no me ia os di ri gen-
tes dos ór gãos pú bli cos.

Na edi ção des ta se ma na, a re vis ta Veja, pu bli ca
nas cha ma das pá gi nas ama re las, uma en tre vis ta do
che fe de ou tro Po der, o Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa, Pre -
si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Suas crí ti cas ao 
go ver no não po dem ser sim ples men te ta cha das de
du ras; são aná li ses da re a li da de.

Essa re a li da de, como ob ser va Ma u rí cio Cor rêa,
mos tra que “o go ver no tem dois pó los que atu am
como cza res. O pre si den te Lula flu tua no meio dos
dois.”  Esses dois pó los são os Mi nis tros da Fa zen da,
Anto nio Pa loc ci, e o da Casa Ci vil, José Dir ceu.

Ma u rí cio Cor rêa sin te ti za bem a pos tu ra do Pre -
si den te, ao di zer que ele anda pelo Bra sil aden tro,
“mo du lan do o tom de acor do com os lo ca is onde
está.” Ou seja, puro mar ke ting or ques tra do pelo Pa -
lá cio do Pla nal to.

Já tive oca sião, nes te Ple ná rio, de con de nar
esse cen tra lis mo que Lula de po si tou nas mãos do Mi -
nis tro José Dir ceu. O Pre si den te do STF as si na la, a
pro pó si to, que “o cen tra lis mo está tão acen tu a do que
tudo, no cam po po lí ti co, de pen de da Casa Ci vil.” E, ao
re fe rir-se ao De cre to nº 4.734, da pre si dên cia da Re -
pú bli ca, em que Lula en cheu o Mi nis tro Dir ceu de tan -
tos po de res, Cor rêa sen ten cia: “Fico pen san do se tal -
vez não es te ja aí cer ta re mi nis cên cia con cen tra tó ria
do tipo sta li nis ta, que ain da con ti nua pre si din do o
sub cons ci en te dos tem pos pas sa dos.”

O Pre si den te Lula, no en ten der de Ma u rí cio
Cor rêa – e acho cer to esse ra ci o cí nio – “deve ao país
e aos seus ele i to res uma ex pli ca ção mais ho nes ta a
res pe i to da agen da ado ta da.” E com ple ta:

Meu pon to é que o pre si den te já não é 
a mes ma pes soa que se apre sen tou na
cam pa nha. A gen te vê pela ele gân cia dele
em se ves tir, pela for ma de pen te ar o ca be-
lo, suas gra va tas e o modo de agir.
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Esse modo de agir, prin ci pal men te na área ad -
mi nis tra ti va, é mo ti vo da gran de pre o cu pa ção dos
bra si le i ros, hoje em dia.  E isso tam bém se re fle te na
im pren sa. Dia-a-dia, no vas de nún ci as so bre os já cor -
ri que i ros des con cha vos do go ver no pe tis ta do Pre si-
den te Lula.

A par vo í ce que vai se ca rac te ri zan do como mar -
ca re gis tra da do atu al go ver no vai de i xan do du ras se -
qüe las na ad mi nis tra ção pú bli ca, dado o frê mi to sur to
e ás pe ro que se gue avas sa lan te na in ten ção e prá ti ca
de pro mo ver o apa re lha men to  po lí ti co-pe tis ta do
Esta do.

Afo ra os ca sos de ne po tis mo, pre sen tes em to -
dos os Mi nis té ri os, mu i ta co i sa tem le va do a ad mi nis-
tra ção fe de ral ao caos, como de nun cia o jor nal O
Esta do de S.Pa u lo, em re por ta gem pu bli ca da do-
min go, com uma gran de man che te, em gran de des ta-
que na pri me i ra pá gi na: “Má qui na pú bli ca em per ra;
70%  das no me a ções são po lí ti cas.”

Nes sa opor tu na re por ta gem, a con clu são do im -
por tan te jor nal pa u lis ta é se me lhan te à do pre si den te
do STF. Eis o que diz a re por ta gem  na cha ma da de
pri me i ra pá gi na:

Os mé to dos ado ta dos pelo go ver no
pe tis ta para pre en cher pos tos es tra té gi cos
da má qui na fe de ral não con fir mam as pro-
mes sas fe i tas pelo pre si den te luiz iná cio lula 
da sil va  de que te ria no go ver no o mais
com pe ten te mi nis té rio que já se for mou. o
co lap so do ins ti tu to na ci o nal do cân cer e a
ino pe rân cia da área de ciên cia e tec no lo gia
são si na is dis so.  o que fun ci o nou, na prá ti-
ca, foi a ocu pa ção, com base em cri té ri os
po lí ti cos, de 709% dos 22 mil car gos de
con fi an ça.

O Espe tá cu lo (aber ra ti vo) do Lo te a men to não
pára por aí. Na mes ma edi ção em que o  Esta dão  de -
nun cia o pro pó si to do go ver no de co lo car o Esta do a
ser vi ço do PT, o pre si den te do par ti do, o ex-de pu ta do
fe de ral José Ge no í no de fen deu as no me a ções por
cri té ri os po lí ti cos. Ele res sal vou que tais de sig na ções
de vem, no en tan to, se guir os prin cí pi os de ido ne i da de
e de com pe tên cia.

Não é o que se está ven do.
Bas ta ci tar o caso do Insti tu to do Cân cer, em

que a de li be ra ção pe tis ta fez vis ta cega à com pe tên-
cia, no me an do para di re to ra ad mi nis tra ti va uma fi gu ra
es pe ci a li za da em par ques e jar dins.

Ao con trá rio de Ge no í no, que in da ga es tra nha-
men te “por que a gri ta ria?”,  ou tro é o com por ta men to
de seu com pa nhe i ro de par ti do, o Se na dor Edu ar do

Su plicy.  Ele dis se ao O Esta do de S.Pa u lo que não
se sen te bem em ver o go ver no fa zer lo te a men to de
car gos: “Não me sin to bem em ver o go ver no li dar
com este tipo de pro ce di men to. Não acho sa u dá-
vel e o PT era crí ti co des ta for ma de agir”.

O ilus tre Se na dor por São Pa u lo tam bém con de-
nou, na mes ma en tre vis ta, o ex ces so de po der do Mi -
nis tro-Che fe da Casa Ci vil, José Dir ceu, o que, no en -
ten der do par la men tar, “atra pa lha o go ver no do pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Dir ceu está as so ber-
ba do de ma is com esta ques tão de no me ar e des no-
me ar, e aten der a esta ou àque la si gla.”

Con trá rio à ra zão e ao bom sen so, esse Espe tá-
cu lo de Dis pa ra tes Pe tis tas se gue fir me, pan do e en -
fu na do. Vai na ve gan do, in di fe ren te aos as pec tos éti -
cos. Os de sa cer tos mul ti pli cam-se nes sa mar cha ba -
ti da do lo te a men to.

Os ab sur dos são ta ma nhos e tan tos que já vi ra-
ram ro ti na. O jor nal O Esta do de S.Pa u lo che gou até
a cri ar uma su be di to ria, den tro da edi to ria do no ti ciá-
rio na ci o nal. Adi vi nhem o nome?: GOVERNO
LOTEADO.

Na pá gi na 6 da edi ção de do min go, essa inu si ta-
da edi to ria pu bli ca, em man che te na ex ten são to tal
das oito co lu nas, trou xe o se guin te tí tu lo:

Ne po tis mo be ne fi cia mu lhe res de mi nis tros

No sub tí tu lo, diz a no tí cia: Mu lhe res de Dir ceu,
Pa loc ci e Ber zo i ni têm em pre go no go ver no com sa lá-
ri os de até  R$7 mil.

No tex to, a no tí cia as si na la: “Entre ou tros exem -
plos de ne po tis mo que cor re sol to no go ver no está o
das mu lhe res de qua tro das prin ci pa is fi gu ras di ri gen-
tes da Re pú bli ca: Mar ga reth Rose Sil va Pa loc ci, mu -
lher do Mi nis tro Anto nio Pa loc ci Fi lho; Ma ria Rita Gar -
cia, de José Dir ceu (Ga bi ne te Ci vil); Sô nia Lour des
Ro dri gues Ber zo ni ni, de Ri car do Ber zo i ni (Pre vi dên-
cia); e Mi la né sia Cu nha, do pre si den te da Câ ma ra,
João Pa u lo Cu nha. Mar ga reth está na Fu na sa; Ma ria
Rita, na Esco la de Admi nis tra ção Pú bli ca;  Sô nia,  no
ga bi ne te do De pu ta do Pa u lo Ber nar do (PT-PR), e Mi -
la né sia, na pre si dên cia do Sesi,  que,  na di vi são do
bolo pe tis ta, fi cou com o ex-de pu ta do Jair Me ne guel li,
der ro ta do na ele i ção pas sa da.

Tem mais, Sr. Pre si den te. Na vi si ta que fez à
sede da CUT, tam bém na se ma na pas sa da, o Pre si-
den te Lula mais uma vez per deu-se em ufa nis mos in -
con se qüen tes, pin tan do o Bra sil com co res bem di fe-
ren tes das mos tra das pela re a li da de. Ele até usou
uma pa la vra cujo sig ni fi ca do pro va vel men te des co-
nhe ce. “O Bra sil está numa fase trans cen den te”. Tal-
vez ele não sa i ba que, com isso, dis se que a fase atu -
al do País é su bli me.
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Pode ser que as sim seja. Mas só para o pró prio
Pre si den te, seus fa mi li a res e para o gru po en cas te la-
do no Pla nal to e no Alvo ra da, onde as mor do mi as de
tan tas que são ofus cam o ce ná rio de ver da de de lá
fora.

Por isso, Sr. Pre si den te, pego  um jor nal, o pri -
me i ro que me vem à mão, a Fo lha de S.Pa u lo. E ve -
jam a man che te prin ci pal, na capa, ao lon go das oito
co lu nas:

ECONOMIA ENCOLHE E MOSTRA RECESSÃO

Se ria mu i to bom que o Pre si den te tam bém les -
se os jor na is. Nin guém quer um Pre si den te ca pi on go
ou ju ru ru. Um pou co de oti mis mo é até bom. Mas daí a
ten tar en co brir a re a li da de que a po pu la ção en fren ta,
vai uma lon ga dis tân cia.

Nas edi ções de on tem – e aí te mos um pou co
mais de re a li da de – fi ca mos sa ben do, pe los da dos
do IBGE, que o con su mo das fa mí li as bra si le i ras
caiu 16,4%. É mu i ta co i sa, Se nhor Lula! E se quer
sa ber, isso ocor re por que da que la sua pro mes sa
de 10 mi lhões de em pre gos, nin guém sabe, nin-
guém viu.

Re que i ro, Sr. Pre si den te, que as no tí ci as da Fo lha
de S.Pa u lo e as do O Esta do de S.Pa u lo in te grem este 
pro nun ci a men to, para que cons tem dos Ana is do Se na-
do da Re pú bli ca, e, as sim, o his to ri a dor do fu tu ro ve nha
a  ter ele men tos de ava li a ção de um tem po – o de hoje – 
em que o Pre si den te se ocu pa em bla so nar en quan to,
para a po pu la ção, os ale gres da dos de Lula não ba tem
com nada, das pra te le i ras dos su per mer ca dos aos pre -
ços das pas sa gens de ôni bus.

São es tas as no tí ci as:

“PIB cai 1,6% no se gun do tri mes tre
e si na li za re ces são

Luiz André Fer re i ra
da Fo lha Onli ne, no Rio

A eco no mia bra si le i ra en trou tec ni ca-
men te em re ces são no pri me i ro se mes tre
de 2003. Se gun do da dos do IBGE (Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca), o PIB
(Pro du to Inter no Bru to, soma de to das as ri -
que zas do país) teve uma que da de 1,6%
no se gun do tri mes tre em re la ção ao pri me i-
ro tri mes tre des te ano. Em re la ção ao mes -
mo pe río do do ano pas sa do, o PIB apre sen-
tou que da de 1,4%.

Ambos os re sul ta dos são pi o res do
que o es pe ra do. No mer ca do fi nan ce i ro, a

ex pec ta ti va era de que da de 0,5% no se-
gun do tri mes tre.

Além dis so, o IBGE re vi sou a que da do 
PIB re gis tra da no pri me i ro tri mes tre de
-0,1% para -0,6%.

Para a ma i o ria dos eco no mis tas bra si-
le i ros e es tran ge i ros, dois tri mes tres se gui-
dos de re tra ção no to tal de ri que zas pro du-
zi das por um país con fi gu ra um ce ná rio de
re ces são.

Ju ros

A eco no mia bra si le i ra en co lheu nos
dois pri me i ros tri mes tres do go ver no Luiz
Iná cio Lula da Sil va de vi do prin ci pal men te
ao for te aper to mo ne tá rio im pos to pelo Ban -
co Cen tral para con ter a in fla ção.

No pe río do, a taxa bá si ca de ju ros da
eco no mia bra si le i ra -a Se lic– che gou a atin -
gir 26,5% ao ano, o ma i or pa ta mar des de
1999.

Essa po lí ti ca de ju ros al tos, ape sar de
ter se mos tra do efi ci en te para ba i xar a in fla-
ção, teve como efe i tos co la te ra is a drás ti ca
re du ção dos in ves ti men tos no se tor pro du ti-
vo e o for te de sa que ci men to do con su mo.
Com isso, o país en trou em re ces são.

Se mes tre

No pri me i ro se mes tre do ano fi cou pra -
ti ca men te es tá vel, com uma pe que na va ri a-
ção po si ti va de 0,3%, na com pa ra ção com o 
pri me i ro se mes tre de 2002. Con tri bu í ram
para esse re sul ta do po si ti vo o cres ci men to
de 5,7% no PIB da agro pe cuá ria e 0,4% no
se tor de ser vi ços.

A in dús tria bra si le i ra, no en tan to, re-
gis trou uma que da de 0,5% no pe río do.
Den tro dos sub se to res da in dús tria, a
cons tru ção ci vil foi a úni ca que teve que da,
de 6,5%.

1º Orça men to de Lula pre vê au men to
da car ga tri bu tá ria

Fo lha de S.Pa u lo

O pro je to do Orça men to de 2004 en vi-
a do ao Con gres so on tem con ta com um au -
men to da car ga tri bu tá ria de R$ 7,6 bi lhões
em re la ção a este ano. Me ta de dos gas tos
com cus te io e in ves ti men tos pro gra ma dos
no pro je to de pen de dos vo tos de de pu ta dos
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e se na do res em re for mas cons ti tu ci o na is e
pro je tos de lei em tra mi ta ção no Con gres so.

O mi nis tro do Pla ne ja men to, Gu i do
Man te ga, afir mou que a in ten ção do go ver-
no não é ele var a ar re ca da ção via au men to
de im pos tos, mas não de ta lhou como o go-
ver no quer com pen sar os au men tos pre vis-
tos no Orça men to.

Em re la ção ao PIB (Pro du to Inter no
Bru to), a car ga tri bu tá ria fe de ral pas sa rá de
22,72% este ano para 23,23% em 2004, se -
gun do o pro je to do Orça men to. Não está in -
clu í da a car ga tri bu tá ria de Esta dos e mu ni-
cí pi os. O pró prio mi nis tro dis se que não se -
ria pos sí vel com pa rar os nú me ros com a
car ga de 2002 por que na que le ano a Re ce i-
ta re ce beu mais de R$ 20 bi lhões em re ce i-
tas atí pi cas, prin ci pal men te pa ga men tos
atra sa dos de fun dos de pen são.

CPMF

Do to tal de R$ 402,2 bi lhões em re ce i-
tas pre vis tas para 2004, R$ 30,2 bi lhões são 
con di ci o na das, ou seja, de pen dem de uma
au to ri za ção le gis la ti va. A pror ro ga ção da
CPMF -que está na re for ma tri bu tá ria– e da
alí quo ta de 27,5% da ta be la do Impos to de
Ren da das pes so as fí si cas se ri am res pon-
sá ve is por R$ 22,6 bi lhões.

Cer ca de R$ 3,2 bi lhões vi rão da con-
tri bu i ção dos ser vi do res pú bli cos ina ti vos e
do au men to do teto de con tri bu i ções para o
INSS (Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al),
que es tão na re for ma pre vi den ciá ria. Além
dis so, ou tros R$ 4,4 bi lhões es tão vin cu la-
dos à cri a ção de uma con tri bu i ção so ci al so -
bre pro du tos im por ta dos, pre vis ta na re for-
ma tri bu tá ria. “O go ver no está apos tan do na
apro va ção das re for mas pelo Con gres so”,
dis se o mi nis tro Man te ga.

A CPMF e a alí quo ta do IR já es tão in -
clu í das na car ga tri bu tá ria des te ano, mas
os de ma is au men tos não es tão. “Eu pos so
afir mar que o pro pó si to do go ver no não é
au men tar a car ga”, dis se.

Se gun do ele, os au men tos se rão com -
pen sa dos com re du ções de ou tros im pos-
tos. E ci tou o exem plo da re ti ra da do Impos -
to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos na pro du-
ção de bens de ca pi tal (má qui nas e equi pa-
men tos). O go ver no não fará isso de uma
úni ca vez.

Man te ga não in for mou os per cen tu a is
de au men to do sa lá rio mí ni mo e do sa lá rio
dos ser vi do res pú bli cos no ano que vem.

O mi nis tro ex pli cou que o re a jus te do
mí ni mo será de ci di do pelo pre si den te Lula,
em bo ra as pro je ções do Orça men to te nham
le va do em con ta um au men to de 5% aci ma
da in fla ção. Em uma das no tas di vul ga das
on tem, o go ver no in di ca que o re a jus te será
trans fe ri do de abril para maio.

Des pe sas

As des pe sas pre vis tas para o ano que
vem são de R$ 299,6 bi lhões, um cres ci-
men to de 13% em re la ção ao pre vis to para
este ano. Já as trans fe rên ci as para Esta dos
e mu ni cí pi os au men ta rão para R$ 60,2 bi-
lhões, um cres ci men to de ape nas 4,9%. O
au men to das re ce i tas é de 11,3% em re la-
ção a este ano.

Man te ga ex pli cou que boa par te do
au men to das re ce i tas virá da me lho ra da ati -
vi da de eco nô mi ca. A pro je ção para o cres ci-
men to eco nô mi co em 2004 é de 3,5%.

O pro je to do Orça men to ain da pre vê
que o dó lar che gue a R$ 3,20 este ano e a
R$ 3,51 em 2004.

A que da nas ta xas de ju ros ocor ri da
nes te ano con ti nu a rá em 2004, se gun do o
pro je to, fa zen do com que a mé dia fi que em
15,17% ao ano em 2004. Hoje, a taxa é de
24% ao ano. A re du ção dos ju ros fará com
que a des pe sa com a ro la gem da dí vi da pú -
bli ca caia de R$ 91,5 bi lhões para R$ 85 bi -
lhões.

Mes mo as sim, o go ver no man te rá a
meta de su pe rá vit pri má rio (re ce i tas me nos
des pe sas, ex ce to pa ga men to de ju ros) de
2,45% do PIB no ano para o go ver no fe de-
ral. Para o con jun to do se tor pú bli co, a meta
con ti nua em 4,25%.

CNI diz que tri bu tá ria tem
“ten dên cia de au men to de car ga”

da Fo lha Onli ne

O pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o-
nal da Indús tria (CNI), de pu ta do Arman do
Mon te i ro Neto (PTB-PE), acom pa nha do de
ou tros 26 em pre sá ri os, en tre gou ao pre si-
den te da Câ ma ra, de pu ta do João Pa u lo Cu -
nha (PT-SP), um do cu men to em que diz ha -
ver “ten dên cia de au men to da car ga tri bu tá-
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ria” no tex to do subs ti tu ti vo apre sen ta do
pelo re la tor da re for ma tri bu tá ria, de pu ta do
Vir gí lio Gu i ma rães (PT-MG).

Se gun do o do cu men to, o au men to da
car ga tri bu tá ria se da ria em três si tu a ções:
ma i or fa ci li da de para cri a ção cri a ção de no -
vos im pos tos ou fi xa ção de alí quo tas mí ni-
mas, ex tre ma di fi cul da de para mu dar as alí -
quo tas do ICMS (Impos to so bre Cir cu la ção
de Mer ca do ri as e Ser vi ços) e fo men to a no -
vas vin cu la ções de re ce i tas.

Leia aba i xo a con clu são do do cu men to
da CNI.

“Con clu são”

“Con for me já des ta ca do no iní cio, não
é pos sí vel pre ver a car ga tri bu tá ria sem sa -
ber qua is se rão as ba ses de cál cu lo e as alí -
quo tas a se rem ado ta das. A Cons ti tu i ção,
por não con ter base de cál cu lo ou alí quo ta,
não es ta be le ce di re ta men te uma dada car-
ga. To da via, ao es ta be le cer o am bi en te nor -
ma ti vo, o tex to cons ti tu ci o nal con di ci o na o
re sul ta do fi nal do pro ces so de ins ta la ção de
uma nova sis te má ti ca tri bu tá ria e abre opor -
tu ni da de para o au men to da car ga.

O tex to apre sen ta do pelo Re la tor e
apro va do pela Co mis são Espe ci al não ape-
nas con cen tra nas mãos do le gis la dor or di-
ná rio po de res su fi ci en tes para pro mo ver au -
men to da car ga como tam bém es ta be le ce
uma sé rie de con di ci o nan tes que in du zem
for te men te ao au men to da car ga.

Se o le gis la dor in fra cons ti tu ci o nal for
um “le gis la dor Hér cu les”, es cla re ci do, que
pon de re to das as va riá ve is em jogo e faça
es co lhas fe li zes, é pos sí vel que não haja
au men to de car ga. Entre tan to, se o le gis la-
dor in fra cons ti tu ci o nal só con se guir apre en-
der par te da re a li da de e de i xar pre do mi nar
a vi são de in te res ses es pe cí fi cos e se to ri a is,
é bem pro vá vel que do so ma tó rio de de ci-
sões iso la da men te ra ci o na is, te nha-se uma
de ci são co le ti va ir ra ci o nal.

Há que se con si de rar que o pro ces so
de ci só rio do Po der Pú bli co após ou tu bro de
1988 tem sido mar ca do por com pre en sões
par ci a is da re a li da de e de ci sões que, den tro
da óti ca par ci al, fa zem sen ti do (ne ces si da-
des de ca i xa, por exem plo), mas que no so -
ma tó rio da so ci e da de, são ir ra ci o na is. Per-
ma ne cen do esta ca rac te rís ti ca do pro ces so
de ci só rio, nada leva a crer que a es ca la da
da car ga tri bu tá ria, de 25% no iní cio dos
anos 90 aos atu a is 36% pare no atu al ní vel."

Exces so de po der de Dir ceu pre ju di ca go ver no,
diz Su plicy

O se na dor tam bém afir mou que não
se sen te bem em ver o go ver no fa zer lo te a-
men to de car gos. “Não me sin to em ver o
go ver no li dar com este tipo de pro ce di men-
to. Não acho sa u dá vel e o PT era crí ti co
des ta for ma de agir”, co men tou.

São Pa u lo – O se na dor Edu ar do Su-
plicy dis se hoje, ao che gar a sede do PT em 
São Pa u lo, que o ex ces so de po der do mi-
nis tro-che fe da Casa Ci vil, José Dir ceu, atra -
pa lha o go ver no do pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va. Na ava li a ção do se na dor, Dir -
ceu está “as so ber ba do de ma is com esta
ques tão de no me ar e des no me ar, e aten der
a esta ou aque la si gla”.

Des ta ma ne i ra, en ten de Su plicy “que
às ve zes não lhe so bra tem po para re fle-
xões mais im por tan te que tem de ser fe i tas
com a ve lo ci da de que o Go ver no Lula pre ci-
sa para avan çar nes ta di re ção”. Entre es tas
re fle xões que fi cam em se gun do pla no, o
se na dor ci tou ques tões eco nô mi cas e de
po lí ti ca so ci al.

Nes te fi nal de se ma na, o pre si den te do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Ma u ri cio Cor rêa,
cri ti cou o go ver no em en tre vis ta à re vis ta
Veja e afir mou que os mi nis tros Dir ceu e
Anto nio Pa loc ci (Fa zen da) cen tra li zam as
de ci sões do Go ver no. “Esta é a des cri ção
de um fato que acon te ce”, con cor dou Su-
plicy so bre o po der dos dois. 

O se na dor tam bém afir mou que não
se sen te bem em ver o go ver no fa zer lo te a-
men to de car gos. “Não me sin to em ver o
go ver no li dar com este tipo de pro ce di men-
to. Não acho sa u dá vel e o PT era crí ti co
des ta for ma de agir”, co men tou.

Su plicy res sal tou que toda sua tra je tó-
ria po lí ti ca nun ca in di cou nin guém, por que
sem pre quis se sen tir in de pen den te. “Se eu
in di cas se al guém e vo tas se di fe ren te, ou du -
ran te o pro nun ci a men to res sal tas se uma
crí ti ca, mes mo que cons tru ti va, e de po is o
mi nis tro cor tas se esta pes soa que eu in di-
quei por ca u sa de mi nha ati tu de, não acho
isso sa u dá vel”, dis se.

Na opi nião do se na dor, é di fí cil es co-
lher pes so as para par ti ci pa rem de um go-
ver no. “Mas sem pre achei im por tan te que
fos se a es co lha dos mais com pe ten tes pos -
sí ve is, idô ne os e afi na dos com o pro gra ma
de go ver no. Mas não ra zões do tipo se
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aque la pes soa foi in di ca da por al guém e vai
vo tar des ta ou da que la ma ne i ra”, dis se.

Na ava li a ção do se na dor, pode fa zer
bem pes so as com a au to ri da de de Cor rêa,
como pre si den te do STF, “mos trem co i sas
im por tan tes para o go ver no per ce ber”. Su-
plicy res sal tou que não con cor da com o pre -
si den te do STF, de que Lula mu dou ao as su-
mir o po der. “O Lula con ti nua a ser a mes ma
pes soa e man tém os mes mos com pro mis sos
que fa zem par te da tra je tó ria dele. O pre si-
den te não está ten do ati tu des de des lum bra-
men to com o po der”, con clu iu o se na dor.

Ana Pa u la Sci noc ca “

“Com 70% de no me a ções po lí ti cas,
PT em per ra go ver no

Ape sar das pro mes sas de cam pa nha, cri té rio
téc ni co per de for ça e mu i tos se to res vão mal 

João Do min gos

Bra sí lia – O co lap so do Insti tu to Na ci o-
nal do Cân cer (Inca), tor na do pú bli co nos úl -
ti mos dez dias, e a ino pe rân cia da área de
ciên cia e tec no lo gia des de o iní cio do go ver-
no Luiz Iná cio Lula da Sil va são dois cla ros
si na is – e há ou tros – de que o pro ce di men to
ado ta do pelo go ver no pe tis ta para pre en cher
pos tos es tra té gi cos da má qui na fe de ral não
con fir ma as so le nes pro mes sas fe i tas pelo
pre si den te en tre sua vi tó ria em ou tu bro e sua 
pos se em ja ne i ro, de que te ria no go ver no “o
mais com pe ten te mi nis té rio que já se for-
mou” e “as me lho res ca be ças” do País. 

Na prá ti ca, em pos sa dos mi nis tros e
au xi li a res di re tos do Pla nal to, a or dem foi
par ti da ri zar a ad mi nis tra ção – um tra ba lho
que por mu i tas se ma nas se con cen trou,
prin ci pal men te, na sala do mi nis tro da Casa
Ci vil, José Dir ceu.

Dia a dia, o que ali se pôs em prá ti ca
foi a ocu pa ção, com base em cri té ri os po lí ti-
cos, de 70% dos 22 mil car gos de con fi an ça
es pa lha dos pelo País. Ao PT e seus ali a dos
– que têm re ce bi do o que cha mam de mi ga-
lhas e re cla mam todo dia – ca bem 15.400
car gos. Des se to tal, as no me a ções pu ra-
men te téc ni cas vão al can çar 30%, ou 6.600
car gos.

As con tas não são da opo si ção. Elas fo-
ram apre sen ta das ao Esta do pelo pre si den te
do PT, José Ge no í no. “Ven cer a ele i ção e não
mu dar? Para que ser viu en tão a ele i ção? Mas 
va mos pa rar nos 70%. Nos ou tros 30% se rão
man ti dos téc ni cos com pe ten tes que es tão no
car go des de o go ver no an te ri or.”

Ide o lo gi as à par te, ser no me a do para
um car go de con fi an ça sig ni fi ca pelo me nos
R$ 1,8 mil de au xí lio-mo ra dia, além do sa lá-
rio, em mé dia de R$ 5 mil. 

O be ne fí cio, mais a sen sa ção de po der
de quem se acos tu mou a ser opo si ção, ca u-
sa eu fo ria en tre os que têm car gos im por-
tan tes.

Eles têm có di go pró prio. Re cen te men-
te, no lan ça men to de um li vro de Frei Bet to
a res pe i to de Lula, as ses so res do go ver no
fi ze ram da no i te de au tó gra fos um acon te ci-
men to es pe ci al. Sem per ce ber que na mesa 
ha via um jor na lis ta, co me ça ram a con tar pi -
a di nhas que ja ma is ar ran ca ri am riso de al-
guém de fora. 

Como esta: “Sa bem o que o pai pe tis ta
per gun tou ao fi lho re cém-nas ci do?” A roda se 
con cen trou à es pe ra da res pos ta: “Que DAS
você vai ser quan do cres cer?” A mesa gar ga-
lhou. DAS, ou Di re ção e Asses so ra men to Su -
pe ri or, é um car go de con fi an ça. Vai de 1 a 6, 
com sa lá ri os de R$ 2,5 mil a R$ 6 mil. 

Ini mi go – Qu an do aca tou a or dem do
Pla nal to para de mi tir o au xi li ar Antô nio Car -
los de Andra de, pe tis ta da fac ção con trá ria à
re for ma da Pre vi dên cia -, o mi nis tro da Sa ú-
de, Hum ber to Cos ta, dis se que não dava
para con vi ver com o ini mi go. Mas, na mon ta-
gem do mi nis té rio, o PT aca bou cri an do con -
di ções para a exis tên cia des se ini mi go.

Para evi tar que mi nis té ri os in te i ros fi-
cas sem com um só par ti do, Lula cri ou o que 
cha ma de “ho ri zon ta li za ção”. Nes se pro ces-
so, o se cre tá rio-exe cu ti vo e es ca lões aba i xo
de vem ser de ou tro par ti do. Só que, an tes
que tudo aca bas se em bri ga, o tran qüi lo,
mas pre ca vi do mi nis tro da Cul tu ra, Gil ber to
Gil, re je i tou o se cre tá rio-exe cu ti vo que o PT
lhe ar ran ja ra, Már cio Me i ra.

Inter na men te, o PT mos tra-se en ver-
go nha do com a re per cus são da de mis são
de Andra de. Ele é ma ri do da de pu ta da Ma -
ria José Ma ni nha (DF), que se abs te ve na
vo ta ção da Pre vi dên cia. Sua exo ne ra ção se -
ria a pu ni ção à de pu ta da. O se cre tá rio de
Orga ni za ção do PT, Síl vio Pe re i ra, de i xa cla -
ro que quem de so be de cer será mes mo pu -
ni do. “As pes so as que rem ter só bô nus e
não ter ônus? Que co e rên cia é essa? Qual
in di ca ção do go ver no não é po lí ti ca? To das
são. Faz par te da ro ti na.”

Pe tro brás – Na mes ma li nha, Ge no í no
gaba-se de que na Pe tro brás, Ca i xa Eco nô-
mi ca Fe de ral, Ban co do Bra sil e em pre sas
elé tri cas não há re cla ma ção so bre no me a-
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ções po lí ti cas. “Lá, todo mun do é do cor po
téc ni co”, diz. Esque ce-se de que o pre si den-
te da Pe tro brás, José Edu ar do Du tra (PT),
foi der ro ta do na dis pu ta ao go ver no de Ser -
gi pe an tes de ser in di ca do para a es ta tal.
Du tra é fun ci o ná rio da Pe tro brás, mas a no -
me a ção, mais uma vez, foi po lí ti ca.

Na guer ra por in di ca ções não se pode
di zer que a es co lha é tran qüi la. Por pres são
do pre fe i to de Qu i xa dá, o pe tis ta Hi lá rio
Mar ques, sua mu lher Ra chel Mar ques foi
no me a da pre si den te da Com pa nhia Do cas
do Ce a rá, que ad mi nis tra o Por to do Mu cu ri-
pe. Ra chel cer ta men te é des co nhe ci da de
boa par te dos pe tis tas, mas não da di re ção.
Por ca u sa dela, em 2001 Dir ceu, en tão pre -
si den te do PT, teve de di vul gar uma car ta de 
com pro mis sos con tra o ne po tis mo e en qua-
drar o pes so al do PT que te i ma va por con-
se guir um car go fá cil. Como tan tos ou tros
pa ren tes de pe tis tas que che ga ram às pre-
fe i tu ras, ela fora no me a da pelo ma ri do se-
cre tá ria de Sa ú de de Qu i xa dá. Dois anos
de po is, avan çou para um car go ad mi nis tra ti-
vo mu i to di fe ren te.

Ne po tis mo – Por que o PT, de po is de
ter di vul ga do a car ta-com pro mis so, su cum-
biu à prá ti ca do ne po tis mo e das no me a-
ções po lí ti cas? O de pu ta do Pa u lo Del ga do
(MG) acha que o PT é ví ti ma de uma ve lha
prá ti ca de ad mi nis tra ções, não im por ta a
ten dên cia po lí ti ca. “Du ran te nos sa exis tên-
cia, con si de ra mos es cân da lo o que era um
cos tu me. E, ago ra, so mos co bra dos pelo
uso des se cos tu me.”

O go ver na dor do Pi a uí, o pe tis ta Wel-
ling ton Dias, ale gou que seu Esta do sem pre
teve di fi cul da de de em pla car al guém em
car go im por tan te, es que cen do dos mi nis tros
da Jus ti ça Pe trô nio Por tel la, um dos mais
po de ro sos po lí ti cos no go ver no mi li tar, e da
Sa ú de, Dir ceu Arco ver de. No me ou Fran cis-
co Gu e des, seu ex-as ses sor na Câ ma ra,
para pre si dir a Com pa nhia de De sen vol vi-
men to do Vale do São Fran cis co (Co de vasf).
Em si nal de gra ti dão, Gu e des in di cou Vi vi a-
ne de Mo ra es Mou ra, cu nha da de Wel ling-
ton, para a che fia da as ses so ria ju rí di ca da
Co de vasf. Uma tro ca de fa vo res mu i to ha bi-
tu al em qual quer go ver no.

O Mi nis té rio da Fa zen da é uma ex ce-
ção na li nha de mon ta gem de má qui nas
par ti dá ri as. Lá, di zem os pe tis tas, qua se
todo mun do foi apro ve i ta do do an ti go cor po
téc ni co. Não exis tem re cla ma ções dos par ti-
dos quan to à ocu pa ção dos car gos no mi-

nis té rio di ri gi do por Antô nio Pa loc ci. Não
sem mo ti vo: sa bem que se tra ta de uma
área de do mí nio do pre si den te Lula.”

Lula Insis te em Esco lha Po lí ti ca  para a ANP

“O Esta do de S.Pa u lo:

João Do min gos e De mé trio We ber

Bra sí lia – O go ver no vai in sis tir nas no -
me a ções po lí ti cas para car gos de di re ção
das agên ci as re gu la do ras. O pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va es co lheu para uma das
va gas de di re tor da Agên cia Na ci o nal de Pe -
tró leo (ANP) o ex-de pu ta do Ha rol do Lima, do 
PC do B da Ba hia. O nome de Lima, um dos
fun da do res da Ação Po pu lar Mar xis ta-Le ni-
nis ta, que a par tir de 1972 se jun ta ria ao PC
do B – par ti do do qual nun ca se afas tou –
terá de ser en vi a do ao Se na do, con for me de -
ter mi na a lei que cri ou a agên cia re gu la do ra.

Foi jus ta men te no exa me da in di ca ção
do ex-de pu ta do Luiz Alfre do Sa lo mão para
a vaga ago ra dada a Lima que o go ver no
Lula so freu sua pri me i ra e ma i or der ro ta no
Se na do. Ex-PDT, ago ra no PT, Luiz Sa lo-
mão teve sua in di ca ção para o car go de di -
re tor da ANP re je i ta da por 40 vo tos. Ele con -
se guiu o apo io de ape nas 23 se na do res, em 
vo ta ção se cre ta. Hou ve ain da uma abs ten-
ção. Foi a pri me i ra in di ca ção de pre si den te
der ru ba da pe los se na do res. O re sul ta do
sur pre en deu o go ver no e o pró prio Sa lo-
mão, que até man da ra con fec ci o nar os con -
vi tes para a pos se.

O pre si den te da Pe tro brás, José Edu-
ar do Du tra, dis se on tem que ain da não tem
in for ma ções so bre a in di ca ção de Ha rol do
Lima (RJ) para a di re to ria da ANP.

Mas fez elo gi os ao per fil do ex-de pu ta-
do. “Ele tem ca pa ci da de para ocu par qual-
quer car go pú bli co; é um en ge nhe i ro que
co nhe ce o se tor como pou cos”, afir mou. De -
po is, em tom de brin ca de i ra, fa lou que não
pode fi car dan do pal pi tes so bre a no me a ção
dos di re to res da ANP, por que a agên cia re -
gu la as ati vi da des da Pe tro brás.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do ras, ao ocu par esta tri bu na para cum prir o do -
lo ro so de ver de co mu ni car aos no bres pa res o fa le ci-
men to de mi nha mãe, dona Itá lia Ven tu ra da Sil va
Paim, ocor ri do na úl ti ma sex ta-fe i ra, gos ta ria de ma ni-
fes tar os agra de ci men tos da nos sa fa mí lia à equi pe
mé di ca li de ra da pelo Dr. Ever ton Curi Pa u lo Qu a dros,
do Hos pi tal San ta Rita, em Por to Ale gre.
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Com pro fis si o na lis mo e de di ca ção, essa equi pe
tra tou de mi nha mãe, que so fria de cân cer na gar gan-
ta, pres tan do-lhe as sis tên cia du ran te toda sua en fer-
mi da de e acom pa nhan do ca ri nho sa men te seus úl ti-
mos mo men tos de vida.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
tam bém es ten der esse agra de ci men to a to dos os mé -
di cos e en fer me i ras do Bra sil  que são in can sá ve is na
luta con tra as do en ças para sal var vi das.

Fui in for ma do do seu fa le ci men to quan do, na
con di ção de pre si den te des ta Casa, eu aca ba va de
re ce ber uma co mi ti va da Liga Par la men tar Ja po ne sa,
que es te ve em Bra sí lia em mis são ofi ci al para ve ri fi-
car a pos si bi li da de de se uti li zar, na que le país, o mo -
de lo bra si le i ro de mis tu ra de ál co ol à ga so li na, com
im por ta ção do eta nol do Bra sil.

Ime di a ta men te can ce lei a agen da do res to da
sex ta-fe i ra e o mais ra pi da men te pos sí vel em bar quei
para Por to Ale gre, a tem po ape nas de par ti ci par do
seu ve ló rio e do seu se pul ta men to, sá ba do, no Ce mi-
té rio Par que Jar dim São Vi cen te, em Ca no as. E quan -
do che guei ao ve ló rio eis já ha via uma co roa de flo res
do Pre si den te des ta Casa, Se na dor José Sar ney e da 
sua es po sa, Mar li, a quem que ro agra de cer ca ri nho-
sa men te pelo ges to tão con for tan te como esse num
mo men to de mu i ta dor.

Mi nha mãe era na tu ral de Bom Je sus. Há 30
anos era vi ú va do meu pai, o me ta lúr gi co Igná cio
Alves Paim, mo ra ram em Ca xi as do Sul, onde nas ce-
mos eu e meus nove ir mãos.

Em tem pos de mu i ta di fi cul da de para a fa mí lia,
ela cri ou to dos os fi lhos com mu i to ca ri nho.  Ape sar
das di fi cul da des, con se guiu for mar três fi lhos: um ad -
vo ga do, um con ta dor e um mé di co.

Par ti ci pou ati va men te da nos sa for ma ção po lí ti-
ca. Des de os tem pos de po lí ti ca es tu dan til, ela acom -
pa nhou e es ti mu lou toda a nos sa ca mi nha da.

Nas vi tó ri as que ti ve mos no mo vi men to sin di cal,
nas qua tro ele i ções para a Câ ma ra dos De pu ta dos
até che gar ao Se na do da Re pú bli ca o pri me i ro voto
par tia dela.  Com ela di vi dia es sas vi tó ri as.

Na nos sa sa u da de, dos seus 25 ne tos e 12 bis -
ne tos, fica a cer te za de ter mos con vi vi do com uma
mãe ma ra vi lho sa, pois lu tou para ofe re cer uma vida
me lhor para seus fi lhos.

De se jo, ain da, Sr. Pre si den te, tra tar de um se -
gun do as sun to.

Qu e ro fa zer o re gis tro de im por tan te ar ti go de
Su e li Car ne i ro, pu bli ca do no jor nal Cor re io Bra zi li en-
se, edi ção de 29 de agos to de 2003.

Su e li Car ne i ro fez em sua co lu na quin ze nal no
Cor re io Bra zi li en se uma re fle xão so bre a “éti ca do
cu i da do, da res pon sa bi li da de e da so li da ri e da de”, de -
fen di da pelo teó lo go Le o nar do Boff, por que se pre o-
cu pa com a for ma ção dos va lo res nes te mo men to da
so ci e da de bra si le i ra.

Já nos re fe ri mos nes ta tri bu na ao fato que mo ti-
vou as re fle xões da co lu nis ta. Tra ta-se do epi só dio da
ma ni fes ta ção de dis cri mi na ção ra ci al ocor ri da na Uni -
ver si da de Esta du al do Rio Gran de do Sul, numa ati vi-
da de de gru po do cur so de Pe da go gia, ati vi da de esta
de sen vol vi da em sala de aula, na dis ci pli na His tó ria
da For ma ção So ci al do Rio Gran de do Sul.

Estão em cur so in qué ri to ci vil pú bli co e in qué ri to
cri mi nal, re sul ta do da ini ci a ti va das en ti da des ne gras
ga ú chas, para que se pos sa apu rar o fato e de fi nir
res pon sa bi li da des no epi só dio.

Cu ri o sa men te, en quan to apu ra ção de res pon-
sa bi li da des vai se pro ces san do len ta men te, a alu na
de ter ce i ro se mes tre, Quê nia Lo pes de Mo ra es, ne-
gra, res pon sá vel pela de nún cia dos fa tos, “está sen do
hos ti li za da no cam pus em que es tu da”.

Su e li mu i to apro pri a da men te afir ma que o que
es pe ra mos de pro fes so res e edu ca do res é que se jam
por ta do res “da éti ca do cu i da do, res pon sa bi li da de e
so li da ri e da de em re la ção ao ou tro que lhe cabe for -
mar e de vol ver ín te gro ao mun do, ja ma is cúm pli ce de
ide o lo gi as de opres são”.

A Re i to ria tam bém ain da não res pon deu à su -
ges tão en ca mi nha da pelo Mo vi men to Ne gro, “de re a-
li za ção de se mi ná ri os de de sa gra vo com as mes mas
tur mas que de sen vol ve ram o jul ga men to si mu la do”,
jul ga men to que ames qui nhou e de su ma ni zou a par ti-
ci pa ção de ne gros e in dí ge nas na for ma ção do Rio
Gran de do Sul.

Os se mi ná ri os pro pos tos pelo Mo vi men to Ne gro
vi sam à va lo ri za ção da di ver si da de, da plu ra li da de ra -
ci al e ét ni ca como di men são es sen ci al de nos sa for -
ma ção como povo.

Cum pri men to Su e li Car ne i ro pe las re fle xões
que vem, com tan to bri lho, fa zen do em sua co lu na no
Cor re io Bra zi li en se. Cre io que, ex ce to no pe río do
abo li ci o nis ta, nun ca hou ve na im pren sa bra si le i ra um
es pa ço re gu lar men te ocu pa do para tra tar de re la ções
ra ci a is, de uma óti ca ne gra. E ela o vem fa zen do com
des ta que há mais ou me nos três anos.

Cum pri men to tam bém o Cor re io Bra zi li en se,
que com a ex pe riên cia iné di ta em nos sa mí dia, con -
so li da sua po si ção de um dos mo der nos ve í cu los de 
co mu ni ca ção do País.
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O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o ob je ti vo de se pro ce der à re for ma do
Esta do deve sem pre ser o de cons tru ir ins ti tu i ções
que for ta le çam o apa ra to do Esta do para que este
pos sa fa zer o que deve fa zer e evi tar o que não deve
fa zer.

A te o ria eco nô mi ca mais mo der na con clui que
os mer ca dos não são to tal men te efi ci en tes e que a in -
ter ven ção do Esta do pode me lho rar as dis tri bu i ções
re sul tan tes do mer ca do. O Esta do de sem pe nha um
pa pel im por tan te, não só ga ran tin do a se gu ran ça fí si-
ca para cada ci da dão e as su min do a re a li za ção de
ou tras me tas so ci a is, como tam bém par ti ci pan do da
pro mo ção do de sen vol vi men to eco nô mi co. Po rém,
nada ga ran te que a in ter ven ção do Esta do será efe ti-
va men te be né fi ca. Ao ope rar com a in for ma ção li mi ta-
da e sob pres sões de in te res ses es pe ci a is, os fun ci o-
ná ri os pú bli cos po de ri am ig no rar como re a li zar ações 
que pro mo vam o bem-es tar ge ral, mais que o seu pró -
prio ou o de seus ali a dos pri va dos, ou sim ples men te
po de ri am não que rer em pre en dê-las. Por um lado, a
ta re fa da re for ma do Esta do con sis te em equi par o
Esta do com os ins tru men tos para le var a cabo uma
in ter ven ção efe ti va; por ou tro lado, con sis te em cri ar
in cen ti vos para que os fun ci o ná ri os pú bli cos atu em
de acor do com o in te res se pú bli co. Alguns des ses in -
cen ti vos po dem ser ob ti dos por meio da or ga ni za ção
in ter na do go ver no, po rém es tes não são su fi ci en tes.
Para o go ver no ter uma boa atu a ção, a bu ro cra cia
deve es tar efe ti va men te su per vi si o na da pe los po lí ti-
cos ele i tos, que, por sua vez, de vem pres tar con tas
aos ci da dãos. Em par ti cu lar, os po lí ti cos de vem uti li-
zar o co nhe ci men to que pos su em os ci da dãos so bre
o fun ci o na men to da bu ro cra cia para vi gi ar os bu ro cra-
tas; para tan to os ci da dãos de vem ser ca pa zes de dis -
cer nir so bre a res pon sa bi li da de des ses bu ro cra tas e
san ci o ná-los apro pri a da men te, de ma ne i ra que os
go ver nos que te nham um bom de sem pe nho per ma-
ne çam no po der e aque les que não o te nham não per-
ma ne çam no po der. Se es tes me ca nis mos es tão bem 
de se nha dos, uma eco no mia com um Esta do in ter-
ven ci o nis ta ge ra rá um me lhor de sem pe nho que uma
eco no mia de mer ca do fun ci o nan do por sua pró pria
con ta.

Po de mos ci tar, para re su mir o que dis se mos,
a afir ma ção de Ja mes Ma di son, na obra: O Fe de ra-
lis ta:

No de se nho de um go ver no, atra vés
do qual os ho mens de ve ri am ad mi nis trar ho -
mens, a gran de di fi cul da de con sis te em: pri -
me i ro, deve-se ca pa ci tar o go ver no para que 
con tro le os go ver na dos e, de po is, obri gá-los
que se con tro lem a si mes mos.

Faz-se ne ces sá rio um es cla re ci men to. Mu i tos
dos pro ble mas vin cu la dos ao de se nho das ins ti tu i-
ções es ta ta is sur gem de vi do ao fato de que os po lí ti-
cos ele i tos e os bu ro cra tas de sig na dos te nham in te-
res ses e ob je ti vos pró pri os. Não es tou afir man do que
to dos os fun ci o ná ri os pú bli cos são mo ti va dos só por
seus in te res ses pes so a is. Sei que mu i tos se pre o cu-
pam com o bem-es tar pú bli co; de fato, exis tem boas
ra zões para crer que mu i tos dos que in gres sam no
ser vi ço pú bli co o fa zem por que de se jam ser vir ao pú -
bli co. Po rém, o fun ci o na men to das ins ti tu i ções não
pode de pen der da boa von ta de das pes so as que as
in te gram. Como as si na la Ma di son: “o ob je ti vo de toda
cons ti tu i ção po lí ti ca é – ou deve ser –, pri me i ro, in di-
car para go ver nan tes, ho mens que pos su em a sa be-
do ria para dis cer nir e que se jam vir tu o sos para per se-
gui rem o bem co mum da so ci e da de; e, em se gun do
lu gar, deve-se to mar as ma i o res pre ca u ções para
con ser vá-los vir tu o sos no tem po que lhes é con fi a do
o in te res se pú bli co”.

Uma vez que en ten de mos que os mer ca dos,
ine vi ta vel men te, são in com ple tos, e que os agen tes
eco nô mi cos têm aces so a in for ma ção di fe ren te, des -
co bri mos que não exis te uma co i sa equi va len te ao
“mer ca do”, mas so men te sis te mas eco nô mi cos or ga-
ni za dos de ma ne i ra di fe ren te. A mera lin gua gem de
“mer ca do” su je i to a in ter ven ções go ver na men ta is é
en ga no sa. O pro ble ma que en fren ta mos não é de
“mer ca do” con tra o “Esta do”, mas o de ins ti tu i ções es -
pe cí fi cas que in du zem os ato res in di vi du a is – se jam
eles agen tes eco nô mi cos, po lí ti cos ou bu ro cra tas – a
con du zir-se de uma ma ne i ra co le ti va men te be né fi ca.

Su po nha que seu car ro te nha es ta do fa zen do
ru í dos ra ros. Vá a um me câ ni co, ex pli que-lhe o pro-
ble ma, de i xe o car ro e es pe re o re sul ta do. Um dia de -
po is, o car ro está pron to, e o me câ ni co lhe diz que ne -
ces si ta va de mu dar os amor te ce do res e que fo ram
ne ces sá ri as cin co ho ras. Você paga e sai da ofi ci na
me câ ni ca, o ru í do aca bou. Você es co lhe o me câ ni co
e pode re com pen sá-lo vol tan do sem pre a ele se você
está sa tis fe i to com o ser vi ço ou cas ti gá-lo pro cu ran do
ou tro me câ ni co se não está sa tis fe i to. Mas há mu i tas
co i sas que os me câ ni cos sa bem e que você ig no ra:

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  3 25825SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL244     



por exem plo, se o me câ ni co que ria fa zer o tra ba lho da 
me lhor for ma pos sí vel ou se se es for çou o me nos
pos sí vel para fazê-lo, se o car ro re que ria uma re pa ra-
ção ma i or ou so men te um li ge i ro ajus te, se re a li zou o
tra ba lho em uma hora ou em cin co. Você é o “prin ci-
pal”, ele é o “agen te”. Você o con tra tou para atu ar em
seu in te res se, mas sabe que ele tem seus pró pri os in -
te res ses. Pode cas ti gá-lo ou re com pen sá-lo. Mas
você terá que de ci dir o que fa zer em con di ções de in -
for ma ções im per fe i tas, dado que ele sabe co i sas que
você ig no ra e faz co i sas que você não vê. O que você
po de ria fa zer para in du zi-lo a tra ba lhar para você tão
bem quan to pos sí vel?

A eco no mia é uma rede de re la ções di ver sas e
di fe ren ci a das en tre clas ses par ti cu la res de agen tes e
prin ci pa is: ge ren tes e em pre ga dos, pro pri e tá ri os e
ad mi nis tra do res, in ves ti do res e em pre sá ri os, ci da-
dãos e po lí ti cos, po lí ti cos e bu ro cra tas. O de sem pe-
nho das em pre sas, dos go ver nos e da eco no mia,
como um todo, de pen de do de se nho das ins ti tu i ções
que re gu lam es sas re la ções. O que im por ta é se os
em pre ga dos têm in cen ti vos para ma xi mi zar seus es -
for ços, se os ad mi nis tra do res têm in cen ti vos  para
ma xi mi zar os be ne fí ci os, se os em pre sá ri os têm in-
cen ti vos para so men te cor rer ris cos com bons re sul-
ta dos, se os po lí ti cos têm in cen ti vo para pro mo ver o
bem-es tar pú bli co, se os bu ro cra tas têm in cen ti vo
para im ple men tar as me tas fi xa das pe los po lí ti cos.

O de sem pe nho de um sis te ma eco nô mi co de -
pen de do de se nho de to das es sas re la ções: en tre o
Esta do e os agen tes eco nô mi cos pri va dos, en tre os
po lí ti cos e os bu ro cra tas, as sim como en tre os ci da-
dãos e o Esta do, os agen tes pri va dos de vem be ne fi ci-
ar-se ao atu ar de acor do com o in te res se pú bli co e
de vem ser pe na li za dos quan do não agem as sim, o
mes mo se apli ca para os bu ro cra tas e os po lí ti cos.

Fe i ta esta in tro du ção, hoje pre ten de mos dis cu tir
a re la ção en tre o go ver no e os agen tes eco nô mi cos,
que de no mi na mos de re gu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pa pel
do Esta do é úni co, a sin gu la ri da de de seu pa pel é de -
ri va da de sua ação ao es ta be le cer as es tru tu ras de in -
cen ti vos en tre os agen tes pri va dos exer cen do o seu
po der co er ci ti vo le gal men te qua li fi ca do, man dan do
ou pro i bin do al gu mas ações por in ter mé dio da lei e
mu dan do os pre ços re la ti vos atra vés do sis te ma fis -
cal.

Este é um exem plo. Su po nha que eu com pre um 
se gu ro con tra rou bo de car ros. Di ri jo-me ao meu des -
ti no e pos so es co lher en tre um es ta ci o na men to a
umas quan tas qua dras do lu gar a que me di ri jo, em

um lo cal onde é pro vá vel que se rou bem o car ro.
Como es tou as se gu ra do, cor ro o ris co e es ta ci o no no
lu gar mais pe ri go so. Ago ra en tra em cena o Esta do:
co bra-me o im pos to e o em pre ga para co lo car um po -
li ci al no lu gar pe ri go so. Como re sul ta do, o rou bo de
car ros é me nos pro vá vel, a com pa nhia per de me nos
di nhe i ro e mi nha apó li ce di mi nui, mais que com pen-
sa da pelo in cre men to do im pos to. O Esta do está inex -
pli ca vel men te pre sen te em mi nha re la ção com a se -
gu ra do ra; ape sar de nos sa re la ção ser es tri ta men te
“pri va da”, está mo de la da pelo Esta do. O Esta do per -
me ia a co mu ni da de in te i ra; é um fa tor cons ti tu ti vo das
re la ções pri va das. Os pro ble mas de de se nho ins ti tu-
ci o nal não po dem ser evi ta dos re ti ran do o Esta do da
eco no mia. De vem ser con fron ta dos como tais.

A in ter ven ção do go ver no na eco no mia – por
exem plo, o que se de no mi na re gu la ção – não é um
as sun to sim ples nem se quer te o ri ca men te, para não
fa lar da prá ti ca. O pro ble ma ge né ri co é o se guin te: a
em pre sa re gu la da tem in for ma ção so bre al gu mas de
suas con di ções, tais como seus cus tos de pro du ção
ou a de man da de seus in su mos, que é su pe ri or à in -
for ma ção dis po ní vel para o go ver no – o “re gu la dor”,
en ten di do em ter mos am plos como os po lí ti cos ele i-
tos ou os bu ro cra tas de sig na dos. Ain da mais, a em -
pre sa leva a cabo al gu mas ações que o re gu la dor não 
pode ob ser var di re ta men te, mas pode in fe rir da ob-
ser va ção do pro du to ou da vi gi lân cia da em pre sa, in -
cor ren do em um cus to. O re gu la dor tem a au to ri da de
le gal para es ta be le cer pre ços ou re gras. Uma vez que 
a re gu la ção se es ta be le ce, a em pre sa de ci de se pro -
duz ou não e em que quan ti da de. O pro ble ma do re -
gu la dor é es ta be le cer o me nor in ter câm bio en tre os
lu cros da em pre sa e o ex ce den te do con su mi dor.
Dado que exis tem in for ma ção e ações ocul tas, a re -
gu la ção óti ma não é pos sí vel. A em pre sa sem pre ob -
tém lu cros.A re gu la ção pode ser óti ma só su je i ta à in -
for ma ção dis po ní vel para o re gu la dor; no mais se tra -
ta de uma “re gu la ção de me nor va lor”.

Ade ma is, já que qual quer clas se de in ter ven ção
go ver na men tal tem con se qüên ci as dis tri bu ti vas, os
di fe ren tes gru pos afe ta dos pela re gu la ção – em pre-
sas, in dús tri as, em pre ga dos, con su mi do res ou gru-
pos de in te res ses – têm in cen ti vos para bus car uma
re gu la ção que os be ne fi cie e re cha çar uma re gu la ção
que os pre ju di que. Os re gu la do res, por sua vez, po -
dem se be ne fi ci ar in di vi du al men te, ao ofe re cer a in-
ter ven ção que pe dem os agen tes pri va dos. Estas am -
bi ções pri va das po dem ir des de a sim ples re e le i ção
até o en ri que ci men to den tro ou fora do car go pú bli co.
Como re sul ta do, a re gu la ção po dia in du zir la ços cli -
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en te lis tas en tre os re gu la do res e os gru pos re gu la-
dos. Até este pon to a re gu la ção é “en dó ge na”, em ou -
tras pa la vras se apre sen ta em res pos ta às de man das
dos gru pos po ten ci al men te afe ta dos por ela.

Como exem plo, con si de re mos uma si tu a ção
sim pli fi ca da Exis tem dois pe río dos. No pri me i ro pe río-
do uma em pre sa, que é um mo no pó lio na tu ral pode
ter cus tos al tos ou ba i xos com de ter mi na das pro ba bi-
li da des. Uma em pre sa com al tos cus tos pode re du-
zi-los in ves tin do, este in ves ti men to é so ci al men te be -
né fi co. Um bom in ves ti men to go ver na men tal – aque le
que ma xi mi za o ex ce den te do con su mi dor – ocor re
quan do o go ver no sub si dia o in ves ti men to so men te
se a em pre sa tem al tos cus tos no pri me i ro pe río do,
do con trá rio, o go ver no não deve pa gar pelo in ves ti-
men to. Uma má in ter ven ção é aque la na qual o go ver-
no não sub si dia a em pre sa com al tos cus tos ou sub sí-
di os a uma em pre sa com ba i xos cus tos e di vi de os lu -
cros com a em pre sa.

O pro ble ma ins ti tu ci o nal é du plo: 1) como ca pa-
ci tar o go ver no para que re a li ze uma boa in ter ven-
ção? E, 2) como in du zi-lo a atu ar bem? Qu e re mos
hoje dis cu tir a pri me i ra ques tão, a se gun da dis cu ti re-
mos em ou tra opor tu ni da de.

Para ser ca paz de re a li zar uma boa in ter ven ção,
o go ver no deve ter aces so à in for ma ção so bre os cus -
tos que en fren ta  a em pre sa, le gal men te deve ser ca -
paz de es ta be le cer os pre ços para a em pre sa re gu la-
da (de ma ne i ra que o cus to do in ves ti men to seja pago 
pe los con su mi do res) ou deve ser fi nan ce i ra men te ca -
paz de sub si di ar a em pre sa a par tir dos in gres sos que 
ar re ca da com os im pos tos. Po rém, isto não é su fi ci en-
te. A ra zão é que, ain da que a em pre sa re ce ba os
sub sí dio por par te dos con su mi do res ou di re ta men te
do Esta do, a em pre sa não in ves ti rá se não es ti ver ra -
zo a vel men te se gu ra de que os  be ne fí ci os de ri va dos
do in ves ti men to não se rão con fis ca dos pelo Esta do,
uma vez que haja in cor ri do em cus tos aba ti dos. Su po-
nha que a fir ma es pe re que seja mu da da a equi pe de
go ver no e o novo go ver no lhe co bra rá im pos tos pe los
ma i o res be ne fí ci os. Então a em pre sa não in ves ti rá
ain da que re ce ben do o sub si dio e se o go ver no sabe
que a em pre sa não in ves ti rá, en tão a in ter ven ção go -
ver na men tal óti ma no pri me i ro pe río do, é não sub si di-
ar o in ves ti men to, ain da que este seja so ci al men te
be né fi co. Nes te pro ble ma, para que o go ver no seja
ca paz de pro mo ver um bom in ves ti men to, deve com -
pro me ter-se a não con fis car os be ne fí ci os da em pre-
sa no se gun do pe río do.

O pro ble ma do com pro mis so emer ge do ris co
mo ral do prin ci pal. Ain da quan do o go ver no de se ja
que a em pre sa in vis ta, uma vez que a em pre sa re a li-
za o in ves ti men to, o go ver no de se ja rá co brar-lhe im -
pos tos por es tes be ne fí ci os. Por tan to, os agen tes não
po dem fi car se gu ros de que seu bom com por ta men to
será re com pen sa do, este pro ble ma está pre sen te em
mu i tas re la ções agen te-prin ci pal, in clu in do aque las
que são pu ra men te pri va das. Mas tam bém é ine ren te
às re la ções po lí ti cas. A fon te úl ti ma da so be ra nia po lí-
ti ca – exer ci da por um pro ces so de mo crá ti co – re si de
no “povo”, par ti cu lar men te no Sé cu lo XVIII.  Isto im pli-
ca que ne nhum go ver no pode com pro me ter a to dos
os go ver nos fu tu ros. Não é pos sí vel ou tor gar uma ga -
ran tia ab so lu ta dos di re i tos de pro pri e da de. Cer to, os
di re i tos de pro pri e da de po dem ser pro te gi dos até cer-
to pon to, pela Cons ti tu i ção. Mas as cons ti tu i ções não
po dem es pe ci fi car tudo e de vem de i xar uma mar gem
para a dis cri ci o na ri e da de le gis la ti va, bem como para
a in ter pre ta ção ju di ci al. Além dis to, ain da que o pro-
ces so seja di fí cil, as cons ti tu i ções po dem mu dar, veja
a na ci o na li za ção da in dús tria de co bre chi le na atra-
vés de uma emen da cons ti tu ci o nal em 1970. Por tan-
to, os di re i tos de pro pri e da de são ine ren te men te in se-
gu ros.

Ain da que a su bu ti li za ção dos re cur sos seja o
cus to des ta in se gu ran ça, o com pro mis so nem sem-
pre é óti mo. O pe ri go la ten te é que um go ver no em
par ti cu lar re a li ze um mal com pro mis so, ou seja um
que sir va a seus pró pri os  in te res ses ou aos de seus
ali a dos pri va dos, mais que aos da na ção.

Vol tan do ao nos so exem plo, um com pro mis so é
so ci al men te be né fi co, so men te se o go ver no in ter vir
bem du ran te o pri me i ro pe río do, isto é se sub si di ou a
em pre sa com al tos cus tos. Se o go ver no ou tor gou um 
sub sí dio à em pre sa com ba i xos cus tos, a em pre sa
terá lu cros às cus tas do pú bli co e caso se te nha com -
pro me ti do a to dos os go ver nos fu tu ros a não su bir os
im pos tos para a em pre sa, o novo go ver no não será
ca paz de re cu pe rar es tas ren das.

A di fe ren ça na es tru tu ra tem po ral vin cu la da aos
com pro mis sos pode ser me lhor vis ta in ver ten do uma
ana lo gia de Ulis ses de Elster. No caso do bom com -
pro mis so, Ulis ses an te ci pa, no pri me i ro mo men to,
que es cu ta rá as Se re i as no se gun do mo men to e
toma uma de ci são an tes de es cu tá-las. No caso de
um com pro mis so ruim, já as es cu tou em um pri me i ro
mo men to e se com pro me te in flu en ci a do por sua can -
ção. E se os go ver nos se pren dem a si mes mo em
res pos tas as pres sões de in te res ses es pe ci a is, seu
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com pro mis so não será óti mo. Por tan to, um pon to ins -
ti tu ci o nal cen tral da re for ma do Esta do é ca pa ci tar
aos go ver nos para fa ze rem bons com pro mis sos e evi -
tar que fa çam com pro mis sos ru ins.

Ain da que os com pro mis sos se as so ci em a
boas po lí ti cas não é fá cil fazê-los con fiá ve is. Em di -
ver sos pa í ses os com pro mis sos es tão obri ga dos por:
1) a re vi são ju di ci al das de ci sões dos cor pos re gu la tó-
ri os (pre va le cen do nos Esta dos Uni dos, onde 80%
das de ci sões da Agên cia de Pro te ção Ambi en tal são
dis pu ta das nas cor tes de jus ti ça); 2) uma le gis la ção
al ta men te de ta lha da (a re gu la ção chi le na da ele tri ci-
da de de 1980); 3) con tra tos en tre o go ver no e em pre-
sas obri ga tó ri os sob a lei con tra tu al (por exem plo o
COBEE bo li vi a no des de 1912). É fá cil ar gu men tar-
mos que sem a re vi são ju di ci al das de ci sões re gu la tó-
ri as, o re gu la dor tem ex ces si va dis cri ci o na ri e da de. E
afir ma mos que isto é es pe ci al men te cor re to para os
pa í ses como o Bra sil onde a Cons ti tu i ção pro vê uma
re gu la ção pre si den ci al das leis. Isto é, para im ple-
men tar uma lei, se re quer o de cre to pre si den ci al que
re gu la a lei. Por tan to, a úni ca for ma na qual a le gis la-
tu ra pode com pro me ter o Exe cu ti vo é es cre ven do
uma le gis la ção ex tre ma men te de ta lha da. Mas aqui
apa re ce um pa ra do xo, se o sis te ma po lí ti co gera ma i-
o ri as e dis ci pli na par ti dá ria, esta le gis la ção de ta lha da
pode ser der ru ba da quan do a ma i o ria le gis la ti va for
mo di fi ca da. Por ou tro lado, quan do o sis te ma po lí ti co
gera um sis te ma par ti dá rio al ta men te di vi di do  tal le -
gis la ção é di fí cil de su pe rar, po rém sua ado ção tam -
bém é ex tre ma men te di fí cil.

Uti li zou-se para todo o exem plo de re gu la ção
go ver na men tal um mo no pó lio, po rém, as mes mas ob -
ser va ções se apli cam a ou tras for mas de in ter ven ção
eco nô mi ca. Idên ti cas con si de ra ções po dem apli-
car-se à re gu la ção “so ci al” de sa ú de, se gu ran ça,
meio am bi en te, em pre go, etc. A in ter ven ção do Esta -
do pode ser su pe ri or a não in ter ven ção quan do o de -
se nho ins ti tu ci o nal  per mi te ao go ver no in ter vir na
eco no mia e nas se guin tes con di ções: quan do os go -
ver nos têm in for ma ção so bre os agen tes pri va dos,
quan do têm ins tru men tos le ga is ou fis ca is para re gu-
lar e quan do o mar co ins ti tu ci o nal per mi te com pro-
mis sos crí ve is.

Po rém ne nhu ma des tas con di ções ga ran te que
os go ver nos in ter ve nham de acor do com in te res se
pú bli co. A sim ples ca pa ci da de do Esta do para in ter vir
nos mer ca dos é um es pa ço atra ti vo para a in fluên cia
dos in te res ses pri va dos e a sim ples ha bi li da de de

com pro me ter-se abre a pos si bi li da de de pac to. Por
isso, exis tem ra zões para es pe rar que  a qua li da de da 
in ter ven ção es ta tal na eco no mia de pen da da or ga ni-
za ção in ter na do Esta do, – em par ti cu lar das re la ções
en tre po lí ti cos e bu ro cra tas -, e do de se nho das ins ti-
tu i ções de mo crá ti cas que de ter mi nam se os ci da dãos
po dem con tro lar os po lí ti cos. Abor da re mos es ses te -
mas em pro nun ci a men tos fu tu ros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que re-
mos con clu ir esse pro nun ci a men to afir man do que
tudo quan to o que dis se mos tem por de si de ra to, nes -
se mo men to em que tan to se dis cu te o mo de lo de re -
gu la ção im ple men ta do no País, de mons trar a se ri e-
da de e a com ple xi da de do tema. Te me mos que tam -
bém nes sa área se jam to ma das de ci sões aço da das,
que as sus tem ain da mais os in ves ti do res – que pra ti-
ca men te pa ra ram de di re ci o nar seus re cur sos para o
Bra sil – e se con de ne o País à es tag na ção. Antes de
des tru ir mos o mo de lo que aí está – que evi den te men-
te ca re ce de al guns aper fe i ço a men tos – é im por tan te
re fle tir mos no que está sen do pro pos to o que é bom
para o País e sua po pu la ção no lon go pra zo, se pa ran-
do-o das pro pos tas ide o lo gi ca men te en vi e sa das,
mas pés si mas do pon to de vis ta prá ti co,  se pa ran do-o
do que é me di da de cur to pra zo com in ten ções ele i to-
ra is, e por fim, se pa ran do-o da qui lo que não tem sus -
ten ta ção do pon to de vis ta da ex pe riên cia bra si le i ra e
in ter na ci o nal. Fica o nos so aler ta.

Mu i to obri ga do.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.)

INEXPERIÊNCIA PRESIDENCIAL

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na, na tar de de hoje, para um bre ve co men-
tá rio, ba se a do no ar ti go ane xo, in ti tu la do “Lula: go ver-
no so fre com es cas sez de re cur sos”, pu bli ca do no jor-
nal O Glo bo, edi ção de 15 de agos to do cor ren te ano.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que a in ser ção nos Ana is do Se na do é opor tu-
na: tra ta da inex pe riên cia do Pre si den te Lula no di re-
ci o na men to de re cur sos fe de ra is.

O ar ti go que pas so a ler para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos,
em ra zão do tran ca men to da pa u ta, a mes ma Ordem
do Dia de hoje.

ORDEM DO DIA
Às 15:30 ho ras

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 123, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos

do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 23, de 2003, que de fi ne nor mas de re -
gu la ção para o se tor far ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de
Re gu la ção do Mer ca do de Me di ca men to – CMED e
al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re -
la tor: De pu ta do Edu ar do Cam pos (PSB-PE), pre li-
mi nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria, e
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria,
nos ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são, que
ofe re ce, aco lhen do na ín te gra a Emen da nº 9, e par-
ci al men te, as Emen das nºs 6 e 7; e pela re je i ção
das Emen das nºs 1 a 5, 8 e 10, apre sen ta das pe ran-
te a Co mis são Mis ta.

Re la tor re vi sor: Se na dor Ro me ro Jucá

2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 13, de
2003, ten do com pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér -
gio Zam bi a si, que al te ra a  re da ção do § 4º do art. 18
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a or ga ni za-
ção de Mu ni cí pi os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 768, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor João Alber to Sou za.

3

REQUERIMENTO Nº 646, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
646, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 25 e 268, de 2002, por ver sa rem so bre a mes ma
ma té ria.

4

REQUERIMENTO Nº 675, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
675, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na ,so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 81, de 2002, e 83, de 2003, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

5

REQUERIMENTO Nº 676, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
676, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 176, de 2000,  263, 270 e 295, de 2003, por re gu-
la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 55 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESiDENTE DO
SENADO FEDERAL SENADOR JOSÉ SARNEY

2-9-2003
ter ça-fe i ra

10:00 – Lan ça men to do li vro “Eu Se na do ro um
Pas se io”, do es cri tor Zí ral do

Au di tó rio Pe trô nio Por te la

11:00 – Re u nião de tra ba lho para tra tar das co-
me mo ra ções dos 180 anos do Par la men to bra si-
le i ro

Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos

15:00 – Go ver na do ra Ro si nha Mat he us, Go ver na-
do ra do Esta do do Rio de Ja ne i ro

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

15:30 – Ordem do Dia
Ple ná rio do Se na do Fe de ral
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Ata da 111ª Sessão Especial, em 3 de setembro de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia do Sr. José Sar ney

(Ini cia-se a se são às 11 ho ras)

Com põem a Mesa: à di re i ta do Pre si-
den te Se na dor José Sar ney, o Se na dor Ro -
meu Tuma, 1º Se cre tá rio, e a sua es quer da,
o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, 1º
Vice-Pre si den te, e o Se na dor He rá cli to For -
te, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sob a pro -
te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos tra ba lhos.

De cla ro aber ta a Ses são Espe ci al do Se na do
Fe de ral que se des ti na a re ve ren ci ar a me mó ria do
jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, Pre si den te das Orga ni za-
ções Glo bo, fa le ci do no úl ti mo dia 6 de agos to, nos
ter mos dos Re que ri men tos nºs 663 e 670, de 2003,
dos Srs. Se na do res José Sar ney, Arthur Vir gí lio e ou -
tros Srs. Se na do res.

A Pre si dên cia con vi da para com por a Mesa o Dr. 
João Ro ber to Ma ri nho.

(Pal mas.)
Com pos ta a mesa, con ce do a pa la vra ao Se na-

dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB nes ta Casa.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se -
na do res, que ro, em pri me i ro lu gar, re ve ren ci ar a me -
mó ria do Pre si den te das Orga ni za ções Glo bo, jor na-
lis ta Ro ber to Ma ri nho, cum pri men tan do seu fi lho
João Ro ber to Ma ri nho, aqui pre sen te, a to dos os fun -
ci o ná ri os de suas em pre sas e aos con vi da dos.

O Bra sil, sem dú vi da, fi cou me nor sem Ro ber to
Ma ri nho. Ele ocu pou um es pa ço des ta ca do na his tó-
ria bra si le i ra. Nos mo men tos di fí ce is do País, nun ca
lhe fal ta ram re a lis mo e so li da ri e da de ao nos so povo.
Con se guiu, com sua vida, con tri bu ir para mu dar a
vida de ou tras pes so as.

Ro ber to Ma ri nho foi res pon sá vel por uma das
mais emo ci o nan tes sa gas em pre sa ri a is e jor na lís ti-
cas do Bra sil. Cons tru iu as ba ses de um con glo me ra-
do de co mu ni ca ção que teve par ti ci pa ção des ta ca da
em qua se to dos os even tos im por tan tes do sé cu lo
que pas sou e do iní cio des ta dé ca da.

Ro ber to Ma ri nho, com seu es pí ri to em pre en de-
dor, está na his tó ria como um dos ho mens mais ar ro-

ja dos do Bra sil, uma pes soa do ta da de um ta len to
má gi co que, do nada, cri ou em pre sas, viu o fu tu ro,
cor reu ris cos, in ves tiu, ge rou em pre gos e aju dou a fa -
zer a gran de za do País. 

Com tudo isso, ele se de fi niu, cer ta vez, na
Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren sa, com es tas pa la-
vras:

Nas ci ho mem de im pren sa. Fui, sou,
te nho sido e só se rei, en quan to ti ver vida e
ca pa ci da de de tra ba lho, ape nas e tão-so-
men te ho mem de im pren sa. Este, o meu
des ti no. Esta, a mi nha vo ca ção.

Esse ho mem pú bli co in can sá vel mos trou que é
pos sí vel cons tru ir um País mo der no, di nâ mi co e pro -
gres sis ta. Foi res pon sá vel, em gran de par te, por qua -
se um sé cu lo de evo lu ção, prin ci pal men te no cam po
da in for ma ção. Ro ber to Ma ri nho – e as Orga ni za ções
Glo bo – aju da ram a cons tru ir um Bra sil de mo crá ti co.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, a pró pria evo lu-
ção do jor na lis mo con tem po râ neo se deu pela co ra-
gem e ta len to de Ro ber to Ma ri nho. Ele foi um dos
prin ci pa is ar tí fi ces da cul tu ra bra si le i ra, in te gra da e
cos mo po li ta, en ga ja da com os te mas da ci da da nia,
da jus ti ça so ci al e do meio am bi en te.

Sua mor te é uma per da para o pri ma do das li -
ber da des. Sin to que o País vai per ce ben do isso e, aos 
pou cos, se dan do con ta de que ele era um ho mem
mo der no, à fren te de seu tem po, que era aten to e há -
bil. Afi nal, Dr. Ro ber to Ma ri nho le vou en tre te ni men to a 
mi lhões de pes so as. Foi um dos pri me i ros a acre di tar
no ar tis ta bra si le i ro. De po is dele, o Bra sil pas sou a
exis tir tam bém no mun do, por que Ro ber to Ma ri nho in -
ves tiu na te le dra ma tur gia bra si le i ra e a po pu la ri zou
em to dos os con ti nen tes.

De i xou vá ri as li ções. Todo mun do fala de sua
im por tân cia his tó ria. O mais im por tan te, no en tan to, é
fa lar que ele sem pre res pe i tou todo mun do, aci ma
das di ver gên ci as ide o ló gi cas.

Nos tem pos du ros da di ta du ra, abri gou e pro te-
geu jor na lis tas e in te lec tu a is per se gui dos. À fren te
das Orga ni za ções Glo bo, aju dou o Bra sil a se co nhe-
cer me lhor. O Dr. Ro ber to Ma ri nho foi um so nha dor. O
bo ni to dis so tudo é que o so nho dele está eter ni za do.
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Toda vez que al guém as sis tir à TV Glo bo, ler o jor nal
O Glo bo ou ou vir a Rá dio Glo bo vai sen tir que o so -
nho dele vi rou re a li da de.

Se per de mos uma re fe rên cia, ga nha mos o seu
exem plo. Ele era um ho mem do bem. Qu an tas vi das
não sal vou com a sua so li da ri e da de! Com pro gra mas
re le van tes, como o “Cri an ça Espe ran ça”, aju dou de ci-
si va men te o fu tu ro do Bra sil. Com o “Glo bo Ru ral”,
afir mou va lo res tec no ló gi cos na ci o na is e for ta le ceu
nos sa agri cul tu ra, que hoje par ti ci pa com 30% de
nos sas ex por ta ções. E o que di zer da Fun da ção que
leva o seu nome como ver da de i ro em ble ma da cul tu ra
e apo io às ar tes?

A de fe sa que ele fez da li ber da de, a na tu ra li da-
de com que de fen dia a plu ra li da de de idéi as e a ma -
ne i ra como pro mo veu a in te gra ção des te País são
eter nas. Ele vale não só pelo que fez, mas pelo que
vai con ti nu ar sen do fe i to gra ças a ele.

As co mu ni ca ções no Bra sil de vem mu i to ao es -
pí ri to ou sa do e ino va dor do Dr. Ro ber to. Suas em pre-
sas pro du zi ram um novo es ti lo, um novo pa drão de fa -
zer jor na lis mo que fez es co la, in flu en ci ou as co mu ni-
ca ções como um todo e aca bou aju dan do a le var a
im pren sa na ci o nal a ou tro pa ta mar.

Esse jor na lis ta des te mi do le van ta va vôos sem -
pre em no vas di re ções. Pre pa rou seu gru po para os
de sa fi os do ter ce i ro mi lê nio, li de ran do o in ves ti men to
na Inter net, dan do os pri me i ros pas sos da TV di gi tal,
ações que fi ze ram dele um em pre sá rio mo der no.

A re u nião do con tro le de em pre sas lí de res em
seus se to res ele vou na tu ral men te a es ta tu ra de Ro-
ber to Ma ri nho, que teve um re la ci o na men to pró xi mo
com to dos os Pre si den tes da Re pú bli ca do Bra sil des -
de Ge tú lio Var gas.

Aos pou cos, o le i tor, o in te lec tu al e o jor na lis ta
fo ram des co brin do que a abun dân cia de pa ra do xos
não de nun ci a va con tra di ções. Antes, como o tem po
aos pou cos foi pro van do, re ve la va lu ci dez e ima gi na-
ção em gra us pou co en con tra dos no sé cu lo pas sa do,
além de uma for te pa i xão pelo tra ba lho.

É mu i to pro vá vel que Ro ber to Ma ri nho te nha
sido o pri me i ro gran de jor na lis ta – e não ape nas do
Bra sil – a des co brir a vo ca ção do ve í cu lo para o ser vi-
ço ao ci da dão e para a edu ca ção da so ci e da de.

Ou tros, an tes e de po is dele, en fa ti za ram uma
su pos ta mis são da im pren sa de pro du zir a trans for-
ma ção so ci al. Em me a dos do sé cu lo pas sa do, ele já
pro cu ra va mos trar a va ri e da de de ca mi nhos, em vez
de apon tar uma úni ca op ção.

Des de me ni no, fas ci na do pela equi ta ção, Ro-
ber to Ma ri nho foi um apa i xo na do pe los es por tes, ati-

vi da de que aju dou a se afir mar em nos so País, pela
co ber tu ra jor na lís ti ca que sem pre re ce beu, pro du zin-
do ge ne ro sos tí tu los e le van do ale gria aos la res de
cada can to de nos so País.

Dr. Ro ber to gos ta va da na tu re za, em es pe ci al
do mar. Essa pa i xão foi as sim re ve la da por ele mes -
mo, cer ta vez:

(...) foi o mar que me deu uma das
mais ri cas li ções de vida: a de sa ber en fren-
tar os de sa fi os com a fir me za dos for tes e a
se re ni da de dos sá bi os.

Que a me mó ria de Ro ber to Ma ri nho sir va de
ins pi ra ção para que o Bra sil con ti nue in ves tin do no
seu fu tu ro, vol tan do os olhos para a edu ca ção e a cul -
tu ra! Que o Bra sil use seu exem plo de co ra gem, ou sa-
dia, ta len to e cri a ti vi da de como es tí mu lo para a pro-
mo ção de um País mais de sen vol vi do eco no mi ca-
men te e so ci al men te mais jus to!

Para en cer rar esta ho me na gem, que ro ci tar ou -
tra fra se de Dr. Ro ber to, que re su me, a meu ver, tudo
o que ele era ou sig ni fi ca va. Ao re ce ber o tí tu lo de
dou tor ho no ris ca u sa da Uni ver si da de Gama Fi lho,
ele dis se:

Não fal to à ver da de nem à mo dés tia se 
digo que aqui es tou na con di ção de jor na lis-
ta. Jor na lis ta por es co lha e por des ti no, ve -
des em mim o tí tu lo de que me or gu lho, ou
seja, toda uma vida in te i ra de di ca da à im-
pren sa... Ho mem de jor nal 24 ho ras por dia,
em to das as cir cuns tân ci as de mi nha vida,
com pre en do, as sim como Rui Bar bo sa, que
o jor nal é o gran de agen te de edu ca ção na -
ci o nal.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
de i xar aqui, como Lí der do PMDB e em nome de to -
dos os Se na do res do Par ti do, sem ex ce ção, es pe ci al-
men te em nome do Se na dor Hé lio Cos ta, que, du ran-
te oito anos, foi fun ci o ná rio da Rede Glo bo, meu re -
gis tro de apre ço e ad mi ra ção pelo Dr. Ro ber to Ma ri-
nho.

Meus cum pri men tos à Fa mí lia Ma ri nho e aos
fun ci o ná ri os das Orga ni za ções Glo bo, que per dem
seu exem plo ma i or de pro fis si o nal sé rio, re pór ter
com pe ten te e che fe ba ta lha dor.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tas so Je re is sa ti, que fa la rá em
nome do PSDB.
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Dr. João Ro-
ber to, o Se na do Fe de ral hoje re ve ren cia um dos mais
ilus tres bra si le i ros, o já sa u do so Dr. Ro ber to Ma ri nho.
Nem as ho me na gens que re ce beu em vida, nem as
pós tu mas, que no pre sen te e no fu tu ro ime di a to lhe
se rão pres ta das, tal vez não con si gam al can çar a real
di men são da im por tân cia des se ca ri o ca de São Cris -
tó vão para a His tó ria do Bra sil no úl ti mo sé cu lo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Tas so Je re is sa ti, peço a V. Exª li cen ça para in ter rom-
pê-lo, a fim de con vi dar o Mi nis tro Nel son Jo bim para
com por a Mesa, uma vez que S. Exª está in ves ti do na
fun ção de re pre sen tan te do Pre si den te do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. (Pa u sa.)

Com mi nhas des cul pas, V. Exª pode pros se guir.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Di -

zia eu que tal vez não se pos sa al can çar a real di men-
são da im por tân cia do Dr. Ro ber to Ma ri nho. E por
uma ra zão mu i to sim ples: ain da não nos é pos sí vel –
e tal vez não o seja por um bom tem po – aqui la tar nem 
o ta ma nho, nem os re fle xos da sua obra, que se es pa-
lha de for ma am plís si ma em vá ri os cam pos da vida
na ci o nal, com re per cus sões que ain da se fa rão sen tir
ao lon go das pró xi mas dé ca das. É que as idéi as e
ações dos gran des ho mens não se cir cuns cre vem a
de ter mi na do es pa ço, mu i to me nos se li mi tam a seu
pró prio tem po. Alguns ho mens se des ta cam pe las
idéi as; ou tros, pela ação. A mu i to pou cos, en tre tan to,
são con ce di dos o ta len to, a fir me za de con vic ções e a 
per se ve ran ça ne ces sá ri os à im ple men ta ção das idéi -
as por meio da ação. As pe ga das des ses ho mens ím -
pa res se pro lon gam para além do mar co ine vi tá vel do
fim da sua pas sa gem ter re na. Assim, as mar cas in de-
lé ve is des ses gi gan tes so men te se rão fi el men te re-
gis tra das pela his tó ria que ain da está por ser es cri ta.
His tó ria essa que será lida não por seus con tem po râ-
ne os, mas pe las fu tu ras ge ra ções, con ta mi na das pelo 
es pí ri to e pelo exem plo des ses gran des ho mens.

Esse é o caso do Jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho.
Um gran de ho mem, de gran des obras e de gran des
exem plos. Exem plo de hu mil da de, quan do, aos 20
anos, ao ser im pe li do por sua mãe, Dª Fran cis ca Pi sa-
ni Ma ri nho, a as su mir a di re ção do jor nal O Glo bo,
cri a do por seu pai, o Jor na lis ta Iri neu Ma ri nho, 21 dias 
an tes de pre co ce men te fa le cer, re co nhe ceu que lhe
fal ta va co nhe ci men to e ex pe riên cia para en fren tar tal
en car go. Pre fe riu, an tes, apre en der os se gre dos e ofí -
ci os das re da ções, onde tra ba lhou por seis anos, para 
só en tão as su mir a di re ção. Na que la épo ca, se en tra-
nhou a pa i xão pelo jor na lis mo, a pon to de se di zer até

o fi nal, num mis to de or gu lho e mo dés tia, “ape nas um
jor na lis ta”.

Exem plo a ser se gui do pe los “com pa nhe i ros” –
como ca ri nho sa men te cha ma va os re pór te res –, de
obs ti na da bus ca da in for ma ção, su pe ran do as bar re i-
ras com ou sa dia e cri a ti vi da de, sem ol vi dar que sem -
pre exis tem pelo me nos duas ver sões a se rem ou vi-
das.

Exem plo de lar ga vi são, quan do in cen ti vou o
rom pi men to das re la ções com o eixo Ale ma nha/Itá-
lia/Ja pão, na Se gun da Gu er ra Mun di al, quan do aqui
mu i tos anda não per ce bi am os dis far ces do nazi-fas -
cis mo, va ci lan do em apo i ar a de mo cra cia re pre sen ta-
da pe los ali a dos.

Exem plo de so li da ri e da de, quan do de ci diu dar
co ber tu ra, ao vivo, pela te le vi são, da en chen te de
1966, em que mi lha res de ca ri o cas fi ca ram de sa bri-
ga dos, como for ma de in cen ti var as cam pa nhas de
do a ções à po pu la ção ne ces si ta da.

Esse par ti cu lar exem plo se re pe te ao lon go de
dé ca das, as sim como faz até hoje a Rede Glo bo, por
in ter mé dio de pro gra mas como o “Cri an ça Espe ran-
ça”, cam pa nha anu al que fi nan cia cen te nas de pro je-
tos edu ca ti vos e as sis ten ci a is em todo o Bra sil.

Exem plo tam bém de vi si o ná rio, ao ser um dos
pri me i ros a per ce ber a ine vi tá vel glo ba li za ção da eco -
no mia e a ex po nen ci al de man da por in for ma ção de
um mun do sem fron te i ras. O in ves ti men to em no vas
tec no lo gi as e mer ca dos, mes mo ain da não con so li da-
dos, fo ram mar cas do seu au daz em pre en de do ris mo.

Exem plo de edu ca dor que in ves tiu, es ti mu lan do
e in cen ti van do pro je tos edu ca ci o na is em to dos os ní -
ve is, in clu si ve na for ma ção dos pró pri os edu ca do res,
do tan do-os de ins tru men tos fa ci li ta do res da sua no-
bre ta re fa, agre gan do con te ú do e qua li da de.

Exem plo de aman te das ar tes, que não ape nas
des fru tou ego is ti ca men te da be le za, mas fi nan ci ou e
es ti mu lou to das as for mas ar tís ti cas. Incen ti vou inú-
me ros pro je tos cul tu ra is e pa tro ci nou ou tros tan tos de 
re cu pe ra ção do pa tri mô nio his tó ri co em todo o País,
mu i tas ve zes adi an tan do-se ao pa pel com pul só rio do
Po der Pú bli co, ga ran tin do a pre ser va ção de re lí qui as
que se cor ro íam à es pe ra de ini ci a ti va e ati tu de ofi ci al.

Exem plo, en fim, de bra si le i ro, que se or gu lha va
dis so e fa zia ques tão de di vul gar a cul tu ra de seu
País. As pro du ções da Rede Glo bo, de al tís si ma qua -
li da de, hoje são trans mi ti das para todo o mun do e são 
ob je tos de inú me ras pre mi a ções. Mas mu i to mais do
que o mero su ces so co mer ci al que a Rede Glo bo
mag ní fi ca e me re ci da men te al can çou, mo via o Dr.
Ro ber to um ide al mu i to mais ad mi rá vel: a in te gra ção
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na ci o nal. Enten dia per fe i ta men te o quão vi tal se faz
para a so be ra nia de uma na ção a in te gra ção en tre
suas vá ri as re giões, con fe rin do-lhe uma iden ti da de
cul tu ral, es sen ci al à sua uni da de po lí ti ca. Nes se sen -
ti do, a te le vi são se trans for ma num po de ro sís si mo
ins tru men to. Não há como ne gar o ex tra or di ná rio pa -
pel da Rede Glo bo na cons tru ção des sa iden ti da de.
Ao lon go de três dé ca das, a fa mí lia bra si le i ra apren -
deu a se re co nhe cer nos te mas e per so na gens te le vi-
si vos, em que se fun dem as ra í zes de nos sas di ver-
sas ma tri zes cul tu ra is, re ve lan do os vá ri os ân gu los
des se mul ti fa ce ta do ente que re pre sen ta o “ser bra si-
le i ro”. Assim, o ca bo clo ama zo nen se se vin cu la va ao
imi gran te su lis ta e ao ser ta ne jo nor des ti no, numa pa -
ra do xal co in ci dên cia de sen ti men tos e va lo res. Esse
pro ces so se per pe tua ao se per mi tir, na vi são utó pi ca
do ar tis ta, que o in dus tri al pa u lis ta, o se rin gue i ro do
Acre, o ar tis ta ba i a no, o jan ga de i ro ce a ren se, o va-
que i ro do Pan ta nal, en fim, essa imen su rá vel pro fu são
de per so na li da des se fun dis se num úni co per so na-
gem, no qual to dos se iden ti fi cam, rom pen do pre con-
ce i tos e, aci ma de tudo, cons tru in do e for ta le cen do
um in que bran tá vel sen ti do de na ci o na li da de.

A TV Glo bo e a Fun da ção Ro ber to Ma ri nho tal -
vez se jam ape nas as mais vi sí ve is fa ces de sua gran -
di o sa obra. Uma obra vas tís si ma, de enor mes re a li za-
ções e con quis tas, de exa us ti va enu me ra ção. Li mi-
tar-me-ei, por tan to, a enal te cer seu con te ú do, abs ten-
do-me de enun ci ar suas di ver sas for mas. Pre fi ro res -
sal tar que esta obra se re ves te das ma té ri as-pri mas
mais va li o sas que se pos sa en con trar na alma hu ma-
na: o ide a lis mo e o amor ao pró xi mo.

O ide a lis mo de ima gi nar que o tra ba lho de um
ho mem pode e deve re ver ter em prol de seu país e de
sua gen te. O ide a lis mo de crer que este tra ba lho su -
plan ta to das as di fi cul da des e a con vic ção de que não 
se pode, ab so lu ta men te, ser fe liz sem re par tir essa
fe li ci da de com seu pró xi mo.

Dr. Ro ber to já faz mu i ta fal ta. Per so na gem ati vo
em to dos os mo men tos de ci si vos para os ru mos de
nos sa so ci e da de na úl ti ma me ta de do Sé cu lo XX, ja -
ma is se omi tiu, de fen den do suas idéi as e cren ças
com ho nes ti da de e fir me za. Enfren tou as di fi cul da des
com al ti vez, não se de ten do ante as di ver sas cri ses
eco nô mi cas, oca siões em que mu i tos se aca u te la ri-
am. Não me diu ris cos ao in ves tir em sua con vic ção de 
que o Bra sil é mu i to ma i or que qual quer con jun tu ra ou 
cir cuns tân cia.

Em mo men tos como este que atra ves sa mos, de 
es tag na ção, sem ori gi na li da de ou ou sa dia, se ria fun -
da men tal po der con tar com sua sa be do ria, seu gê nio
in tu i ti vo e es pí ri to em pre en de dor.

Lou ve mos, pois, o ho mem e sua obra, mas an -
tes de tudo cul ti ve mos o exem plo des te bra si le i ro, que 
sou be como pou cos amar o Bra sil.

Per mi ta-me, fi nal men te, Sr. Pre si den te, dar um
cer to tom pes so al a es sas pa la vras. Fui um dos bra si-
le i ros que teve a hon ra de co nhe cer e de con vi ver
com o Dr. Ro ber to. Fi cam-me a cor di a li da de afe tu o sa,
a de li ca de za no tra to, ca rac te rís ti cas mar can tes de
sua per so na li da de. Nun ca per ce bi qual quer tra ço de
pre po tên cia ou ar ro gân cia, tão co muns a quem se ha -
bi tua ao po der e ao su ces so.

Fui tam bém tes te mu nha da ri gi dez de seus prin -
cí pi os, im preg nan do to dos com quem con vi via, pes -
so al e pro fis si o nal men te, im pri min do tal ca rá ter a
toda a sua or ga ni za ção. Para ele, suas cren ças e con -
vic ções es ta vam aci ma das cir cuns tân ci as e nada o
im pe dia de pra ti cá-las, em mais um exem plo a ser se -
gui do.

Le vem, en tão, Dona Lily e João Ro ber to, em
nome de to dos os Se na do res, em es pe ci al dos Se na-
do res do PSDB e do nos so Par ti do, os nos sos sen ti-
men tos. A Ro ber to Iri neu, José Ro ber to e to dos os
ne tos, a nos sa so li da ri e da de, não so men te em ra zão
da dor da per da, mas tam bém a nos sa so li da ri e da de
e apo io a quem tem a enor me res pon sa bi li da de de le -
var adi an te tão gran di o sa obra, que se tor na rá me nos
ár dua quan to mais se ins pi ra rem no exem plo do ines -
que cí vel Jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho.

Mu i to obri ga do. (Pal mas)
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que
fa la rá em nome do Par ti do da Fren te Li be ral.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Exmº Sr. Pre si den te José Sar ney, Exmº Sr.
Mi nis tro Nel son Jo bim, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
mem bros da Mesa, meu que ri do ami go João Ro ber to
Ma ri nho, que re pre sen ta a fa mí lia nes ta so le ni da de, a 
vida me tem le va do a gran des ale gri as e mu i tos so fri-
men tos. To dos vi ram as mi nhas lá gri mas quan do do
de sa pa re ci men to do meu fi lho, fato que até hoje me
co mo ve. Ago ra, per co um ami go, um ami go no tá vel
como Ro ber to Ma ri nho, que me acon se lha va e com
quem tro ca va tan tas con ver sas ín ti mas, sem pre le-
van do em con ta os in te res ses não da sua or ga ni za-
ção, mas do Bra sil.

Ele es ta rá sem pre ao meu lado quan do eu me
re lem brar des sas con ver sas e do quan to pude cres -
cer com as suas pa la vras de afe to e de en co ra ja men-
to para as mi nhas lu tas, prin ci pal men te num mo men-
to de ci si vo da mi nha vida, 04 de se tem bro de 1984,
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quan do, da Ba hia, dei um gri to em re la ção ao re gi me
mi li tar que eu ha via ser vi do, mas que se es go ta va, e
não po de ria mais pre va le cer a ma ne i ra que o Pre si-
den te da épo ca de se ja va. Ro ber to Ma ri nho en co ra-
jou-me, e pude to mar uma ati tu de que mar cou a mi -
nha vida e foi be né fi ca para o Bra sil.

O ho mem Ro ber to Ma ri nho era al gu ma co i sa de 
di fe ren te de qual quer ou tro. Sem pre atri bu iu a si pró -
prio a obri ga ção de ser um ob ses si vo a olhar para o
fu tu ro. Se gun do suas pró pri as pa la vras, tra ba lha va
“pen san do nos dias que vi rão”, em um tes te per ma-
nen te de com pe tên cia. Essa mar ca está pre sen te em
suas de ci sões não só a de cri ar a TV, mas tam bém a
de for ta le cer, a cada dia, o seu jor nal, O Glo bo.

Embo ra a TV te nha tido ma i or ou tan ta pro je ção
– é a ter ce i ra do mun do –, ele ti nha um amor es pe ci al
pelo seu jor nal. To das as ma nhãs, ele se di ri gia ao
Jor nal e, de lá, se di ri gia ao seu es cri tó rio da TV Glo -
bo, onde sem pre al mo ça va, ou com um ami go, ou
com um de seus fi lhos, mas, sem pre, no tra to de as -
sun tos li ga dos à vida bra si le i ra.

Era um oti mis ta. “Sou um oti mis ta nato no tra ba-
lho, na vida; o que faço é con ven ci do de que vai dar
cer to. Ne nhum em pre sá rio que pre ten de dar cer to
deve pen sar di fe ren te”. Assim pen sa va Ro ber to Ma ri-
nho.

Era um ho mem de co ra gem, como pou cos que
co nhe ci em mi nha vida, em bo ra essa co ra gem não se 
tra du zis se por aque le as pec to se re no que apre sen ta-
va. Era um ho mem de co ra gem. Pude as sis tir a al-
guns epi só di os de mu i ta co ra gem em sua vida. Qu an-
do do Ato Insti tu ci o nal nº 2, o Mi nis tro da Jus ti ça, na
sede do Mi nis té rio da Jus ti ça, con cla ma va – e pre-
sen ci ei – a to dos os di re to res de jor nal  a agi rem de
modo au to ri tá rio com o pro pó si to de ti rar to das as
pes so as de Esquer da, nem pre ci sa vam ser co mu nis-
tas, de seus jor na is. Era uma exi gên cia do Re gi me Mi -
li tar. To dos si len ci a ram. Então, sur ge Ro ber to Ma ri-
nho, que se le van ta, pede a pa la vra, e diz: “Mi nis tro,
isso não vai ser cum pri do no em O Glo bo. Dos es-
quer dis tas ou co mu nis tas do meu jor nal cu i do eu. E
eles são im por tan tes para a im pren sa bra si le i ra e vão
fi car lá”. Di zer isso, na que la épo ca, era pro va de co ra-
gem in dô mi ta. De po is dele, ou tros se pro nun ci a ram,
não com tan ta fir me za, mas to dos se pro nun ci a ram
apo i an do as pa la vras de Ro ber to Ma ri nho. Esse foi,
tal vez, um dos fa tos mais im por tan tes para a im pren-
sa du ran te o re gi me mi li tar. Assis ti a isso e vi como
era Ro ber to Ma ri nho. Mas isso ele fa zia de modo es -
pe ci al, sem ofen der nin guém, sem que nin guém ou -
vis se uma pa la vra sua ma i or.

Eu, que con vi vi com ele tan to tem po, que ro dar
um tes te mu nho, e de sa fio a quem quer que nes te
País te nha con vi vi do com Ro ber to Ma ri nho e que
dele te nha ou vi do um gri to ou uma re cla ma ção exa -
ge ra da em suas pa la vras. Re cla ma va, sim, mas com
se re ni da de. De sa fio tam bém quem o te nha vis to per -
der sua au to ri da de, em bo ra com esse fe i tio se re no.
Não a per dia nem dela ab di ca va. Ele sa bia co man dar,
com a se re ni da de dos ver da de i ros co man dan tes, e
sa bia man dar, sem que a pes soa sen tis se que ele es -
ta va man dan do.

A sua pre fe rên cia, como dis se há pou co, era
pelo jor na lis mo. Inclu si ve quan do a ele se re fe ri am
como “o em pre sá rio Ro ber to Ma ri nho”, ele não fi ca va
zan ga do, mas fran zia um pou co a tes ta, por que ele
gos ta va de ou vir “o Jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho”.

Di zia Ro ber to Ma ri nho: “A cla re za de ex po si ção
e a eco no mia de pa la vras é que fa zem um gran de jor -
na lis ta mas, prin ci pal men te, o ape go aos fa tos e à ho -
nes ti da de e um for te sen ti do de éti ca.” Nada dis so fal -
ta va a Ro ber to Ma ri nho. Era, por tan to, um jor na lis ta
aci ma de tudo. 

Foi um em pre sá rio vi to ri o so, é ver da de, mas,
sem pre gos tou, como aca bei de di zer, de ser jor na lis-
ta.

Ele foi o res pon sá vel pela for ma ção de um con -
glo me ra do de em pre en di men tos que em pre ga 14 mil
pes so as nes te País, re u nin do emis so ras de rá dio, te -
le vi são, jor na is, por ta is de no tí ci as na in ter net, pro du-
to ras de dis cos, edi to ras, em pre sas a cabo, tudo isso
Ro ber to Ma ri nho fa zia com a co ra gem de um gran de
em pre en de dor.

Cer ta fe i ta me con tou que pre ci sa va, para for ta-
le cer a TV, de um em prés ti mo ban cá rio. De onde ele
es pe ra va, não saiu o em prés ti mo, e sim de onde ele
não es pe ra va. Para isso, deu como ga ran tia a sua
pró pria casa, uma das co i sas que tan to es ti ma va,
onde vi via com a sua fa mí lia. Foi sem pre vi to ri o so,
por que acre di ta va no que pen sa va e no que fa zia.

O em pre sá rio.
Só a Fun da ção Ro ber to Ma ri nho re a li zou mais

de 80 pro je tos de pre ser va ção e va lo ri za ção dos bens 
his tó ri cos e cul tu ra is bra si le i ros: igre jas, mu se us, con -
ven tos, ca sa rões, te a tros.

Por isso mes mo, sem que a Fun da ção Ro ber to
Ma ri nho par ti ci pas se, quan do res ta u rei o con jun to do
Pe lou ri nho, Pa tri mô nio Na ci o nal, não con vi dei o Pre -
si den te da Re pú bli ca para a sua ina u gu ra ção, mas,
sim, Ro ber to Ma ri nho, em 23 de mar ço de 1993.

Quem vê o Pro jac não acre di ta que es te ja mos
em uma TV bra si le i ra. Tal vez seja o ma i or pro je to da

25896 Quinta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL254     



Amé ri ca La ti na, or gu lho da TV Glo bo, mas, so bre tu-
do, or gu lho dos bra si le i ros. Ro ber to Ma ri nho, como
seus fi lhos, logo que foi ina u gu ra do, ti nha o pra zer de
con vi dar to das as pes so as para co nhe ce rem aque le
gran de pro je to, por que ali tam bém es ta va de mons tra-
da a gran de za da TV Glo bo.

Pos so fa lar do ami go que não fal ta va e que
tam bém acon se lha va quan do se es ta va no ca mi nho
er ra do.

A nos sa ami za de é de qua se 44 anos. Nun ca ti -
ve mos uma di ver gên cia se quer. A ele devo mu i to,
des de que che guei ao Rio de Ja ne i ro, como De pu ta-
do Fe de ral, em 1959.

So fro, jun ta men te com sua fa mí lia, a per da des -
se ho mem, des se jor na lis ta ma i or de sua épo ca, des -
se em pre sá rio, um dos ma i o res do País, que cons tru-
iu essa TV, or gu lho não de seus pro pri e tá ri os, mas do
Bra sil.

Per co um ami go com quem con vi vi es tre i ta men te.
Hoje com pre en do, mais do que nun ca, uma fra -

se de Flo bert: “Qu an do mor re um ami go, mor re tam -
bém algo de nós mes mos”. Isso acon te ceu co mi go
quan do da mor te de Ro ber to Ma ri nho.

Era um ver da de i ro lí der; um lí der re al men te, que 
ti nha co ra gem de co man dar. Como dis se um pen sa-
dor, “sou lí der e te nho que se gui-los”. Assim, era Ro -
ber to Ma ri nho: se guia a opi nião de seus com pa nhe i-
ros, mas se guia, so bre tu do, a opi nião pú bli ca na ci o-
nal. Por isso, o seu jor nal e a sua TV fo ram sem pre
gran des e hão de con ti nu ar a sê-lo até pela me mó ria
de Ro ber to Ma ri nho.

Ele, como eu dis se, não im pu nha, co man da va.
Vi veu – e isso é mu i to im por tan te que eu diga –, até o
seu úl ti mo dia, com o ca ri nho de sua es po sa, Dª Lily e
de seus três fi lhos, Ro ber to Iri neu, João Ro ber to e
José Ro ber to.

Re cor do-me, pela co in ci dên cia de es tar aqui o
João Ro ber to, de que, quan do nos en con trá va mos,
eu per gun ta va a ele so bre João Ro ber to: “Como vai o
seu Luís Edu ar do?” Ele, en tão, me per gun ta va: “E
como vai o seu João Ro ber to?” Assim, tí nha mos este
tra ta men to tão im por tan te para am bos: fa mi li ar e, so -
bre tu do, afe ti vo.

Con ta rei um fato que mos tra a gran de za de Ro -
ber to Ma ri nho. Fui con vi da do por Tan cre do Ne ves para 
ser Mi nis tro das Co mu ni ca ções. Tan cre do, ao me con -
vi dar, dis se: “Você já é o Mi nis tro das Co mu ni ca ções,
mas quem vai  con vi dá-lo é o Ro ber to Ma ri nho”. Era a
ha bi li da de de Tan cre do Ne ves, que te le fo nou para o
Dr. Ro ber to Ma ri nho e dis se-lhe: “Você está in cum bi do
de con vi dar o Anto nio Car los Ma ga lhães para Mi nis tro

das Co mu ni ca ções”. A res pos ta de Dr. Ro ber to Ma ri-
nho, com todo o po der que ti nha na área de co mu ni ca-
ções, na im pren sa, no se tor de rá dio e te le vi são foi:
“Não, Tan cre do, quem vai con vi dar é você mes mo, por -
que não vou di mi nu ir a au to ri da de do Anto nio Car los”.
Só um ho mem como Ro ber to Ma ri nho se ria ca paz de
dar uma res pos ta como essa.

Qu an to à li ber da de de im pren sa, nin guém foi
ma i or do que ele.  Um dos ora do res ci tou a sua pre -
sen ça sem pre aqui no Pla nal to. É ver da de, eu o
acom pa nhei vá ri as ve zes ao Pre si den te José Sar ney
e con ver sá va mos bas tan te, sem pre após o jan tar que
os dois fa zi am so zi nhos. Os as sun tos sem pre eram
os do País, por que ele acha va que o pri me i ro pas so
de um go ver no para che gar ao ge no cí dio se ria a su -
pres são da li ber da de de im pren sa. Ele não ad mi tia
que não hou ves se li ber da de de im pren sa, e o seu jor -
nal re fle tia tudo isso.

Ca u sa es pé cie – eu di zia isso, há pou co, a Co le-
gas nes te Ple ná rio – que um ho mem que vi veu 98
anos, que re a li zou tan to por este País, que cri ou tan -
tas em pre sas, que a sua mor te – 98 anos, re pi to – te -
nha ca u sa do sur pre sa. Só mes mo Ro ber to Ma ri nho.
Por que de um ho mem de 98 anos se es pe ra a mor te;
mas, no caso de Ro ber to Ma ri nho, ele não era imor tal
ape nas por ser aca dê mi co, era imor tal pelo que re a li-
zou em be ne fí cio des te País para a sua gran de za.

Te nho cer te za de que o Bra sil ain da está de luto, 
mas tam bém te nho a cer te za de que os seus fi lhos
con ti nu a rão a sua obra. Uni dos, como sem pre, fi ca rão
e vão con ti nu ar fa zen do das Orga ni za ções Glo bo, da
TV Glo bo e de todo o con glo me ra do, em pre sas que
tra ba lha rão a ser vi ço do Bra sil, por que eles têm o
exem plo ma i or do que to dos de Ro ber to Ma ri nho.

O Boni di zia, com mu i ta pro pri e da de, que o Dr.
Ro ber to é uma pes soa ex tra or di ná ria, des pren di da.
Foi o pri me i ro em pre sá rio a acre di tar re al men te nos
ar tis ta bra si le i ros, e se cri ou, no Bra sil, uma plêi a de
de ar tis tas que hoje ca u sa in ve ja ao mun do in te i ro.

Mor re Ro ber to Ma ri nho, e por isso cabe aqui
uma fra se dita por ele. Qu an do lhe per gun ta ram so bre
a mor te, dis se: “Faz par te da vida, mas sem pre vivi
mu i to ocu pa do para pen sar nes se as sun to”. Nun ca
pen sou na mor te e por isso pôde re a li zar tan to.

O que me cabe ago ra, Srªs e Srs. Se na do res,
em nome do meu Par ti do, o PFL, é agra de cer, na fi gu-
ra de seu fi lho aqui pre sen te, o mu i to que Ro ber to
Ma ri nho fez pelo Bra sil e pela de mo cra cia bra si le i ra, e 
a cer te za que te mos de que vo cês con ti nu a rão, pelo
exem plo do pai, a hon rar a sua me mó ria.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Jef fer son Pé res, que fa la rá em nome
do PDT.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor José Sar ney, Mi nis tro Nel son
Jo bim, de ma is in te gran tes da Mesa, fa mi li a res do ho -
me na ge a do, Srªs e Srs. con vi da dos, Srªs e Srs. Se na-
do res, di zem que um bom dis cur so deve con ter ne-
ces sa ri a men te dois com po nen tes: no vi da de ou/e ori -
gi na li da de. La men to se vou frus trar os que me ou vem,
por que não vou con se guir di zer co i sas no vas nem ori-
gi na is a res pe i to do Dr. Ro ber to Ma ri nho. Fa rei ape -
nas um es for ço para não re pe tir cli chês e lu ga res co -
muns. Mas eu não po de ria de i xar de, em meu nome e
do meu Par ti do, sob pena de omis são im per doá vel,
re gis trar aqui esta ma ni fes ta ção.

Eu ti nha que fa lar obri ga to ri a men te so bre um
ho mem pelo qual sem pre sen ti enor me fas ci na ção à
dis tân cia. Co me çou isso mu i to cedo – co me çou pela
aver são, que evo lu iu para a ad mi ra ção. Aver são de-
cor ren te de uma pa i xão po lí ti ca ju ve nil, mi li tan te que
eu era de es quer da, e via no Dr. Ro ber to o co man dan-
te da que le po de ro so jor nal – já en tão po de ro so – de
li nha po lí ti ca con trá ria à mi nha. Lem bro-me ain da
hoje da ra i va que eu sen tia ao ler os edi to ri a is de pri -
me i ra pá gi na, da la vra da que le es ti lis ta pri mo ro so
que foi o Emba i xa dor João Ne ves da Fon tou ra*, que
me ir ri ta va so bre tu do pelo bri lho dos ar gu men tos con -
trá ri os às mi nhas con vic ções.

Com o tem po, es gar çou-se e ar re fe ceu meu fer -
vor ide o ló gi co. E co me cei a re ver po si ções e a jul gar
me lhor as pes so as. Pas sei, len ta men te, a ad mi rar
aque le ca pi tão de in dús tria ex cep ci o nal que foi o di ri-
gen te das Orga ni za ções Glo bo.

Nos úl ti mos anos, sen ti um de se jo enor me de
co nhe cê-lo e de me tor nar seu ami go. Vá ri as ve zes,
nes te Se na do, pen sei em re cor rer a ami gos co muns
para fa zer essa apro xi ma ção, que nun ca le vei a cabo
em ra zão de um es crú pu lo. Ti nha o re ce io de que
essa ini ci a ti va fos se en ca ra da por ele como ma ni fes-
ta ção opor tu nis ta e in te res se i ra de quem que ria ape -
nas abrir es pa ço em seus me i os de co mu ni ca ção.
Arre pen do-me de não ter fe i to isso e de fi car, as sim,
frus tra do até hoje de não co nhe cê-lo me lhor, por não
ver a ou tra face da que le ho mem tão po de ro so, so bre
quem eu ou via re fe rên ci as a res pe i to das vir tu des
que lhe es mal ta vam a per so na li da de. Fi quei, por tan-
to, sem opor tu ni da de se quer de aper tar-lhe a mão.
Mas, hoje, pe ni ten cio-me por isso e ren do aqui ho me-
na gem a ele. 

Um ho mem que foi, an tes de tudo, um en tre pre-
ne ur, pa la vra fran ce sa que de fi ne com mais pre ci são
e gra ça do que a nos sa, “em pre en de dor”, aqui lo que
Ro ber to Ma ri nho foi, não um em pre sá rio co mum,
mas aque le ou tro tão bem de fi ni do pelo eco no mis ta
Jo seph Shum pe ter, aque la fi gu ra de ino va dor, que,
mais do que qual quer fa tor de pro du ção, é o dí na mo
prin ci pal, res pon sá vel pelo im pul si o na men to de qual -
quer eco no mia. É aque le que re ú ne um con jun to de
qua li da des ex cep ci o na is de de ter mi na ção, de for ça
de von ta de, de vi são em pre sa ri al, de es pí ri to de ino -
va ção, de ca pa ci da de de co man do e de li de ran ça,
que con se gue re a li zar os seus so nhos e le var a eco -
no mia para fren te. Sem dú vi da ne nhu ma, Ro ber to
Ma ri nho foi isso, como é uni ver sal men te co nhe ci do.

A ou tra fa ce ta da sua per so na li da de, tão exal ta-
da por tan tos tam bém, esta rara no mun do em pre sa ri-
al bra si le i ro, foi a do me ce nas, algo que é re gra no
em pre sa ri a do ame ri ca no e ex ce ção en tre nós. De vi-
do a um fa tor cul tu ral, quem sabe, é uma ca rac te rís ti-
ca do em pre sá rio da que le país o me ce na to. Isso tal -
vez seja de cor ren te da qui lo que foi a ma triz que deu o
ve tor na for ma ção da so ci e da de ame ri ca na, a ma triz
dos pri me i ros co lo ni za do res, dos pil grims pi o ne i ros,
com ori gem na éti ca cal vi nis ta em sua pu re za, a qual
con tém três ele men tos bá si cos: con si de rar que a
pros pe ri da de in di vi du al, lon ge de um pe ca do, é uma
de mons tra ção da gra ça di vi na; va lo ri zar a pou pan ça e 
con de nar o luxo e a os ten ta ção; e, fi nal men te, o sen -
so de res pon sa bi li da de so ci al que im põe o com par ti-
lha men to da ri que za ad qui ri da com a co mu ni da de.

Isso está en tra nha do na so ci e da de ame ri ca na e 
vem de lon ge, já há qua se 300 anos. Como lem bra va,
há pou co, a ma té ria de uma re vis ta de cir cu la ção na -
ci o nal, John Har vard de i xa va toda a sua for tu na para
a gran de uni ver si da de que leva seu nome, e isso con -
ti nua com os gran des tyco ons do sé cu lo XIX. Assim
foi com John Roc ke fel ler, Henry Ford, J.P. Mor gan,
Cor ne li us Wan der bilt, to dos eles as so ci a ram seus no -
mes a fun da ções que le va ram gran de par te da sua
he ran ça. E, re cen te men te, o dono da Mi cro soft de i xa
mais de 90% do seu pa tri mô nio para uma fun da ção
de pes qui sa da Aids e da ma lá ria. Exce ção no Bra sil,
Ro ber to Ma ri nho foi o me ce nas, com a fun da ção que
tam bém leva seu nome.

Por tudo isso, por tudo que já se sabe e que não
vou re pe tir, por que o vo lu me de ma ni fes ta ções a res -
pe i to dele já é tor ren ci al, qua se oceâ ni co – hoje é di fí-
cil en con trar al guém que não o co nhe ça –, não po de-
ria, em meu nome e no do meu Par ti do, de i xar de fa -
zer este re gis tro, em me mó ria da que le ho mem que,
em seu fi nal de vida, foi aben ço a do com a lon ge vi da-
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de lú ci da e por se ha ver trans for ma do na qui lo que os
ita li a nos cha mam o gran de vec chio, a fi gu ra do an -
cião do ta do de au to ri da de, a quem os ami gos pro cu-
ram para dele re ce ber   con se lhos e en si na men tos.

De for ma que de i xo aqui a mi nha co mo vi da ho -
me na gem àque le ho mem que, por es for ço pró prio, er -
gueu-se como um pico al ta ne i ro e lu mi no so na fre-
qüen te men te ári da pla ní cie em pre sa ri al e jor na lís ti ca
do nos so País.

(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Del cí dio Ama ral, pelo Par ti do
dos tra ba lha do res.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, Dr. João Ro ber to, Mi nis tro Nel son
Jo bim, de ma is au to ri da des pre sen tes, Srªs e Srs.
con vi da dos, na qua li da de de re pre sen tan te do Par ti-
do dos Tra ba lha do res, ve nho  as so ci ar-me à ho me na-
gem que hoje é pres ta da, em ses são es pe ci al, à me -
mó ria do jor na lis ta e em pre sá rio Ro ber to Ma ri nho,
pro pri e tá rio das Orga ni za ções Glo bo, re cen te men te
fa le ci do.

A me lhor man che te no dia dos fu ne ra is de Ro -
ber to Ma ri nho foi pu bli ca da em O Glo bo: “O ho mem
que apos tou no Bra sil”.

E quem apos ta num país im pli ci ta men te apos ta
nos seus ci da dãos. Na com pe tên cia de les. Nas suas
ap ti dões. Na sua von ta de e de ter mi na ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no caso
do “dou tor” Ro ber to, essa apos ta no País e na sua
gen te foi sus ten ta da du ran te dé ca das. A pon to de
hoje, por ter apos ta do no Bra sil, e só no Bra sil, as
Orga ni za ções Glo bo, cri a das por ele, atra ves sa rem
mo men tos de di fi cul da des, como todo o se tor de co -
mu ni ca ções.

Mas te mos cer te za de que o mau tem po pas sa-
rá. Ro ber to Ma ri nho, se es ti ves se vivo hoje, con cor-
da ria co nos co. E con ti nu a ria apos tan do no Bra sil,
como sem pre fez. A his tó ria des se ho mem úni co mis -
tu ra ao mes mo tem po ou sa dia e cu i da dos, mo men tos
de avan çar ra pi da men te so bre seus ob je ti vos e mo-
men tos de pa ciên cia, de es pe ra, de ob ser va ção.

Seu pai, Iri neu Ma ri nho, tam bém jor na lis ta por
vo ca ção ir re sis tí vel, foi aba ti do pelo des ti no no mo-
men to cul mi nan te da sua vida. Aca ba ra de lan çar um
novo jor nal no Rio de Ja ne i ro, O Glo bo. Des de a pri -
me i ra edi ção, O Glo bo se ca rac te ri za va por seu as -
pec to ino va dor. Vin te e cin co dias de po is, Iri neu Ma ri-
nho es ta va mor to.

Ro ber to, o her de i ro, aos 21 anos, ti nha a seu fa -
vor, na épo ca, o mo dis mo da pre co ci da de. O Bra sil e
o mun do es ta vam po vo a dos de exu be ran tes ta len tos
pre co ces.Ro ber to Ma ri nho teve a in tu i ção ou a sa be-
do ria de que era cedo de ma is para as su mir o co man-
do do jor nal. Embo ra her de i ro e ma i or aci o nis ta, re co-
lheu-se a fun ções su bal ter nas. Sem pres sa, foi des -
co brin do os se gre dos do jor na lis mo. Apren deu to dos,
nos mí ni mos de ta lhes. Foi da re vi são ao co pi des que.
So men te em 1931, aos 27 anos, con si de rou-se apto a 
as su mir a di re ção de O Glo bo.

Na área da te le vi são, onde aca ba ria cri an do
uma das emis so ras mais im por tan tes do pla ne ta,
tam bém agiu com a ne ces sá ria pru dên cia. Já pas sa-
va dos 60 anos quan do ina u gu rou o Ca nal 4, a TV
Glo bo do Rio de Ja ne i ro. Acom pa nha ra, é cla ro, o fra -
cas so e ou tras em pre i ta das, ava li a ra os ris cos do ne -
gó cio, per ce be ra que a te le vi são era de uma vo ra ci da-
de ain da ma i or do que de um jor nal diá rio em se tra -
tan do de con su mir in ves ti men tos. No en tan to, en-
quan to ou tros em pre sá ri os da mí dia va ci la vam, Ro-
ber to Ma ri nho, no mo men to em que de ci diu apos tar
na te le vi são, o fez com co ra gem, au dá cia e di na mis-
mo nun ca vis tos. Du ran te dé ca das, tudo o que a Rede 
Glo bo ar re ba nha va em pu bli ci da de e pro mo ções era
re in ves ti do na emis so ra. Wal ter Clark, já fa le ci do, di -
zia que esse era o se gre do do “pa drão Glo bo de qua li-
da de”. O que en tra va fi ca va na emis so ra na for ma de
equi pa men tos so fis ti ca dos e/ou na con tra ta ção do
que ha via de me lhor na pra ça. Era sem pre o es ti lo Ro -
ber to Ma ri nho de ad mi nis trar, apos tan do no po ten ci al
do mer ca do bra si le i ro.

Mas nem o jor nal, as in flu en tes rá di os, nem a
Rede Glo bo trans for ma ri am Ro ber to Ma ri nho num
mito, em que ele se trans for mou ain da em vida. Mu i to
mais de ci si vo para a cri a ção do “mito” Ro ber to Ma ri-
nho foi, sem dú vi da, sua ex tra or di ná ria com pe tên cia
de res pon der ra pi da men te aos de sa fi os que o po der
co lo ca ria di an te dele.

Há his tó ri as que já vi ra ram len das nes se re la ci-
o na men to en tre o dou tor Ro ber to e o po der. Como as
duas bo fe ta das na cara de um cen sor do Esta do Novo 
de Ge tú lio Var gas. Ou o diá lo go, pre sen ci a do pelo en -
tão Mi nis tro da Jus ti ça de Var gas, Tan cre do Ne ves,
nos dias ten sos que an te ce de ram o su i cí dio de Ge tú-
lio em 1954, en tre o en tão jo vem di re tor da já in flu en te
Rá dio Glo bo e o che fe da Casa Mi li tar, Ge ne ral Ca i a-
do de Cas tro. O ge ne ral pe dia que os co men tá ri os da
Rá dio Glo bo fos sem me nos agres si vos com re la ção
ao pre si den te. Faço isso para que não te nha de fe char
a rá dio, dis se o ge ne ral. Ro ber to Ma ri nho le van tou-se
e ia se re ti ran do quan do Tan cre do Ne ves in da gou:
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“Aon de o se nhor vai?”. – Para a rá dio, es pe rar o fe-
cha men to no lo cal.

Bem mais tar de, após o gol pe mi li tar de 1964, os 
em pre sá ri os de co mu ni ca ção fo ram cha ma dos para
uma re u nião com o Mi nis tro da Jus ti ça, Ju racy Ma ga-
lhães. Os mi li ta res es ta vam pre o cu pa dos com a pre -
sen ça de es quer dis tas e cas sa dos po lí ti cos nas re da-
ções. Uma úni ca voz se le van tou. A de Ro ber to Ma ri-
nho. Lem brou que o cas sa do per de seus di re i tos po lí-
ti cos, mas não o di re i to ao exer cí cio da sua pro fis são,
que se quer lhe per ten ce, mas à sua fa mí lia que, para
so bre vi ver, de pen de des te di re i to. Nes sa oca sião, te -
ria pro nun ci a do uma das suas fra ses cé le bres: “Os
se nho res cu i dem dos seus co mu nis tas que nós cu i-
da mos dos nos sos”.

Ro ber to Ma ri nho sem pre atu ou como jor na lis ta
e como ho mem de opi nião.

Seu po si ci o na men to po lí ti co sem pre foi mu i to
cla ro, de fi ni do, sem so frer qua se al te ra ção ao lon go
de sua in ten sa vida in te lec tu al. Foi con ser va dor em
po lí ti ca.

Em eco no mia, foi li be ral, fa vo rá vel aos me ca nis-
mos de mer ca do, con tra o pro te ci o nis mo, fa vo rá vel a
in te gra ção bra si le i ra à eco no mia in ter na ci o nal. Fez
du ras crí ti cas ao ca pí tu lo eco nô mi co da Cons ti tu i ção
de 1988, que, se gun do ele, fa vo re cia a au tar qui za ção
do Bra sil, ba se a do que era em con cep ções na ci o na-
lis tas ul tra pas sa das. O que não o im pe diu, du ran te
um cer to tem po, de apo i ar dis cre ta men te a can di da-
tu ra Má rio Co vas à Pre si dên cia da Re pú bli ca, mes mo
sen do Co vas um dos ar tí fi ces da nova or dem eco nô-
mi ca pre co ni za da na Cons ti tu i ção.

Fiel a seus prin cí pi os, foi opo si tor de João Gou -
lart, de nun ci ou a co mu ni za ção do País, e apo i ou o
gol pe de 1964.

Di zem que Col lor, en tão go ver na dor de Ala go-
as, as sus tou-se com o des ta que que o Jor nal Na ci o-
nal es ta va dan do à sua cru za da con tra os fa mo sos
“ma ra jás”. Col lor se aba lou para o Rio e pe diu uma
au diên cia com o dou tor Ro ber to, com quem nun ca ti -
nha con ver sa do a sós. Entrou, e bem ao seu es ti lo,
co me çou fa lan do: “Dou tor Ro ber to, eu ouço di zer que
o se nhor está me pre pa ran do para a pró xi ma ele i ção
pre si den ci al. Eu gos ta ria de di zer que não te nho nada 
con tra”. Dr. Ro ber to Ma ri nho ex plo diu numa gran de
gar ga lha da.Mais um epi só dio que tam bém en tra para 
o rol das len das en vol ven do dou tor Ro ber to.

Em en tre vis ta no pró prio O Glo bo, ele ex pli ca-
ria, com pa la vras bas tan te só bri as – e sé ri as – esse
su pos to po der de fa zer e des fa zer pre si den ciá ve is e
até pre si den tes: “Não é ver da de que eu exer ça po der

po lí ti co he ge mô ni co e me nos ain da que o faça em ca -
rá ter pes so al. A ori en ta ção que im pri mo aos ve í cu los
que me cabe di ri gir visa es tri ta men te à de fe sa do que
jul go se rem os re a is in te res ses do País e dos ca mi-
nhos a se rem tri lha dos para que se pos sa al can çar o
bem-es tar do povo”.

Em ou tra oca sião, ao re ce ber o tí tu lo de Dou tor
Ho no ris Ca u sa da Uni ver si da de Gama Fi lho, dou tor
Ro ber to Ma ri nho de cla rou: “Uti li zan do-se a for ça dos
me i os de co mu ni ca ção, pode-se tal vez ven cer, mas
não con ven cer. O con ven ci men to exi ge diá lo go. E
este im pli ca con sul ta à opi nião da co le ti vi da de”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o fato é
que acom pa nhar as pec tos da vida do ho mem que
hoje ho me na ge a mos é re vi si tar a his tó ria do Bra sil no
sé cu lo XX.

E eu, pes so al men te, te nho mo ti vos para acre di-
tar na sua sin ce ri da de e ho nes ti da de quan do fala do
seu po der e do po der da mí dia.

Em nome do Par ti do dos Tra ba lha do res, em
nome de to dos os Se na do res, que ro pres tar mi nhas
ho me na gens à fa mí lia Ma ri nho, D. Lily, Sr. João Ro-
ber to, Sr. José Ro ber to, Sr. Ro ber to Iri neu, ne tos, bis -
ne tos, ex ten si vas a to dos da fa mí lia das Orga ni za-
ções Glo bo.

Ao nos so com pa nhe i ro Ro ber to Ma ri nho que re-
mos di zer que con ti nu a re mos, com cer te za, a apos tar
no Bra sil.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do
Go ver no.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, no -
bre Se na dor José Sar ney, de ma is mem bros da Mesa, 
Srªs. Se na do ras e Srs. Se na do res, Sr. Mi nis tro do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral Nel son Jo bim, Sr. João Ro-
ber to Ma ri nho, re pre sen tan te da fa mí lia e dos ami gos
nes te mo men to im por tan te da his tó ria do Con gres so
e do País, uma vez o Se na dor José Sar ney con tou
uma pas sa gem que eu gos ta ria de uti li zar nes te mo -
men to: um ilus tre per so na gem da his tó ria do País dis -
se que ti nha es cri to um dis cur so ex tre ma men te de ta-
lha do, ela bo ra do e lon go, que es ta va tão bom que ele
ia de i xar para ler em casa. Eu fa rei o mes mo. Pre fi ro
cor rer o ris co de fa lar de im pro vi so, se gu ra men te sem
o ta len to do jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, mas fa lar
como ele en ca mi nha va as suas men sa gens, de for ma
con ci sa, di re ta e fran ca, da for ma com que sin to na
mi nha cons ciên cia e no meu co ra ção esta ho me na-
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gem e a re la ção que tive, ao lon go da nos sa his tó ria,
com a ins ti tu i ção da Rede Glo bo.

Nas cer e mor rer faz par te do co ti di a no da vida
das pes so as. Isso é da na tu re za da vida. No en tan to,
a mor te de uma fi gu ra como Ro ber to Ma ri nho é mu i to
mais do que o co ti di a no.

Se gu ra men te, é de uma imen sa im por tân cia
his tó ri ca para o nos so País. Acho que to dos con cor-
dam que ele par te car re ga do de obras, de gló ri as e de 
uma imen sa e tal vez a ma i or das res pon sa bi li da des: o 
tra ba lho in te lec tu al de quem in ter fe ria na cons ciên cia
dos ho mens e na iden ti da de de uma Na ção. Essa não 
é uma res pon sa bi li da de qual quer, tal vez seja a mais
di fí cil, a mais te mi da e a mais re le van te.

Foi um ho mem que atra ves sou pelo me nos 70
anos da nos sa his tó ria, sem pre pre sen te nos fa tos
mais re le van tes da vida pú bli ca, in ter fe rin do, acom pa-
nhan do, par ti ci pan do, al te ran do pro ces sos ex tre ma-
men te re le van tes para a vida da nos sa so ci e da de.

Se olhar mos para o dia-a-dia da po pu la ção,
para o es por te, está lá a Rede Glo bo com o Espor te
Espe ta cu lar. Como di zia Nel son Ro dri gues, “a Se le-
ção é a Pá tria de chu te i ras”. Não tem co i sa que dê
mais co e são à iden ti da de na ci o nal do que os mo men-
tos a que as sis ti mos aos jo gos da Se le ção, mo ti va ção
para tan tas ou tras prá ti cas es por ti vas.a

Se ana li sar mos as nos sas te le no ve las, elas ex -
pres sam o nos so ta len to, a nos sa cul tu ra, a nos sa his -
tó ria.

So mos um País de lín gua por tu gue sa, cer ca do
de es pa nhol por to das as par tes, e com uma in fluên-
cia cres cen te do in glês. Pre ser var a nos sa cul tu ra, a
nos sa iden ti da de é fun da men tal para pre ser var a ra -
zão de ser da nos sa so ci e da de, da nos sa for ma de vi -
ver, dos nos sos cos tu mes, das nos sas tra di ções, das
nos sas ra í zes. E a Rede Glo bo tem um pa pel de ci si vo
na cons tru ção des sa iden ti da de e na pre ser va ção
des ses va lo res.

Se ana li sar mos o pa tri mô nio cul tu ral do País, a
Fun da ção Ro ber to Ma ri nho tem uma par ti ci pa ção ati-
va, re le van te e des ta ca da. Se ana li sar mos a vida pú -
bli ca, não há fato que não te nha tido a mar ca do Jor -
nal Na ci o nal e de todo o com ple xo de co mu ni ca ções
da Rede Glo bo. A nos sa vida co ti di a na, po lí ti ca pas sa
pela CBN, pela Glo bo News, pelo Jor nal Na ci o nal,
pelo  O Glo bo, pelo Diá rio de S.Pa u lo, en fim, pelo im -
pac to que esse com ple xo de co mu ni ca ções tem na
vida po lí ti ca e na vida pú bli ca do País. 

Por isso tudo, pela gran de za de sua obra, ci ta rei
uma pas sa gem do jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho ao fa -
zer um dis cur so fran co:

“Uti li zan do-se a for ça dos me i os de co mu ni ca-
ção pode-se, tal vez, ven cer, mas não con ven cer. O
con ven ci men to exi ge diá lo go e este im pli ca con sul ta
à opi nião e à co le ti vi da de.”

Uma se gun da pas sa gem:
“Sou um de mo cra ta que sem pre res pe i tou a li -

vre ex pres são do pen sa men to e das idéi as, mes mo
quan do elas são in te i ra men te con trá ri as às mi nhas.”

Ao lon go da mi nha his tó ria de vida, fo ram mu i tos
os mo men tos em que as opi niões do jor na lis ta Ro ber-
to Ma ri nho eram con trá ri as às mi nhas con vic ções,
aos meus prin cí pi os e aos meus com pro mis sos. Em
al guns mo men tos, fo ram até do lo ro sos, pelo im pac to
que esse com ple xo de co mu ni ca ção ti nha so bre a
vida pú bli ca. Mas re pi to esta afir ma ção: “o res pe i to à
li ber da de de ex pres são e do pen sa men to, mes mo
quan do são con trá ri os aos meus”. 

E vou dar o meu tes te mu nho de que o que ele
dis se é o que de fato acre di ta va.

Está va mos na CPI do Col lor, em meio a um mo -
men to ex tre ma men te de li ca do da vida pú bli ca na ci o-
nal, quan do eu, e o hoje, Pre si den te Lula, ti ve mos
uma au diên cia com o Sr. Ro ber to Ma ri nho. Foi o pri -
me i ro en con tro do PT com o Sr. Ro ber to Ma ri nho.

Hou ve um diá lo go lon go, di fí cil, fran co, onde co i-
sas que ja ma is ti nham sido di tas fo ram di tas.

E o que mais me im pres si o nou foi a co lo ca ção
que o Pre si den te das Orga ni za ções Glo bo, Sr.Ro ber-
to Ma ri nho, re ce ben do nes te ins tan te, to das as nos -
sas ho me na gens, dis se ao Evan dro, um jor na lis ta
que ele cha mou para par ti ci par da re u nião: “Pu bli ca
tudo”. O jor na lis ta ques ti o nou: “Tudo, Sr. Ro ber to Ma -
ri nho?” “Tudo”, res pon deu ele. “Mas, tudo mes mo?”
“Tudo, exa ta men te tudo. Aqui lo que você achar que é
im pu bli cá vel, ama nhã es ta rá nos nos sos jor na is” –
res pon deu. E tem duas pá gi nas que con tam a fran-
que za e o diá lo go des sa con ver sa que foi um mo men-
to mu i to im por tan te da his tó ria.

Qu e ro di zer, com esse epi só dio, que a co i sa
mais im por tan te da vida de uma so ci e da de – e que te -
nho cer te za de que é um com pro mis so para o fu tu ro
das Orga ni za ções Glo bo – é a de mo cra cia, a li ber da-
de de ex pres são, o con tra di tó rio, o plu ra lis mo, a to le-
rân cia.

É isso que faz a vi ta li da de de uma so ci e da de ci -
vi li za da.

Tal vez, as Orga ni za ções Glo bo, em mu i tos mo -
men tos da his tó ria, im pul si o na ram o pro ces so da de -
mo cra cia, da cons tru ção da éti ca na po lí ti ca e da ci -
da da nia. Em ou tros, tal vez, te nham re tar da do o pro -
ces so. Mas, ana li san do a his tó ria, a de mo cra cia não
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se ria o que é, a nos sa iden ti da de na ci o nal não se ria o
que é sem a pre sen ça das Orga ni za ções Glo bo. Elas
aju da ram de ci si va men te no avan ço do pro ces so ci vi li-
za tó rio em nos so País, mas a so ci e da de ci vil bra si le i-
ra e o de ba te de mo crá ti co aju da ram, de ci si va men te,
a mu dar a Rede Glo bo.

Nós mu da mos mu i to – e acho que para me lhor – 
e te nho cer te za de que a Rede Glo bo tam bém mu dou
mu i to ao lon go des ses anos – e tam bém mu dou para
me lhor. A mu dan ça que pas sa mos, a his tó ria do Pre -
si den te Lula, do nos so Par ti do, do nos so lu gar na so -
ci e da de e o lu gar das Orga ni za ções Glo bo foi para
me lhor por que mu da mos com a de mo cra cia, com a
ci da da nia, com o exer cí cio da li ber da de de ex pres-
são, do con tra di tó rio e do de ba te.

Por isso, faço, com a mais sin ce ra ex pres são
dos meus sen ti men tos e da mi nha cons ciên cia, uma
ho me na gem a esse ho mem, a essa obra e a essa his -
tó ria.

As nos sas di ver gên ci as são pe que nas di an te do 
que re pre sen tou e o que pode re pre sen tar as Orga ni-
za ções Glo bo para cons tru ir uma so ci e da de de mo-
crá ti ca, plu ral, li vre e ci da dã.

E re pi to ago ra o que dis se no mo men to em fo -
mos in for ma dos da sua mor te: “A mor te faz par te do
co ti di a no da vida, mas o nas ci men to de per so na li da-
des como Ro ber to Ma ri nho, de fi ni ti va men te, não é
uma ro ti na. Ela foi fun da men tal para a cons tru ção de
uma im pren sa mo der na, com pe ten te e, so bre tu do, li -
vre”.

Se gu ra men te, há al guns anos, eu não es ta ria
pre sen te a esta ho me na gem. Hoje, es tou con vic to de
que es tou co e ren te com a mi nha his tó ria, com a mi -
nha cons ciên cia, com o sen ti men to do povo bra si le i ro
e com a cons tru ção da de mo cra cia no Bra sil.

Obri ga do.
(Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os dis cur-
sos en vi a dos à Mesa pe los Se na do res Ael ton Fre i tas
e Ma gui to Vi le la, em ho me na gem ao jor na lis ta Ro ber-
to Ma ri nho, fa rão par te in te gran te da pre sen te ses são
e fi gu ra rão nos Ana is do Se na do.

A Pre si dên cia agra de ce ao Mi nis tro Nel son Jo -
bim, re pre sen tan te do Pre si den te do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral, ao Mi nis tro Mar co Au ré lio, ao Mi nis tro da
Ciên cia e Tec no lo gia, Dr. Ro ber to Ama ral, ao Mi nis tro
Mar cos Vi la ça, do Tri bu nal de Con tas da União e re -
pre sen tan te da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, aos

mem bros do Cor po Di plo má ti co, aos Srs. De pu ta dos,
às au to ri da des ci vis e de ma is au to ri da des que nos
hon ram com suas pre sen ças.

É com uma re cor da ção e uma lem bran ça que
não pas sam que pre si do esta ses são – e devo tam -
bém en cer rá-la – de ho me na gem que o Se na do pres -
ta à me mó ria do jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, como ele 
gos ta va de ser tra ta do.

Devo di zer que a mi nha re cor da ção é de quem
teve o pri vi lé gio da sua ami za de e o gos to da sua con -
vi vên cia. E a mi nha me mó ria é de um ex-Pre si den te
da Re pú bli ca e de um Pre si den te do Se na do Fe de ral
que sabe que es ta mos ho me na ge an do um dos ma i o-
res bra si le i ros e das mais mar can tes per so na li da des
que ti ve mos na His tó ria bra si le i ra con tem po râ nea.

Os dias que trans cor re ram de sua mor te já es -
tão de fi nin do os con tor nos de fi ni ti vos de sua ima gem,
aque la for ma in de lé vel que a His tó ria guar da de to dos
os ho mens. E essa ima gem é, sem dú vi da, a ex pres-
são da vida de Ro ber to Ma ri nho, toda ela de di ca da ao 
tra ba lho, ao amor ao Bra sil e ao bem co mum.

De i xa um gran de exem plo ao povo bra si le i ro. O
exem plo de que os ins tru men tos que o des ti no lhe en -
tre gou como um ban de i ran te e pi o ne i ro da co mu ni ca-
ção ele sem pre os em pre gou em be ne fí cio do nos so
País.

Nun ca o su ces so per tur bou sua se re na de ter mi-
na ção de ser sim ples, edu ca do, cor di al, amá vel, sem
pre ju í zo de ser obs ti na do; obs ti na ção que não teve
au sen te, em ne nhum mo men to, o do mí nio to tal da
sua co ra gem.

Tudo o que ele fez, o fez com uma car ga de
gran de ide a lis mo, com per fe i ção, com pa i xão e sem -
pre com a von ta de de fa zer me lhor. A TV Glo bo hoje,
como um exem plo, está em cem pa í ses do mun do,
como uma de mons tra ção de qua li da de e de tec no lo-
gia de pon ta, hon ran do o Bra sil e mos tran do o que ele 
é; e, em nos so País, ela é um ins tru men to de co e são
da nos sa so ci e da de.

Ro ber to Ma ri nho foi tam bém um ho mem que ex-
pres sou a vi são do em pre sá rio, aque la vi são de fu tu-
ro, a vi são mo der na de que a em pre sa tem uma fun -
ção so ci al; nis so e nes sa di re ção as suas em pre sas
fo ram e são mo de la res. Deu opor tu ni da de a uma in fi-
ni da de de in te li gên cia e de ta len tos que re pre sen ta-
ram os pon tos mais al tos da arte e do jor na lis mo nes -
se meio sé cu lo da nos sa His tó ria.

Ro ber to Ma ri nho ocu pa o ima gi ná rio na ci o nal
como sím bo lo do ho mem que pen sa va na edu ca ção,
na pre ser va ção do pa tri mô nio his tó ri co, na de vo ção
às be le zas do nos so País, no seu cul to à na tu re za –
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que ele mos tra va sem pre no seu amor às ár vo res,
aos pás sa ros, às flo res e às águas. 

De sua ja ne la de tra ba lho, aos in ter lo cu to res ou
vi si tan tes que ti ve ram opor tu ni da de de ali es tar, a pri -
me i ra co i sa que ele fa zia era dar uma aula so bre a na -
tu re za. Abria a cor ti na e mos tra va a pa i sa gem do Rio
de Ja ne i ro, com seus ma res, suas pra i as e sua be le za
ex tra or di ná ria. Di zia o Dr. Ro ber to que era o pri me i ro
tes te que fa zia para co nhe cer os ho mens; de acor do
com a re a ção das pes so as, ele sen tia de quem se tra -
ta va. Mos tra va aque la pa i sa gem para tam bém de-
mons trar o seu amor à na tu re za, que era pre sen te em 
toda a sua vida. 

Ro ber to Ma ri nho era um aman te das ar tes, da li -
te ra tu ra, gos ta va do con ví vio com os ar tis tas e ti nha
um gran de fas cí nio pe los es por tes.

Alguns dias de po is de sua mor te es ti ve no Rio
de Ja ne i ro e ouvi de um gar çom que me ser via o se -
guin te:

– “Se na dor Sar ney, o se nhor per deu o
seu ami go Dr. Ro ber to Ma ri nho”, na tu ral-
men te pen san do em mi nha ami za de com o
Dr. Ro ber to. Mas aí acres cen tou: “O Bra sil
vai sen tir mu i ta fal ta dele, por que ele fez
mu i to pelo povo, pela edu ca ção, pe las nos -
sas cri an ças; ele fez mu i to pela ale gria das
nos sas fa mí li as”.

Qu an do ouvi isso, de um ho mem do povo, sen ti
o quan to a fi gu ra do Dr. Ro ber to Ma ri nho já não per -
ten cia a sua fa mí lia, a seus ami gos, aos for ma do res
de opi nião pú bli ca, à cons ciên cia di ri gen te do País.

Ele já es ta va e está in cor po ra do ao ima gi ná rio
na ci o nal, ao re co nhe ci men to do povo bra si le i ro, nes ta
for ma de fi ni ti va com que a His tó ria o guar da rá: um ho -
mem que fez tudo pelo País, que de di cou sua vida ao
País e cu jos re sul ta dos es tão aí, no tra ba lho pela edu -
ca ção e pela pre ser va ção do nos so pa tri mô nio his tó-
ri co.

Mas nós te mos a cer te za de que a sua au sên cia
será pre en chi da pela con ti nu i da de da sua obra, por -
que o que ele de i xou é um pa tri mô nio que não se ex -
tin gue. É a he ran ça de fi ni ti va do modo de fa zer as co i-
sas, do modo de amar o Bra sil, que está trans mi ti do
às suas em pre sas; é o seu es pí ri to que aí está fi xa do.

Na pes soa do seu fi lho, que aqui está, Dr. João
Ro ber to, e dos con ti nu a do res de sua obra, o Se na do
en via a men sa gem, hoje aqui ex pres sa por to dos os
Se na do res, da im por tân cia que teve o Dr. Ro ber to
Ma ri nho para a His tó ria bra si le i ra. Já não é mais só
um sen ti men to de pe sar, de con do lên ci as, mas o re -

co nhe ci men to do que ele re pre sen ta para o País, re -
co nhe ci do nas pa la vras e na con sa gra ção que o Se -
na do Fe de ral faz à sua gran de pes soa.

Peço tam bém que trans mi ta aos seus ir mãos,
Ro ber to Iri neu e José Ro ber to, e à Dona Lily o tes te-
mu nho do que o se nhor aqui as sis tiu e do re co nhe ci-
men to da Pá tria ao seu gran de pai.

(Pal mas!)

SÃO OS SEGUINTES OS DISCUR–
SOS ENCAMINHADOS À MESA PELOS
SRS. SENADORES AELTON FREITAS E
MAGUITO VILELA, NOS TERMOS DO
ART. 203, DO REGIMENTO INTERNO:

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

Dis cur so em alu são ao tra ba lho da 
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO na pre ser va ção

do Pa tri mô nio His tó ri co em Mi nas Ge ra is

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de sig na-
do pelo Par ti do Li be ral para par ti ci par des ta jus tís si-
ma ho me na gem que o Se na do Fe de ral pres ta, nes ta
ses são, ao em pre sá rio e jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho,
que ro des ta car aque la que con si de ro tal vez a mais
im por tan te ação de seu le ga do: a cri a ção e ma nu ten-
ção da Fun da ção Ro ber to Ma ri nho, que tan to in cen ti-
va e pro te ge a cul tu ra e o pa tri mô nio na ci o nal.

Sin to a ne ces si da de de re por tar bri lhan tes ini ci-
a ti vas des sa en ti da de  no meu que ri do Esta do de Mi -
nas Ge ra is, es pe ci al men te no que se re fe re à pre ser-
va ção do pa tri mô nio his tó ri co. E, ao re cor dar o tra ba-
lho da Fun da ção Ro ber to Ma ri nho, apro ve i to tam bém
para afir mar a ur gen te ne ces si da de de no vas ações
de re cu pe ra ção em vá ri as edi fi ca ções de ci da des his -
tó ri cas de Mi nas Ge ra is.

Pre ser var seu pa tri mô nio his tó ri co é o ma i or
exem plo de ci da da nia que uma na ção pode ma ni fes-
tar. Infe liz men te, no Bra sil, o des ca so do po der pú bli-
co e ações ir res pon sá ve is de vân da los têm pro vo ca-
do uma pro gres si va de gra da ção de mo nu men tos his -
tó ri cos.

Fe liz men te, Srªs e Srs. Se na do res, hou ve quem
en xer gas se com cla re za tal si tu a ção e se dis pu ses se
a in ves tir em nos sa me mó ria. Está aí o gran de mé ri to
da Fun da ção Ro ber to Ma ri nho, im pul si o na da pe los
so nhos e ide a is de seu fun da dor.

Em Mi nas Ge ra is, essa en ti da de é uma das res -
pon sá ve is, por exem plo, pela trans for ma ção da ci da-
de de Ti ra den tes em um char mo so cen tro tu rís ti co,
aju dan do nas re for mas da Casa do Pa dre To le do e na 
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cri a ção do Cen tro Cul tu ral Yves Alves, em 1998. O úl -
ti mo pro je to, igual men te im por tan te, foi a re cu pe ra ção
da Ma triz de San to Antô nio, em par ce ria com o
BNDES, ina u gu ra do em 2002.

Em ou tra ci da de his tó ri ca de Mi nas, a me mo rá-
vel Ouro Pre to, o tra ba lho da Fun da ção e do BNDES
de vol veu à ci da de um de seus mais be los mo nu men-
tos: a Igre ja Nos sa Se nho ra do Ro sá rio. Re pa ros em
te lha dos, fa cha das, pi sos, for ros e ins ta la ções elé tri-
cas ga ran ti ram a ple na uti li za ção do pré dio. Um as-
pec to in te res san te é que par ti ci pa ram da res ta u ra ção
ado les cen tes ca ren tes, por meio do pro je to Can te i ro
Esco la, que for ma au xi li a res de res ta u ro ar tís ti co.

Na ca pi tal do Esta do, a Fun da ção aju dou, en tre
ou tras ações, nas re for mas do Mu seu de Arte da
Pam pu lha.

Os tra ba lhos aqui ci ta dos são si na is con cre tos
do quan to pode ser fe i to pelo nos so pa tri mô nio his -
tó ri co. Ações des sa na tu re za pre ci sam se mul ti pli-
car. Os go ver nos de vem bus car par ce ri as com o se -
tor pri va do, que, por sua vez, tem uma chan ce de
de mons trar que tem com pro mis so com o so ci al.
Essa união, se con cre ti za da, po de rá ren der mu i tos
fru tos à con ser va ção dos mo nu men tos his tó ri cos
bra si le i ros.

A si tu a ção atu al está lon ge do ide al. Em Mi nas,
con for me vis to ri as do Cor po de Bom be i ros, pou quís-
si mos mo nu men tos e igre jas têm equi pa men tos de
pre ven ção con tra in cên di os e vá ri os pré di os cons tru-
í dos no sé cu lo XVIII cor rem sé rio ris co de de sa ba-
men to.

Re cen te re por ta gem pu bli ca da pelo jor nal Esta-
do de Mi nas re ve la que nas ci da des de Sa ba rá, Ca e-
té, Ba rão de Co ca is, San ta Bár ba ra, Nova Lima, Ti ra-
den tes, Ma ri a na, Ita ma ran di ba e Mi nas No vas há ris -
cos de de sa ba men tos em 13 lu ga res, a ma i o ria igre -
jas bar ro cas. O grau de vul ne ra bi li da de é alto e a
ame a ça de tra gé di as cons tan te.

Cito as ca rên ci as para lem brar que a Fun da ção
Ro ber to Ma ri nho já deu, ao lon go de sua his tó ria, o
exem plo de luta e tra ba lho em par ce ria, que deve ser
se gui do por to dos que de se jam pre ser var a me mó ria
dos tem plos e ca sa rões dos cir cu i tos do ouro e do di a-
man te.

Inves tir na pre ser va ção do pa tri mô nio his tó ri co
não é ape nas va lo ri zar a me mó ria de um povo. Sig ni-
fi ca um in cen ti vo ao tu ris mo e a ge ra ção de em pre go
e ren da que tan to ne ces si ta mos em nos so País. Que
o tra ba lho ci da dão tão bem ex pli ci ta do na tra je tó ria
da Fun da ção Ro ber to Ma ri nho sir va de ins pi ra ção
para fu tu ras e ur gen tes ações. Tam bém no pa tri mô-

nio his tó ri co mi ne i ro e bra si le i ro o nome des te sa u-
do so jor na lis ta e em pre sá rio es ta rá para sem pre
gra va do.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, mu i to me hon ra a pos si bi li da de de fa -
zer uso da pa la vra nes ta ses são es pe ci al em que o
Se na do da Re pú bli ca pres ta uma jus ta ho me na gem a 
um dos ma i o res bra si le i ros de toda a his tó ria, o jor na-
lis ta Ro ber to Ma ri nho, que de i xou o nos so con ví vio
no mês pas sa do.

Por oca sião de sua mor te, por mais de uma vez
tive a opor tu ni da de de di zer que a tra je tó ria de Ro ber-
to Ma ri nho nada tem a ver com o que al guns cha mam
de pre des ti na ção. A sua his tó ria não per mi te essa
con clu são. A obra de Ro ber to Ma ri nho foi cons tru í da
gra ças a sua ca pa ci da de de tra ba lho, sua in te li gên-
cia, seu ide a lis mo e a per se ve ran ça que sem pre nor -
te a ram sua vida. Ao lon go de seus 98 anos, ele nos
mos trou, com exem plos con cre tos, que são es sas as
ar mas ca pa zes de pro mo ver as gran des trans for ma-
ções da so ci e da de.

Ro ber to Ma ri nho en tra para a his tó ria como um
dos mais im por tan tes bra si le i ros nes ses 500 anos de
Bra sil. E, sem dú vi da al gu ma, como o ho mem de co -
mu ni ca ção do Sé cu lo. Per so na gem que car re ga uma
das mais im pres si o nan tes bi o gra fi as da in te li gên cia
bra si le i ra.

De for ma de fi ni ti va, Ro ber to Ma ri nho pas sa a
ser um nome in ti ma men te li ga do à his tó ria na ci o nal.
Além de re fe rên cia ím par no jor na lis mo bra si le i ro, um
nome que de fi ne um es ti lo de vida ba se a do na ou sa-
dia, na efi ciên cia e na ca pa ci da de de re a li zar co i sas
im por tan tes.

Nas pa la vras pre ci sas do tam bém jor na lis ta Ja i-
me Câ ma ra Ju ni or, dono de uma rede de co mu ni ca-
ção em Go iás que re trans mi te a pro gra ma ção Glo bo,
“Ro ber to Ma ri nho foi o ho mem que abriu o ca mi nho
para as co mu ni ca ções no Bra sil e quem cons tru iu um
novo per fil para o se tor, que faz es co la em vá ri as par -
tes do mun do”.

A co mu ni ca ção bra si le i ra, em es pe ci al a te le-
vi são, é hoje uma re fe rên cia mun di al em fun ção da
obra cons tru í da por este gran de bra si le i ro. Pi o ne i ro
que foi, Ro ber to Ma ri nho an te ci pou a evo lu ção dos
me i os de co mu ni ca ção no Bra sil e em toda a Amé ri-
ca La ti na. E con tri bu iu de ci si va men te para a cons -
tru ção de um país que hoje tri lha ca mi nhos se gu ros
rumo a um lu gar de des ta que no ce ná rio in ter na ci o-
nal.
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Ro ber to Ma ri nho foi um ho mem de in te li gên cia
in dis cu tí vel. Mas foi mais, por que de sen vol veu a ca -
pa ci da de não ape nas de pen sar e pro je tar, mas de
exe cu tar efe ti va men te. Era um ho mem de pen sa-
men to e de ação, um co man dan te, por ta dor de um
es pí ri to ob je ti vo aci ma de tudo, que fa zia as co i sas
acon te ce rem.

E o mais im por tan te: fa zia as co i sas acon te ce-
rem não ape nas em fun ção de seus in te res ses ou dos 
in te res ses de suas em pre sas, mas, so bre tu do, com o
pen sa men to li ga do no de sen vol vi men to do país. Ao
lon go dos anos, pri me i ro sob o seu co man do, de po is
com o tra ba lho de seus fi lhos, as Orga ni za ções Glo bo
se trans for ma ram num po de ro so ins tru men to a ser vi-
ço da so li da ri e da de, da in te li gên cia, da edu ca ção e
da cul tu ra na ci o nal.

Um dos exem plos mais bem su ce di dos do uso
dos me i os de co mu ni ca ção em fa vor das co mu ni da-
des ca ren tes é o Pro je to Cri an ça Espe ran ça. Anu al-
men te, em par ce ria com o Uni cef, o Cri an ça Espe ran-
ça ar re ca da e in ves te mi lhões de re a is pro mo ven do a
me lho ria das con di ções de vida de cri an ças e ado les-
cen tes ca ren tes em todo o País.

A Fun da ção Ro ber to Ma ri nho, que com ple tou
25 anos ago ra em 2003, é ou tro em ble ma fan tás ti co.
Aqui fica cla ra a sua con vic ção na edu ca ção como
ins tru men to úni co do pro gres so de um país.

São vin te e cin co anos de tra ba lho pela edu ca-
ção que de sem bo cam num di fe ren ci al fun da men tal:
os re sul ta dos. A op ção pela edu ca ção trans for mou-se
em ações prá ti cas que dis tri bu em dig ni da de a mi-
lhões de bra si le i ros. A cri a ção do Te le cur so, o ma i or
pro gra ma de edu ca ção à dis tân cia em fun ci o na men to
no País, é ape nas um exem plo.

Cen te nas de mi lha res de pes so as se al fa be ti za-
ram gra ças a este pro gra ma. O Te le cur so es pa-
lhou-se como mé to do de en si no por mi lha res de sa las
de aula Bra sil afo ra. Hoje, são mais de oito mil tur mas
fun ci o nan do si mul ta ne a men te em to dos os Esta dos
bra si le i ros.

O su ces so do Te le cur so le vou Ro ber to Ma ri nho
a cri ar o ca nal Fu tu ra, um ca nal de TV pri va do de di ca-
do ex clu si va men te à edu ca ção. Nes se mes mo cam -
po, a Fun da ção Ro ber to Ma ri nho ain da man tém no ar
pro gra mas como o Glo bo Ciên cia e o Glo bo Eco lo gia.
A pre ser va ção do pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro é ou -
tra pre o cu pa ção que acom pa nha a Fun da ção Ro ber-
to Ma ri nho des de sua cri a ção.

Ro ber to Ma ri nho mor reu aos 98 anos nos en si-
nan do que o se gre do do su ces so é o tra ba lho. Fo ram

78 anos de pro fis são des de o dia que ini ci ou suas ati -
vi da des nas ofi ci nas do jor nal A No i te, em 1923, no
Rio de Ja ne i ro. Dois anos de po is es ta va no re cém
fun da do O Glo bo, cujo co man do as su miu após a mor-
te de seu pai.

A par tir daí ele efe ti va men te mos trou sua ca pa-
ci da de em pre sa ri al. O jor nal O Glo bo trans for mou-se
nas Orga ni za ções Glo bo, uma hol ding que con gre ga
15 mil fun ci o ná ri os e di ver sos ve í cu los de co mu ni ca-
ção, en tre os qua is a mais im por tan te te le vi são da
Amé ri ca La ti na e uma das cin co ma i o res do mun do, a
TV Glo bo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em nome
de todo o povo go i a no, ex pres so a mais sin ce ra ho -
me na gem a este ho mem ex tra or di ná rio. Faço uma sa -
u da ção es pe ci al a sua es po sa, Lily Ma ri nho, e aos
seus três fi lhos, João Ro ber to, Ro ber to Iri neu e José
Ro ber to, ex pres san do o nos so sen ti men to de so li da-
ri e da de nes te mo men to de tris te za para toda a fa mí-
lia.

Ma ni fes to tam bém à Orga ni za ção Ja i me Câ ma-
ra, afi li a da da Rede Glo bo em Go iás, as mi nhas ho -
me na gens e os meus sen ti men tos por esta per da que 
to dos eles tan to sen ti ram. Aos jor na lis tas Ja i me Câ -
ma ra Ju ni or, Ta deu Câ ma ra, Tas so Câ ma ra, que di ri-
gem o com ple xo, e a to dos os ser vi do res da em pre sa,
a nos sa so li da ri e da de.

Co le gas Se na do res, con vi da dos ilus tres des ta
ses são es pe ci al, par tiu o ho mem, mas fica seu le ga-
do. Enquan to ve mos seg men tos in te i ros bri gan do
para ga ran tir apo sen ta do ria com qua ren ta e pou cos
anos, Ro ber to Ma ri nho de i xou o en si na men to de um
ho mem que, mes mo dono de um gran de pa tri mô nio,
sem pre fez apo lo gia ao tra ba lho, ao qual de di cou
mais de sete dé ca das de sua vida.

Como já tive a opor tu ni da de de aqui di zer, Ro -
ber to Ma ri nho, como o Pre si den te Lula, são a pro va
ca bal de que o Bra sil é um país de gran des pos si bi li-
da des. Os dois, que sa í ram de la res hu mil des e che -
ga ram ao topo, nos en si nam que, para al can çar o su -
ces so, não é pre ci so mais que ter cren ça ab so lu ta em
suas con vic ções e exer ci tar a con ju ga ção do mais po -
de ro so de to dos os ver bos: tra ba lhar.

Que o exem plo de Ro ber to Ma ri nho se per pe tue
por sé cu los adi an te, ser vin do de mo de lo per ma nen te
para es sas e para as fu tu ras ge ra ções.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 37 
mi nu tos.)
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Ata da 112ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 3 de setembro de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Ro meu Tuma, João Ca pi be ri be,
Pa pa léo Paes e Le o nel Pa van

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alme i da Lima
– Alo i zio Mer ca dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do –
Ana Jú lia Ca re pa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto -
nio Car los Ma ga lhães – Anto nio Car los Va la da res
– Arthur Vir gí lio – Au gus to Bo te lho – Cé sar Bor ges
– Del ci dio Ama ral – De mos te nes Tor res – Du ci o-
mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do Aze re do –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy –
Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i-
de – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta – He lo-
í sa He le na – He rá cli to For tes – Ide li Sal vat ti – Jef -
fer son Pe res – João Alber to Sou za – João Ba tis ta
Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro – Jo nas Pi-
nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José
Jor ge – José Ma ra nhão – José Sar ney – Ju vên cio
da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van
– Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mag no Mal ta – Ma -
gui to Vi le la – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar -
co Ma ci el – Mo za ril do Ca val can ti – Ney Su as su na
– Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim – Pe dro Si -
mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re nan
Ca lhe i ros – Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur ni no
– Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu
Tuma – Ro se a na Sar ney – Sér gio Ca bral – Sér gio
Gu er ra – Sér gio Zam bi a si – Sibá Ma cha do – Tas so
Je re is sa ti – Te o to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na –
Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 80 Srs. Se -
na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta
a ses são.

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

So bre a mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 175, DE 2003
(Nº 419/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí -
nea f, da Cons ti tu i ção, com bi na do com o pa rá gra fo
úni co do art. 10 da Lei nº 9.782, de 26 de ja ne i ro de
1999, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci-
as o nome do Se nhor FRANKLIN RUBINSTEIN
para ocu par o car go de Di re tor da Di re to ria Co le gi a-
da da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria –
ANVISA.

Bra sí lia, 29 de agos to de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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MENSAGEM Nº 176, DE 2003-09-04
(Nº 420/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea
f, da Cons ti tu i ção, com bi na do com o pa rá gra fo úni co
do art. 10 da Lei nº 9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999,

sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o nome
do Se nhor VICTOR HUGO COSTA TRAVASSOS DA
ROSA para ocu par o car go de Di re tor da Di re to ria Co -
le gi a da da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria –
ANVISA.

Bra sí lia, 29 de agos to de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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MENSAGEM Nº 177, DE 2003
(Nº 421/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 88
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a re da-
ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de

se tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de Vos-
sas Exce lên ci as o nome do Se nhor CARLOS
ALBERTO COTTA para exer cer o car go de Di re tor de
Admi nis tra ção e Fi nan ças do De par ta men to Na ci o nal
de Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT.

Bra sí lia, 29 de agos to de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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MENSAGEM Nº 178, DE 2003
(Nº 422/ 2003, ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la-
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 12 de ou tu bro de 1986, bem
como, no art. 53 do Ane xo I ao De cre to nº 4.759, de
21 de ju nho de 2003, sub me to à apre ci a ção de Vos-
sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se -
nhor Anto nio Car los Co e lho da Ro cha, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se, da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Espe ci al do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i-
no Ha che mi ta da Jor dâ nia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Anto nio Car los Co e-
lho da Ro cha, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane -
xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 29 de agos to de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM nº 269/DP/ ARC/ MRE/ APES

Bra sí lia, 27 de agos to de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti tu i-

ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men to de
Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº
93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, bem como, no art.
53, do Anexo I ao De cre to nº 4.759, de 21 de ju nho de
2003, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti-
na da à in di ca ção do Se nhor Anto nio Car los Co e lho da
Ro cha, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di -
plo ma ta, do Qu a dro Espe ci al do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to o Re i no Ha che mi ta da Jor dâ nia.

2. Enca mi nho. igual men te em ane xo. in for ma ção
so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Emba i xa dor Anto -
nio Car los Co e lho da Ro cha. que. jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia. se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so Luiz Nu nes Amo rim.
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DEPARTAMENTO DO ORIENTE PRÓXIMO
REINO HACHEMITA DA JORDÂNIA

DADOS BÁSICOS SOBRE O GOVERNO

For ma de Esta do e Go ver no: Mo nar quia par la men-
ta ris ta

Che fe de Esta do: Rei Abdul lah II

Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Ali Abdul Rag -
heb

Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros: Mar wan Mu -
as her

1. Po lí ti ca in ter na

Anti ga co lô nia bri tâ ni ca, a Jor dâ nia tor nou-se
efe ti va men te in de pen den te em 1946. Abdul lah, fun-
da dor da di nas tia ha che mi ta, foi pro cla ma do rei. A
his tó ria do país foi for te men te in flu en ci a da pela cri a-
ção do Esta do de Isra el que ocu pou, em 1967, par te
de seu ter ri tó rio, a Cis jor dâ nia, si tu a da à mar gem oci -
den tal do Rio Jor dão – in clu in do Je ru sa lém Ori en tal.
A Jor dâ nia re ce beu ma ci ço aflu xo de re fu gi a dos pa -
les ti nos.

No iní cio da dé ca da de 80, as re la ções en tre o
Rei Hus se in e o lí der pa les ti no Yas ser Ara fat nor ma-

li za ram-se, e ini ci a ram-se as ne go ci a ções para a
cri a ção de Esta do um pa les ti no con fe de ra do à Jor -
dâ nia. Em 1988, o Rei Hus se in re nun ci ou à so be ra-
nia so bre a Cis jor dâ nia, com vis tas a fa ci li tar a cri a-
ção de um Esta do Pa les ti no nos ter ri tó ri os ocu pa-
dos por Isra el.

A Jor dâ nia pre o cu pa-se com a bus ca de so lu-
ção para o pro ble ma dos re fu gi a dos pa les ti nos. O
país, que abri ga o ma i or con tin gen te de pa les ti nos da
re gião (75% da po pu la ção jor da ni a na), não pre ten de
ace i tar no vas le vas de re fu gi a dos sob qua is quer pre -
tex tos, se gun do con fir mou re cen te men te o Pri me i-
ro-Mi nis tro Ali Abul Rag hed.

Com o fa le ci men to, em 1999, do Rei Hus se in, as-
su miu Abdul lah II, en fren tan do sé ri os pro ble mas eco -
nô mi cos, como ele va das ta xas de de sem pre go, con-
cen tra do prin ci pal men te en tre os jo vens. O novo mo-
nar ca vem bus can do re for mar de ma ne i ra pro fun da a
ad mi nis tra ção pú bli ca, eli mi nar a cor rup ção e apro fun-
dar as re for mas eco nô mi cas, por meio de pri va ti za-
ções, li be ra li za ção e des re gu la men ta ção. No en tan to,
para mu dar o qua dro de fra gi li da de da eco no mia jor da-
ni a na, é ne ces sá rio man ter a con ti nu i da de da aju da
ex ter na, acom pa nha da de re du ção da dí vi da.

Entre as pri o ri da des da nova ad mi nis tra ção
jor da ni a na en con tram-se tam bém a re for ma da Lei
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de Impren sa, com a am pli a ção da li ber da de dos
me i os de in for ma ção; a re for ma do sis te ma tri bu tá-
rio e al fan de gá rio; a ga ran tia de in de pen dên cia ao
sis te ma ju di ciá rio e a eli mi na ção da le gis la ção dis -
cri mi na tó ria con tra as mu lhe res nos cam pos eco nô-
mi co e so ci al.

Atu al men te, a Jor dâ nia bus ca in flu en ci ar a re to-
ma da do pro ces so de paz is ra e lo-pa les ti no, en quan to
con cla ma a co li ga ção bri tâ ni co-ame ri ca na a re ins ta-
lar, no mais bre ve pra zo pos sí vel, um go ver no re pre-
sen ta ti vo no lra que. Des de o fi nal do con fli to ar ma do
no Ira que, em prin cí pi os de abril de 2003, que vá ri as
au to ri da des jor da ni a nas vêm bus can do sen si bi li zar
as gran des po tên ci as oci den ta is para o fato de que o
Ori en te Mé dio ja ma is irá se es ta bi li zar sem que o con -
fli to is ra e lo-pa les ti no seja re sol vi do a con ten to. Para
ga ran tir a paz e a es ta bi li da de na re gião, é ne ces sá rio
equa ci o nar o pro ble ma de for ma jus ta, eqüi ta ti va e
equi li bra da, que pre co ni ze igual men te os di re i tos e
as pi ra ções dos pa les ti nos, as sim como dos is ra e len-
ses. A Jor dâ nia apóia de ma ne i ra in con di ci o nal o
“Road Map”, ela bo ra do em con jun to pe los Esta dos
Uni dos, Na ções Uni das, União Eu ro péia e Rús sia.

Qu an to ao Ira que, o mo nar ca afir mou que o go -
ver no jor da ni a no po de ria co o pe rar com o go ver no de
tran si ção na que le país, mas que só con ce de ria re co-
nhe ci men to ple no a um go ver no ira qui a no ele i to de -
mo cra ti ca men te pelo povo ira qui a no.

O rei tem em pre en di do in ten so es for ço di plo má-
ti co com vis tas a im pres si o nar os pon tos de vis ta jor -
da ni a nos re fe ren tes ao Ira que e ao pro ces so de paz
is ra e lo-pa les ti no jun to ao ma i or nú me ro de po lí ti cos e
de di plo ma tas oci den ta is, re ce ben do al tas au to ri da-
des fran ce sas, in gle sas e ja po ne sas, além de man ter
con ta tos com o Pre si den te nor te-ame ri ca no, so bre o
re lan ça men to do pro ces so de paz en tre Isra el e os
pa les ti nos (“Road Map”). Os dois lí de res te ri am igual -
men te in ter cam bi a do pon tos de vis ta quan to à me lhor
for ma de se cons ti tu ir um go ver no le gí ti mo no Ira que,
es co lhi do pelo povo ira qui a no.

O even to in ter na ci o nal mais im por tan te que teve 
lu gar na Jor dâ nia, em 2003, foi a re a li za ção da Re u-
nião Extra or di ná ria Anu al do Fó rum Eco nô mi co Mun -
di al, que teve lu gar no pe río do de 21 a 23 de ju nho
pas sa do, no Mar Mor to. Tal even to, do qual par ti ci pou
o Mi nis tro Cel so Arno rim, te ria sido uma es pé cie de
“prê mio” con ce di do à Jor dâ nia em ra zão do com por-
ta men to do so be ra no e de seu go ver no, em re la ção
ao con fli to no Ira que. A aten ção atra í da ao país e ao
seu po ten ci al eco nô mi co e tu rís ti co po de rá, a mé dio
pra zo, tra zer al gu ma for ma de com pen sa ção pe las
per das so fri das em fun ção da Inti fa da, dos aten ta dos
ter ro ris tas de se tem bro de 2001 e da guer ra no Ira-
que.

O mo nar ca jor da ni a no foi o an fi trião do en con tro
re a li za do na ci da de de Aqa ba, no pri me i ro se mes tre
do cor ren te ano, em que, sob a pres são de Bush, o
Pri me i ro-Mi nis tro is ra e len se, Ari el Sha ron, e o Pri me i-
ro-Mi nis tro pa les ti no, Mah moud Abbas, ace i ta rem o
“Road Map” em sua ín te gra, como foi ide a li za do pelo
quar te to EUA-UE-ONU-Rús sia.

No pla no in ter no, o even to mais im por tan te de
2003 foi o pro ces so ele i to ral que cul mi nou nas ele i-
ções par la men ta res de 17 de ju nho, as pri me i ras no
re i na do de Abdul lah II, e na re a ber tu ra do Par la men-
to, no dia 18 do mês pas sa do. O rei e o go ver no ti ve-
ram gran de su ces so em ga ran tir um pro ces so tran-
qüi lo, pa cí fi co, li vre e trans pa ren te, em que mes mo os 
par ti dos is lâ mi cos mais ra di ca is, que ha vi am bo i co ta-
do as ele i ções an te ri o res, em 1998, par ti ci pa ram e
res pe i ta ram as re gras ele i to ra is e de mo crá ti cas. Se -
gun do o rei, as ele i ções re fle ti ram os prin cí pi os de
“de mo cra cia, to le rân cia e plu ra lis mo que de vem nor -
te ar a Jor dâ nia e os jor da ni a nos”.

2. Eco no mia

Des de 1989, as su ces si vas ad mi nis tra ções vêm 
im ple men tan do rí gi do pro gra ma de ajus te e re for mas
cen tra dos no re ce i tuá rio do FMI, com vis tas à es ta bi li-
za ção da eco no mia por meio de: (a) ma nu ten ção de
câm bio fixo e so bre va lo ri za do em re la ção ao dó lar; (b) 
con ten ção das ta xas de in fla ção; (e) re du ção das ati -
vi da des eco nô mi cas a car go do Esta do e in cen ti vo à
ma i or par ti ci pa ção do se tor pri va do, e (d) pri o ri za ção,
na ori en ta ção dos in ves ti men tos, dos se to res vol ta-
dos para ex por ta ção.

As au to ri da des eco nô mi cas jor da ni a nas pro cu-
ram se guir a di re triz de sub me ter as po lí ti cas e ações
eco nô mi cas à con si de ra ção pré via da ini ci a ti va pri va-
da e cen tros de pes qui sa aca dê mi ca.

A Jor dâ nia bus ca jun to aos seus prin ci pa is par -
ce i ros e nos fo ros in ter na ci o na is com pen sa ções pe -
las per das de cor ren tes do em bar go eco nô mi co ao
Ira que. Ape sar de du ra men te atin gi da pe las me di das
res tri ti vas, a Jor dâ nia con ti nua a ter no Ira que o seu
prin ci pal par ce i ro co mer ci al, es ti man do-se em US$
300 mi lhões/ano o in ter câm bio bi la te ral.

3. Re la ções bi la te ra is

a)  Qu a dro atu al das re la ções bi la te ra is

As re la ções di plo má ti cas en tre Bra sil e Jor dâ-
nia fo ram for ma li za das em 1959, com o es ta be le ci-
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men to de le ga ção do Bra sil em Amã. Esta, ele va da
em 1964 à ca te go ria de Emba i xa da, cu mu la ti va, po -
rém, com a Emba i xa da do Bra sil em Be i ru te. Em
1984, o Bra sil abriu Emba i xa da pró pria na ca pi tal
jor da ni a na. A Emba i xa da da Jor dâ nia em Bra sí lia
ini ci ou suas ati vi da des tam bém em 1964.

Du ran te a Gu er ra do Gol fo, a Jor dâ nia de sem-
pe nhou pa pel po lí ti co im por tan te para o Bra sil, ao in -
ter ce der jun to ao Go ver no de Bag dá em fa vor da au -
to ri za ção para a sa í da dos cer ca de 150 bra si le i ros
que se en con tra vam no Ira que e no Ku a i te ocu pa do.

São cor re tas e cor di a is as re la ções en tre os dois 
pa í ses, que tro cam, com fre qüên cia, apo io para suas
res pec ti vas can di da tu ras nas Na ções Uni das.

O Go ver no bra si le i ro viu com oti mis mo as pers-
pec ti vas de paz que se abri ram ao Ori en te Mé dio com a
as si na tu ra do Me mo ran do de Sharm El- She ikh, em se -
tem bro de 1999, com a va li o sa con tri bu i ção do Rei
Abdul lah II, e cuja im ple men ta ção, ape sar das di fi cul da-
des en con tra das, es pe ra-se que te nha con ti nu i da de.

O Go ver no bra si le i ro acom pa nha com in te res se
e ad mi ra ção as ações do Rei Abdul lah II na co or de na-
ção con jun ta com o Pre si den te da ANP, Yas ser Ara fat,

de al guns dos te mas fun da men ta is das ne go ci a ções
com Isra el, qua is se jam, o des ti no dos re fu gi a dos pa -
les ti nos, a de fi ni ção de fron te i ras e o fu tu ro de Je ru sa-
lém.

Na sua vi si ta à Jor dâ nia, o Mi nis tro Cel so Amo -
rim en tre gou ao mo nar ca jor da ni a no, car ta do Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca con vi dan do-o para par ti ci-
par de uma cú pu la en tre pa í ses ára bes e sul-ame ri ca-
nos, em 2004. O Rei Abdul lah deu seu apo io à ini ci a ti-
va bra si le i ra.

b)  Vi si tas re cí pro cas

Ou tu bro de 1994: Vi si ta do Chan ce ler Cel so Amo-
rim, para as sis tir à as si na tu ra do Acor do de Paz
com Isra el.
Ou tu bro de 1995: Vi si ta da Mi nis tra da Indús tria, Co -
mér cio e Turis mo, Do rot héa We meck, para par ti ci par
da II Con fe rên cia para o De sen vol vi men to Eco nô mi-
co do Ori en te Mé dio e Nor te da Áfri ca – MENA
Sum mit.
Ju nho 2003. Vi si ta do Chan ce ler Cel so Amo rim,
para par ti ci par da Re u nião Extra or di ná ria Anu al do
Fo rum Eco nô mi co Mun di al.
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PARECERES

PARECER Nº 1.190, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 265, de
2003 (nº 1.751/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
au to ri za ção ou tor ga da ao Go ver no do
Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res
Re la tor ad hoc: Se na dor Pa pa léo Paes

I – Re la tó rio

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na -
ci o nal, nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o ato cons tan te da Por ta ria nº 192, de 17 de
abril de 2001, que re no va a au to ri za ção ou tor ga da ao
Go ver no do Esta do de Go iás, por in ter mé dio da
Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM, para
ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Nos ter mos do art. 16, § 1º, do Re gu la men to dos 
Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za-
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a mo da li da de de con vê nio, após a apro va ção do
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 223 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel e
apro va ção unâ ni me da que le ór gão. Já na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la
Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal
e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº

2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de au -
to ri za ção, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser-
va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para
ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des te tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam pou co se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39/92 que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri-
os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va-
ção de con ces são, per mis são para o ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção pela União, bem como por Esta dos e Mu ni-
cí pi os, Uni ver si da des e Fun da ções cons ti tu í das no
Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va, con for me pre ce i tua
o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, que com ple men tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117,
de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o Có di go Bra si-
le i ro de Te le co mu ni ca ções.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do Pro je to De cre to Le gis la ti vo nº 265, de
2003, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº  1–CE

A emen ta do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
265, de 2003, (nº 1751, de 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos) pas sa a ter a se guin te re da ção:

Apro va o ato que re no va a au to ri za-
ção ou tor ga da ao Go ver no do Esta do de
Go iás, por in ter mé dio da Agên cia Go i a na
de Co mu ni ca ção – AGECOM para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, na ci da de de Go iâ nia,
Esta do de Go iás.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –  Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re -
la tor ad hoc  – Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé -
lio Cos ta – Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Re nil-
do San ta na – Sér gio Gu er ra – Le o nel Pa van – Re -
gi nal do Du ar te – Ante ro Paes de Bar ros – Eu rí-
pe des Ca mar go – Mão San ta – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Edi -
son Lo bão.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 265, DE 2003

Apro va o ato que re no va a au to ri za-
ção ou tor ga da ao Go ver no do Esta do de
Go iás, por in ter mé dio da Agên cia Go i a na
Co mu ni ca ção – AGECOM, para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre–
qüên cia mo du la da, na ci da de de Go iâ nia,
Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 192, de 17 de abril de 2001, que re no va por
dez anos, a par tir de 5 de no vem bro de 1994, a au to ri-
za ção ou tor ga da ao Go ver no do Esta do de Go iás, por 
in ter mé dio da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção –
AGECOM, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

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

Sala da Co mis são, 16  de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – De mós te nes Tor res,
Re la tor; Pa pa léo  Paes, Re la tor, ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

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

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

....................................................................................
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DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-

das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da cão dada peIo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias. (Re da cão dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 1.191, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 266, de
2003 (nº 1.770/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da ao Go ver no do
Esta do de Go iás para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal na
ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res
Re la tor ad hoc: Se na dor Pa pa léo Paes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 266,
de 2003 (nº 1.770, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 19 de se tem bro de 2001, que re no va a con ces são
ou tor ga da ao Go ver no do Esta do de Go iás, por Inter -
mé dio da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção –
AGECOM para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em onda tro pi cal na ci da de de Go iâ nia, Esta do de
Go iás. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres-
so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca

da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 266, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na-
do Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na-
do ra do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con -
ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe -
cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, na -
da ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu-
ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 266, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va a con ces são ou tor-
ga da ao Go ver no do Esta do de Go iás, por Inter mé dio
da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM,
para exe cu tar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal na ci da de de
Go iâ nia, Esta do de Go iás, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a se guin te emen da de re da ção:
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EMENDA Nº 1-CE

A emen ta do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
266, de 2003, (nº 1.770, de 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos) pas sa a ter a se guin te re da ção:

Apro va o ato que re no va a au to ri za ção
ou tor ga da ao Go ver no do Esta do de Go iás,
por in ter mé dio da Agên cia Go i a na de Co-
mu ni ca ção – AGECOM) para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-

fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te  – Pa pa léo Paes,  Re la tor
Ad Hoc – Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio
Cos ta – Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Re nil do
San ta na – Sér gio Gu er ra – Le o nel Pa van – Re gi-
nal do Du ar te – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo
Paes – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju-
vên cio da Fon se ca – Luíz Otá vio – Ro me ro Jucá
– Edi son Lo bão.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 266, DE 2003

Apro va o ato que re no va a au to ri za-
ção ou tor ga da ao Go ver no do Esta do de
Go iás, por in ter mé dio da Agên cia Go i a na
de Co mu ni ca ção – AGECOM, para ex plo-
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Go iâ nia, Esta do
de Go iás.

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

De cre to de 19 de se tem bro de 2001, que re no va por
dez anos, a par tir de 22 de fe ve re i ro de 2000, a au to ri-
za ção ou tor ga da ao Go ver no do Esta do de Go iás, por 
in ter mé dio da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção
–AGECOM, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal
na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

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

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor De mós te nes
Tor res, Re la tor – Se na dor Pa pa léo Paes, Re la tor ad
hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,

ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi-
nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.192, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Re que ri-
men to nº 626, de 2003, so li ci tan do voto
de lou vor à pro pos ta do ex-Chan ce ler is -
ra e len se Shi mon Pe res, de in ter na ci o na li-
za ção da par te an ti ga da ci da de de Je ru-
sa lém, com vis tas à ces sa ção das hos ti li-
da des ára be-is ra e len ses.

Re la tor: Se na dor Flá vio Arns

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são o Re -
que ri men to nº 626, de 2003, do Se na dor Hé lio Cos ta,
que re quer, com base no art. 222, § 1º, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, voto de lou vor à pro pos ta
do ex-Chan ce ler is ra e len se Shi mon Pe res de in ter na-
ci o na li za ção da par te an ti ga da ci da de de Je ru sa lém,
com vis tas à ces sa ção das hos ti li da des ára be-is ra e-
len ses.

O Re que ri men to em tela tem como jus ti fi ca ti va
que a pro pos ta, ad vin da da Re so lu ção nº 181 (II) da
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, de co lo car a
ci da de de Je ru sa lém sob a tu te la des sa or ga ni za ção
in ter na ci o nal, con tri bu i rá mu i to para a cons tru ção da
paz na re gião. Assim sen do, a po si ção de Shi mon Pe -
res de re for çar par ci al men te essa al ter na ti va, para a
par te an ti ga de Je ru sa lém é de ex tre ma im por tân cia
por seu peso po lí ti co.
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II – Aná li se

A pro pos ta de in ter na ci o na li za ção da ci da de de
Je ru sa lém, de fato, foi sem pre uma al ter na ti va pen sa-
da para a re gião. A Re so lu ção nº 181 (II), de 1947, da
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, de ter mi na va,
na sua Par te III, que a Ci da de de Je ru sa lém, mais vi -
la re jos e ci da des cir cun dan tes, de ve ria ser es ta be le-
ci da como um ente se pa ra do sob re gi me in ter na ci o-
nal es pe ci al, a ser ad mi nis tra do pe las Na ções Uni-
das.

Um dos ob je ti vos cen tra is era o de pre ser var e
pro te ger o pa tri mô nio re li gi o so das três gran des cren -
ças mo no te ís tas: a cris tã, a ju da i ca e a mu çul ma na. E, 
des sa for ma, evi tar con fli tos de na tu re za re li gi o sa.
Nes se es pí ri to, a Ci da de de Je ru sa lém se ria des mi li-
ta ri za da e de cla ra da ne u tra.

Essa so lu ção, frus tra da des de 1950, re pre sen ta
um pas so sig ni fi ca ti vo para a bus ca da paz na re gião,
mo ti vo que tor na a po si ção, por par te de Shi mon Pe -
res, de re to ma da par ci al do for mu la do pela Na ções
Uni das de gran de sig ni fi ca ção, pois é pes soa de re no-
me no pla no in ter na ci o nal e ex-di ri gen te de Isra el, jus -
ta men te o país que co lo cou óbi ces à in ter na ci o na li za-
ção da ci da de de Je ru sa lém.

III – Voto

Des tar te, vo ta mos pela apro va ção do Re que ri-
men to nº 626, de 2003.

Sala das Ses sões, 28 de Agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Sibá Ma cha do – Flá -
vio Arns – Pe dro Si mon –Hé lio Cos ta – Lú cia Vâ -
nia – Ro dolp ho Tou ri nho, Re la tor ad hoc – Mar co
Ma ci el –  Ael ton Fre i tas –  Val dir Ra upp.

PARECER Nº 1.193, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Re que ri-
men to nº 724, de 2003, de au to ria do Se -
na dor Pe dro Si mon e ou tros Se nho res
Se na do res, so li ci tan do, nos ter mos do
art. 222 do Re gi men to Inter no, que esta
Casa pro po nha à Orga ni za ção das Na-
ções Uni das a in di ca ção do nome do
Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo, mor-
to, dia 19 de agos to úl ti mo, em aten ta do
ter ro ris ta con tra a sede da re pre sen ta ção
da ONU no Ira que, como can di da to ao
Prê mio No bel da Paz de 2003.

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

I – Re la tó rio

Vem a Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa na ci o nal, nos ter mos do per mis si vo re gi men tal, o 
Re que ri men to (SF) nº 724 de 2003, que, com fun da-
men to no dis pos to art. 222 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re quer que esta Casa pro po nha à
Orga ni za ção das Na ções Uni das a in di ca ção do
nome do Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo, mor to,
dia 19 de agos to de 2003, em aten ta do ter ro ris ta con -
tra a sede da re pre sen ta ção da ONU no Ira que, como
can di da to ao Prê mio No bel da Paz de 2003.

De au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, o Re que ri-
men to em apre ço vem fun da men ta do em con sis ten-
tes mo ti va ções, den tre as qua is in cum be des ta car:

[...] Por sua de di ca ção às ca u sas hu-
ma ni tá ri as e à de mo cra cia, por seu amor
aos po vos opri mi dos pela guer ra, nos mais
di fe ren tes e dis tan tes pon tos do pla ne ta,
Sér gio Vi e i ra de Mel lo se trans for mou, com
seu sa cri fí cio, em Már tir da Paz. É de jus ti-
ça, por tan to, que seu nome seja in di ca do,
pelo Bra sil, para o Prê mio No bel da Paz de
2003.

Com esta pro po si ção, que re mos, além
de ho me na ge ar este gran de bra si le i ro, dar o 
de vi do des ta que à atu a ção da ONU na re-
so lu ção dos mais di ver sos con fli tos ao re dor
do mun do, re for çan do a im por tân cia do seu
pa pel, em con tra po si ção ao des pres tí gio a
que ten tam con de ná-la os pre ten sos se nho-
res do mun do.

II. Mé ri to

O No bel da Paz tem sido re co nhe ci do como a
mais in con tes te láu rea da ca u sa da hu ma ni da de.
Entre gue, a cada ano, a pes so as que tra ba lham
para a edi fi ca ção da paz e da se gu ran ça co le ti va, o
prê mio re ves te-se de múl ti plos sim bo lis mos. Po lí ti-
cos ou re li gi o sos, ci vis ou mi li ta res, ho mens e mu-
lhe res, ne gros, ama re los, bran cos, to dos, en fim, e
mes mo ins ti tu i ções, que de al gu ma for ma re pre sen-
tam o com pro me ti men to com os di re i tos hu ma nos,
com a de mo cra cia, com a re con ci li a ção e a paz, têm 
seus es for ços re co nhe ci dos.

Em 1999, os Mé di cos Sem Fron te i ras (Mé de-
cins sans Fron tié res) re ce be ram o prê mio. Tra ba lhan-
do em con di ções ad ver sas, suas equi pes es pa-
lham-se ao re dor do glo bo, as sis tin do po pu la ções as -
so la das por guer ras e epi de mi as. Em 2000, o sul co -
re a no Kim Dae Jung, foi o es co lhi do, por sua luta em
prol da de mo cra cia e di re i tos hu ma nos no les te asiá ti-
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co. As Na ções Uni das, atu an do des de 1945 como fó -
rum por ex ce lên cia da po lí ti ca in ter na ci o nal, re ce be-
ram, pe las mãos de seu Se cre tá rio-Ge ral, Kofi Annan, 
o No bel da Paz em 2001. Os es for ços de Jimmy Car -
ter Jr. para o de sen vol vi men to eco nô mi co-so ci al e
para a so lu ção pa cí fi ca de con tro vér si as fo ram re co-
nhe ci dos com o ga lar dão de 2002.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo tra ba lhou com os mes-
mos pro pó si tos que ori en ta ram cada uma das pes so-
as e ins ti tu i ções re co nhe ci das pe los pre ce den tes No -
béis da Paz. Com de di ca ção ir res tri ta, co ra gem e oti -
mis mo, foi ca paz de pre ser var a con vic ção de que a
aju da hu ma ni tá ria pode fa zer di fe ren ça e me lho rar o
mun do. Suas vir tu des inex ce dí ve is, o de sa pe go à se -
gu ran ça pes so al e a gran de con vic ção no sig ni fi ca do
mo ral da ONU re ve la ram a gran de za de pre ten der
exer ci tar o po der, mas sem a for ça.

Sua fo lha de ser vi ços re ve la um pro fis si o nal
com pro me ti do com as Na ções Uni das e a hu ma ni da-
de. Esco lheu seus pos tos pe los de sa fi os e dis pen sou
sem pre a re tó ri ca bu ro crá ti ca. Foi a cam po. Bus cou
as pes so as. Enfren tou so fri men to, po bre za e do mi na-
ção. Mas en con trou es pe ran ça, no olhar de cada cri -
an ça re fu gi a da, no de ses pe ro dos der ro ta dos e fra gi-
li za dos pe las guer ras. Vi e i ra de Mel lo exer ceu seus
ide a is. Não es pe rou que lhe en tre gas sem um mun do
com me nos di ver si da des. Cons tru iu-o como pôde.

Qu an do sou be que Sér gio Vi e i ra de Mel lo ia
para o Ira que, em maio, man dei-lhe uma car ta. Su ge ri
que in for mas se às au to ri da des que con tro la vam o
país so bre a Ren da Bá si ca Uni ver sal, como con tri bu i-
ção para a re cons tru ção do Ira que. Dei como exem plo
o que já ocor re no es ta do ame ri ca no do Alas ca, onde
to dos os ha bi tan tes re ce bem uma ren da anu al vin da
de par te dos ro yal ti es da ex plo ra ção dos re cur sos
na tu ra is, prin ci pal men te o pe tró leo. Era essa, na mi -
nha opi nião, a me lhor ma ne i ra de os ira qui a nos te rem
aces so à ma i or ri que za do seu país, co i sa que nun ca
acon te ceu. Sér gio me res pon deu po si ti va men te. Sim,
ele en tre ga ria mi nha su ges tão às au to ri da des de ci só-
ri as do Ira que. Tam bém via aí uma sa í da para uma si -
tu a ção cri a da pe los ho mens e pelo hor ror da guer ra.
Via, mais uma vez, que o sal do da guer ra é o so fri-
men to hu ma no, a dor das fa mí li as, a fome, a fal ta de
sa ú de, o atra so na edu ca ção, a des tru i ção da vida
dos ci vis, do povo, qual quer povo, que quer ter – e tem 
– o sim ples di re i to à vida. Esse di re i to que lhe ti ra ram.
A guer ra não é só um mo men to ruim. Ela mar ca ge ra-
ções e le va rá ou tras tan tas para que um país e sua
po pu la ção se jam de novo o que já fo ram. Acho que
Sér gio en ten dia os li ba ne ses, os cam bo ja nos, os che -
che nos, os ira qui a nos.

Cre io que os au to res do aten ta do co me te ram
um trá gi co erro ao ata car a sede da ONU, no Ira que,
para ma tar Sér gio Vi e i ra de Mel lo e ou tros fun ci o ná ri-
os da que la or ga ni za ção sob a ale ga ção de que ele
“era o ho mem n° 1 dos EUA”. Tan to essa afir ma ção
não con diz com a ver da de que quan do Sér gio ex ter-
na va sua opi nião acer ca das tro pas de ocu pa ção afir -
ma va que elas de ve ri am sair do país o mais ra pi da-
men te pos sí vel. Em en tre vis ta re cen te, per gun ta do
como os ira qui a nos sen ti am aque la pre sen ça dis se:
“Eu (tam bém) não gos ta ria de ver tan ques es tran ge i-
ros em Co pa ca ba na”.

A in di ca ção que ora se faz, nos ter mos do Re -
que ri men to em apre ço, apre sen ta ao mun do não ape -
nas a sín te se de um bra si le i ro que or gu lha seu país,
mas, sim, a tra je tó ria de um mi li tan te que es co lheu a
paz como ci da da nia, e o tra ba lho como for ma de
exer cê-la.

III – Voto

Por todo ex pos to, sen do con ve ni en te e opor tu no
aos in te res ses na ci o na is, so mos pela apro va ção do
Re que ri men to (SF) nº 724, de 2003, que re quer que
esta Casa pro po nha à Orga ni za ção das Na ções Uni -
das a in di ca ção do nome do Emba i xa dor Sér gio Vi e i-
ra de Mel lo, mor to, dia 19 de agos to de 2003, em
aten ta do ter ro ris ta con tra a sede da re pre sen ta ção da 
ONU no Ira que, como can di da to ao Prê mio No bel da
Paz de 2003.

Sala das Co mis sões, 28 de agos to de 2003. –
Se na dor Tião Vi a na, Pre si den te em Exer cí cio – Edu-
ar do Su plicy, Re la tor – Lú cia Vâ nia – Ro dolp ho
Tou ri nho – Hé lio Cos ta – João Ca pi be ri be – Pe dro
Si mon – Val dir Ra upp – Ael ton Fre i tas – Mar co Ma -
ci el – Sibá Ma cha do – José Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – So bre
a Mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

Of. nº CE /54 /2003

Bra sí lia, 16 de ju lho 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, os Pro je tos de De cre tos Le gis la-
ti vos de nº 265 e 266 de 2003.

Aten ci o sa men te, Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Com
re fe rên cia ao Ofí cio que aca ba de ser lido, a Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que nos ter mos do art.
91, § 3º, do Re gi men to Inter no, com bi na do com o Pa -
re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple ná rio em 25 de 
mar ço de 2003, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is
para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com -
po si ção da Casa, para que os Pro je tos de De cre to Le -
gis la ti vo nºs 265 e 266, de 2003, se jam apre ci a dos
pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Foi
en ca mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 1.192, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, con clu in do fa vo ra vel men te ao Re que ri-
men to nº 626, de 2003, do Se na dor Hé lio Cos ta, so li-
ci tan do voto de lou vor à pro pos ta do ex-Chan ce ler is -
ra e len se Shi mon Pe res, de in ter na ci o na li za ção da
par te an ti ga da ci da de de Je ru sa lém, com vis tas à
ces sa ção das hos ti li da des ára be-is ra e len ses.

A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 222,
§ 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Foi
en ca mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 1.193, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, con clu in do fa vo ra vel men te ao Re que ri-
men to nº 724, de 2003, do Se na dor Pe dro Si mon e
ou tros Srs. Se na do res, so li ci tan do, nos ter mos re gi-
men ta is, que esta Casa pro po nha à Orga ni za ção das
Na ções Uni das a in di ca ção do nome do Emba i xa dor
Sér gio Vi e i ra de Mel lo, mor to, dia 19 de agos to úl ti mo,
em aten ta do ter ro ris ta con tra a sede da re pre sen ta-
ção da ONU no Ira que, como can di da to ao Prê mio
No bel da Paz de 2003.

A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 222,
§ 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – So bre
a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 764 , DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam pres ta-
das, pelo Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi-
men to, Indús tria e Co mér cio, as in for ma ções se guin-
tes acer ca dos em prés ti mos re cém-con ce di dos à Ve -
ne zu e la e Co lôm bia:

1. Qu a is são os efe i tos des ses em-
prés ti mos para as ex por ta ções bra si le i ras?

2. Be ne fi ci am em pre sas bra si le i ras
que es te jam atu an do na que les pa í ses?

3. Qual a for ma, as con di ções e o pra-
zo de pa ga men to des ses em prés ti mos e a
taxa de ju ros acor da da?

Jus ti fi ca ção

Esti ma-se que ape nas nos pri me i ros qua tro me -
ses do Go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va, o Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
(BNDES) as su miu com pro mis sos de até US$3 bi-
lhões para fi nan ci ar pa í ses la ti no-ame ri ca nos, 62%
mais do que o mon tan te as su mi do en tre os anos de
1997 e 2002. Com as re cen tes aber tu ras das li nhas
de cré di to para a Argen ti na, em maio, para a Ve ne zu-
e la, em agos to, to das no va lor de US$1 bi lhão, tem-se 
que em ape nas oito me ses de Go ver no, o BNDES
abriu li nhas de cré di to no to tal de US$5 bi lhões, va lor
cer ca de 300% su pe ri or ao aber to du ran te o pe río do
aci ma ci ta do de 5 anos.

Embo ra a de ci são so bre o apor te fi nan ce i ro
des ses em prés ti mos te nha na tu re za po lí ti ca e, por -
tan to, seja in cum bên cia pre cí pua do Po der Exe cu ti vo,
a mag ni tu de sem pre ce den te des sas so mas, agre ga-
da á re co nhe ci da es cas sez de re cur sos in ter nos no
País, exi ge por par te do Po der Pú bli co ca u te la e es -
cru pu lo so dis cer ni men to acer ca de suas pri o ri da des
e es tra té gi as de de sen vol vi men to. A luz do que, as li -
nhas de cré di to aber tas de ve rão sig ni fi car para o Bra -
sil im por tan te in cre men to de suas ex por ta ções e cri a-
ção de co mér cio, tão-so men te, en tre o país cre dor e o 
país de ve dor.

Com base nes sas pre o cu pa ções, pe di mos es -
cla re ci men tos ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do De-
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio a res pe i to dos
as pec tos men ci o na dos.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2003. – Se-
na dor He rá cli to For tes.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – O re -
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
pas so a ler.

São li dos os se guin tes
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 370, DE 2003

Alte ra o art. 2º da Lei nº 8.001, de 13
de mar ço de 1990, que de fi ne os per cen-
tu a is da dis tri bu i ção da com pen sa ção fi-
nan ce i ra de que tra ta a Lei nº 7.990, de 28 
de de zem bro de 1989.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço

de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º Para efe i to do cál cu lo de com -
pen sa ção fi nan ce i ra de que tra ta o art. 6º da 
Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de 1989,
en ten de-se por fa tu ra men to lí qui do o to tal
das re ce i tas de ven das, ex clu í das as des pe-
sas de trans por te e as de se gu ros, re la ti vas
à ven da, des ta ca das na nota fis cal do pro-
du to pos to no lo cal de ter mi na do pelo com-
pra dor, e as de tri bu tos in ci den tes so bre a
co mer ci a li za ção do pro du to mi ne ral.

..............................................................
§ 5º Não se in clu em como des pe sas

de trans por te e de se gu ros, para efe i to de
ob ten ção do fa tu ra men to lí qui do de que tra -
ta o ca put des te ar ti go, aque las in cor ri das
des de a ex tra ção da subs tân cia mi ne ral até
a úl ti ma eta pa do pro ces so de be ne fi ci a-
men to.

§ 6º A de du ção dos tri bu tos a que se
re fe re o ca put des te ar ti go será per mi ti da
des de que, cu mu la ti va men te, se re fi ra:

I – aos tri bu tos que in ci dam di re ta men-
te so bre a cir cu la ção dos pro du tos mi ne ra is
ou so bre a re ce i ta ou fa tu ra men to, de cor ren-
tes de sua co mer ci a li za ção;

II – ao va lor lí qui do de vi do, con for me
apu ra do na es cri tu ra ção fis cal do con tri bu in-
te, no pe río do de ocor rên cia do fato ge ra dor
da com pen sa ção fi nan ce i ra. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

As Leis no 7.990, de 28 de de zem bro de 1989, e
nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990, ins ti tu í ram o pa ga-
men to da com pen sa ção fi nan ce i ra pre vis ta no art. 20
da Cons ti tu i ção Fe de ral. Em par ti cu lar, es sas leis cri -
a ram a com pen sa ção fi nan ce i ra so bre a ex plo ra ção
de re cur sos mi ne ra is (CFEM) e es ta be le ce ram como
base de cál cu lo o fa tu ra men to lí qui do.

O Le gis la dor de fi niu essa base de cál cu lo como
sen do o fa tu ra men to bru to me nos as des pe sas com
tri bu tos, trans por te e se gu ro. Res tou cla ra a in ten ção
do Le gis la dor de es co lher o pre ço FOB-Mina (Free
On Bo ard – que sig ni fi ca es ta rem ex clu í dos trans por-
te e se gu ro) como base de cál cu lo da CFEM, ao per -
mi tir que as ven das com pre ço CIF (Cost of Insu ran ce
and Fre ight – que sig ni fi ca es ta rem in clu í dos trans-
por te e se gu ro) pu des sem ter de du zi dos os cus tos
com se gu ro e fre te. Os cus tos ope ra ci o na is cla ra men-
te não fa zem par te des sa de du ção. Mas a lei não tem
sido apli ca da des sa for ma.

O De cre to nº 1, de 11 de ja ne i ro de 1991, re gu-
la men tou o pa ga men to da com pen sa ção fi nan ce i ra
ins ti tu í da pe las leis su pra ci ta das. No en tan to, em cla -
ro de sa cor do com o es pí ri to da le gis la ção, o re gu la-
men to per mi tiu de du zir da base de cál cu lo da CFEM
os cus tos ope ra ci o na is com trans por te du ran te o pro -
ces so pro du ti vo da mina. A par tir des sa in de vi da ino -
va ção no ar ca bou ço le gal, itens cla ra men te atre la dos
aos cus tos ope ra ci o na is, como, por exem plo, es te i-
ras, pás car re ga de i ras, ca mi nhões fora de es tra da,
para trans por te de mi né rio até as uni da des de
pré-pro ces sa men to, pas sa ram a ser in clu í dos no cus -
to de trans por te para efe i to de cál cu lo da CFEM.

Des se modo, o ci ta do De cre to cri ou uma bre cha
ju rí di ca para que as mi ne ra do ras ob ti ves sem su ces si-
vas vi tó ri as na Jus ti ça, por meio de man da dos de se -
gu ran ça que “le ga li zam” a so ne ga ção. Hoje o es ta do
de Mi nas Ge ra is ar re ca da, a tí tu lo de CFEM, cer ca de
R$80 mi lhões. Na for ma ori gi nal men te ins ti tu í da na
lei, ar re ca da ria R$ 140 mi lhões. Nos úl ti mos anos,
essa prá ti ca tem im pu ta do ao Esta do de Mi nas per -
das es ti ma das em R$720 mi lhões. Pará e Mi nas Ge -
ra is, es ta dos lí de res na pro du ção mi ne ral do País,
com 70% da ar re ca da ção da CFEM, são os que mais
so frem com essa in de vi da de du ção.

Não bas tas se essa prá ti ca le si va ao po der pú bli-
co, as mi ne ra do ras ain da têm in ter pre ta do de ma ne i-
ra equi vo ca da o art. 2º da Lei nº 8.001, de 1990, ao
de du zi rem o ICMS des ta ca do de cada nota fis cal de
ven da, e não o efe ti va men te apu ra do na es cri tu ra ção
fis cal. Ora, a lei é mu i to cla ra ao es ta be le cer, como
base de cál cu lo da CFEM, o to tal das re ce i tas de ven -
das apu ra das num de ter mi na do pe río do de es cri tu ra-
ção. Isso sig ni fi ca que, para se de ter mi nar o tri bu to a
ser de du zi do da base de cál cu lo da CFEM, deve-se
aba ter, do to tal ge ral das ven das, da que le pe río do, o
va lor to tal apu ra do do IOF, COFINS, PIS e do sal do
de ve dor, se hou ver, do ICMS.

Par ti cu lar men te em re la ção ao ICMS, o va lor
de du tí vel para o cál cu lo da CFEM de ve ria re sul tar da
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di fe ren ça a ma i or en tre o dé bi to de ICMS de mer ca do-
ri as sa í das e o cré di to de ICMS pelo im pos to pago pe -
las mer ca do ri as en tra das no es ta be le ci men to no pe -
río do. Não é as sim que as mi ne ra do ras in ter pre tam a
lei. Elas de du zem da base da CFEM to dos os dé bi tos
de mer ca do ri as sa í das, mes mo que esse im pos to
não ve nha a ser re co lhi do por ter sido com pen sa do
na es cri tu ra ção fis cal.

Este Pro je to de lei pre ten de aca bar com es sas
di ver gên ci as re la ti vas à base de cál cu lo da CFEM,
sem pre ju í zo de que as di fe ren ças de in ter pre ta ção
in cor ri das no pas sa do con ti nu em a ser co bra das pela
via ju di ci al.

Com base nes sas ra zões re le van tes, so li ci to o
apo io dos no bres Se na do res para a apro va ção da
pre sen te ma té ria.

Sala das Ses sões, 3 de Se tem bro de 2003. –
Se na dor Hé lio Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

De fi ne os per cen tu a is da dis tri bu i-
ção da com pen sa ção fi nan ce i ra de que
tra ta a Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de 
1989, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 2º Para efe i to do cál cu lo de com pen sa ção fi -
nan ce i ra de que tra ta o art. 6º da Lei nº 7.990, de 28
de de zem bro de 1989, en ten de-se por fa tu ra men to lí -
qui do o to tal das re ce i tas de ven das, ex clu í dos os tri -
bu tos in ci den tes so bre a co mer ci a li za ção do pro du to
mi ne ral, as des pe sas de trans por te e as de se gu ros.

§ 1º O per cen tu al da com pen sa ção, de acor do
com as clas ses de subs tân ci as mi ne ra is, será de:

I – mi né rio de alu mí nio, man ga nês, sal-gema e
po tás sio: 3% (três por cen to);

II – fer ro, fer ti li zan te, car vão e de ma is subs tân ci-
as mi ne ra is: 2% (dois por cen to), res sal va do o dis pos-
to no in ci so IV des te ar ti go;

III – pe dras pre ci o sas, pe dras co ra das la pi dá-
ve is, car bo na dos e me ta is no bres: 0,2% (dois dé ci-
mos por cen to);

IV – ouro: 1% (um por cen to), quan do ex tra í do
por em pre sas mi ne ra do ras, isen tos os ga rim pe i ros.

§ 2º A dis tri bu i ção da com pen sa ção fi nan ce i ra
re fe ri da no ca put des te ar ti go será fe i ta da se guin te

for ma: (Re da ção dada pela Lei nº 9.993, de
24-7-2000)

I – 23% (vin te e três por cen to) para os Esta dos
e o Dis tri to Fe de ral;

II – 65% (ses sen ta e cin co por cen to) para os
Mu ni cí pi os;

II-A – 2% (dois por cen to) para o Fun do Na ci o nal
de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co –
FNDCT, ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº 719, de 31 de
ju lho de 1969, e res ta be le ci do pela Lei nº 8.172, de 18 
de ja ne i ro de 1991, des ti na do ao de sen vol vi men to ci -
en tí fi co e tec no ló gi co do se tor mi ne ral; (Inci so in clu í-
do pela Lei nº 9.993, de 24-7-2000)

(Re gu la men ta)
III – 10% (dez por cen to) para o Mi nis té rio de Mi -

nas e Ener gia, a se rem in te gral men te re pas sa dos ao
De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral –
DNPM, que des ti na rá 2% (dois por cen to) des ta
cota-par te à pro te ção mi ne ral em re giões mi ne ra do-
ras, por in ter mé dio do Insti tu to Bra si le i ro de Meio
Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is –
IBAMA. (Re da ção dada pela Lei nº 9.993, de
24-7-2000)

§ 3º O va lor re sul tan te da apli ca ção do per cen-
tu al, a tí tu lo de com pen sa ção fi nan ce i ra, em fun ção
da clas se e subs tân cia mi ne ral, será con si de ra do na
es tru tu ra de cus tos, sem pre que os pre ços fo rem ad -
mi nis tra dos pelo Go ver no.

§ 4º No caso das subs tân ci as mi ne ra is ex tra í das
sob o re gi me de per mis são da la vra ga rim pe i ra, o va -
lor da com pen sa ção será pago pelo pri me i ro ad qui-
ren te, con for me dis pu ser o re gu la men to.

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

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989.

Insti tui, para os Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os, com pen sa ção fi nan-
ce i ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de pe -
tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí dri-
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, de re cur sos mi ne ra is em seus res-
pec ti vos ter ri tó ri os, pla ta for mas con ti-
nen tal, mar ter ri to ri al ou zona eco nô mi ca
ex clu si va, e dá ou tras pro vi dên ci as. (art.
21, XIX da CF)

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

....................................................................................
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Art. 6º A com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra-
ção de re cur sos mi ne ra is, para fins de apro ve i ta men-
to eco nô mi co, será de até 3% (três por cen to) so bre o
va lor do fa tu ra men to lí qui do re sul tan te da ven da do
pro du to mi ne ral, ob ti do após a úl ti ma eta pa do pro-
ces so de be ne fi ci a men to ado ta do e an tes de sua
trans for ma ção in dus tri al.

§ 1º (Ve ta do).

§ 2º (Ve ta do).

I – (Ve ta do).
II – (Ve ta do).

III – (Ve ta do).
§ 3º (Ve ta do).

I – (Ve ta do).
II – (Ve ta do).
III – (Ve ta do).

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

DECRETO Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 1991

Re gu la men ta o pa ga men to da com-
pen sa ção fi nan ce i ra ins ti tu í da pela Lei nº
7.990, de 28 de de zem bro de 1989, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
ten do em vis ta o dis pos to nas Leis nºs 7.990, de 28 de
de zem bro de 1989, e 8.001, de 13 de mar ço de 1990,
bem as sim nas Leis nºs 2.004, de 3 de ou tu bro de
1953, 7.453, de 27 de de zem bro de 1985, e 7.525, de
22 de ju lho de 1986, e suas al te ra ções,

De cre ta:
...................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 371, DE 2003

De no mi na “Chi co Xa vi er” o tre cho
da ro do via BR-050, en tre a di vi sa dos
Esta dos de São Pa u lo e Mi nas Ge ra is e a
di vi sa dos mu ni cí pi os de Ube ra ba com
Uber lân dia, em Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Chi co Xa vi er” o tre cho

da ro do via BR-050, en tre a di vi sa dos Esta dos de São
Pa u lo e Mi nas Ge ra is e a di vi sa dos mu ni cí pi os de
Ube ra ba com Uber lân dia, no Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Jus ti fi ca ção

Fran cis co Cân di do Xa vi er, mais co nhe ci do
por Chi co Xa vi er, foi uma das mais ins ti gan tes fi gu-
ras da his tó ria re cen te do Bra sil, con si de ra do o
mé di um do sé cu lo e o ma i or psi có gra fo de to dos os
tem pos.

Chi co Xa vi er nas ceu em Pe dro Le o pol do, pe-
que na ci da de do es ta do de Mi nas Ge ra is, no dia 2 de
abril de 1910, fi lho de pais po bres e anal fa be tos. Foi
em Ube ra ba, con tu do, ci da de para onde se mu dou
em 1959, por ra zões de sa ú de, que ele de sen vol veu
gran de par te de sua obra e onde mor reu em 2002 aos 
92 anos de ida de.

Psi co gra fan do mor tos ilus tres, es cre veu mais
de 400 li vros, nos qua is con so la va in fe li zes, pre ga-
va a paz e es ti mu la va a ca ri da de. Seus mais de 20
mi lhões de li vros ven di dos, lhe per mi ti ram au fe rir
uma ren da anu al de cer ca de 650 mi lhões de dó la-
res, dos qua is nada guar da va. Des ti na va-a às
obras de ca ri da de, vi ven do da mo des ta apo sen ta-
do ria que re ce bia como es cri tu rá rio do Mi nis té rio
da Fa zen da.

Inspi ra das no seu exem plo e obra, vá ri as cen te-
nas de ins ti tu i ções de so li da ri e da de fo ram cri a das: or -
fa na tos, es co las para os po bres, la res para de fi ci en-
tes, am bu la tó ri os mé di cos e bi bli o te cas. Fo ram ins ti-
tu í dos tam bém: pro gra mas de as sis tên cia so ci al,
como os que pro mo vi am al fa be ti za ção de adul tos ou
ofe re ci am so pas para os po bres.

Como ocor re com os ído los po pu la res, foi ve ne-
ra do, ado ra do, e ao mes mo tem po, per se gui do, ata -
ca do. Mas, mes mo en tre os des cren tes, foi con si de ra-
do um per so na gem, no mí ni mo, in tri gan te.

Com essa ini ci a ti va, es pe ra mos pres tar a Chi co
Xa vi er uma ho me na gem que per pe tue sua va lo ro sa
fi gu ra, além de pos si bi li tar ao povo de Ube ra ba a
opor tu ni da de de ver sua ter ra as so ci a da a tão no tá vel
per so na li da de.

Nes se sen ti do, so li ci ta mos a co la bo ra ção dos
no bres Par la men ta res para a apro va ção da pre sen te
ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Ael ton Fre i tas.

(À Co mis são de Assun tos de Edu ca-
ção – de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 372, DE 2003

Dis põe so bre a per mis são às pes so-
as ju rí di cas para de du zir, do im pos to de
ren da, nos li mi tes e con di ções que ex pli-
ci ta, des pe sas com sa lá ri os pa gos a em -
pre ga dos de mais de qua ren ta anos de
ida de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As pes so as ju rí di cas po dem de du zir, do

im pos to de ren da de vi do, o va lor cor res pon den te a
sa lá ri os pa gos a em pre ga dos com mais de qua ren ta
anos de ida de.

§ 1º A de du ção de que tra ta este ar ti go é li mi ta-
da a vin te por cen to do to tal da fo lha sa la ri al e a dois
por cen to do im pos to de ren da de vi do e con di ci o na da
a que:

I – nos úl ti mos doze me ses, a quan ti da de de
em pre ga dos com ida de su pe ri or a qua ren ta anos não 
te nha sido, em ne nhum mo men to, in fe ri or a vin te por
cen to do to tal;

II – a em pre sa es te ja em si tu a ção per fe i ta men te
re gu lar em re la ção ao Fun do de Ga ran tia de Tem po
de Ser vi ço e às suas obri ga ções tri bu tá ri as e pre vi-
den ciá ri as.

§ 2º No cál cu lo do li mi te de que tra ta o § 1º e da
pro por ção de que tra ta o in ci so I, são ex clu í dos os só -
ci os e aci o nis tas com fun ção de di re ção e ge rên cia,
bem como os res pec ti vos sa lá ri os.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo, com vis tas ao cum pri-
men to do dis pos to nos arts. 50, II, 12 e 14 da Lei Com -
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, es ti ma rá o
mon tan te da re nún cia fis cal de cor ren te do dis pos to
nes ta Lei e o in clu i rá no de mons tra ti vo a que se re fe re
o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o qual
acom pa nha rá o pro je to de lei or ça men tá ria, cuja
apre sen ta ção se der após de cor ri dos ses sen ta dias
da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, mas o dis pos to no art. 1º só pro du zi rá efe i-
tos a par tir do pri me i ro dia do exer cí cio fi nan ce i ro ime -
di a ta men te pos te ri or àque le em que for im ple men ta-
do o dis pos to no art. 2º.

Jus ti fi ca ção

É so be ja men te co nhe ci do o pro ble ma de em-
pre ga bi li da de que afe ta os pro fis si o na is que ul tra pas-
sam a bar re i ra dos qua ren ta anos. For mou-se uma
bar re i ra pre con ce i tu o sa con tra eles, de tal ma ne i ra
que se toma uma tra gé dia para ao che fe de fa mí lia

per der o em pre go nes sa fase da vida. O pro ble ma de -
i xa de ser es tri ta men te pes so al para afe tar todo um
nú cleo fa mi li ar, com con se qüên ci as im por tan tes no
equi lí brio so ci al. Uma fa mí lia que per de seu su por te
eco nô mi co é uma fa mí lia pro pen sa a res va lar pri me i-
ro para a ex clu são so ci al e, em se gui da, para a mar gi-
na li da de da pró pria lei.

O pro ble ma afe ta mais di re ta men te os tra ba lha-
do res de me nor qua li fi ca ção. Qu an to me nor a qua li fi-
ca ção, me nor a pos si bi li da de de re co lo ca ção num
mer ca do al ta men te afe ta do pe las no vi da des e pe los
mo dis mos da tec no lo gia.

A sú bi ta glo ba li za ção do sis te ma eco nô mi co bra -
si le i ro ex pôs os pro du to res a um cho que de con cor rên-
cia em que a qua li da de e a pro du ti vi da de são o di fe ren-
ci al en tre per ma ne cer e ser ex pul so do mer ca do. Os
as pec tos po si ti vos des se cho que – que, sem dú vi da,
são mu i tos –, são con tra ba lan ça dos pela per ver sa re -
per cus são so bre o con tin gen te de mão-de-obra que
não foi adre de men te pre pa ra do para os no vos tem pos.

La men ta vel men te, no en xu ga men to ou mes mo
na re po si ção e ade qua ção de mão-de-obra aos no vos
pa drões pro du ti vos, a pri me i ra ví ti ma é o pro fis si o nal
ma du ro e de ba i xa qua li fi ca ção, con si de ra do me nos
apto para a re ci cla gem.

O pro je to ora co lo ca do à de li be ra ção tem a fi na-
li da de de cri ar con di ções para a mi no ra ção do pro ble-
ma, in tro du zin do um pe que no sub si dio fis cal ao em -
pre sá rio que man ti ver pelo me nos vin te por cen to de
seu qua dro cons ti tu í do de pes so as com mais de qua -
ren ta anos.

Como pode ser ob ser va do de sua le i tu ra, tra-
tou-se de ve dar que só ci os e aci o nis tas da em pre sa,
que nor mal men te cons ti tu em seu qua dro di re ti vo, se -
jam com pu ta dos no cál cu lo da de du ção. Por ou tro
lado, ao li mi tar a des pe sa tam bém a vin te por cen to
da fo lha, bus ca-se o ob je ti vo de for çar que os em pre-
ga dos con si de ra dos para a fru i ção do be ne fi cio per -
ce bam, no má xi mo, o sa lá rio mé dio da em pre sa. Ou
seja, que se jam atin gi dos os em pre ga dos, ma i o res de 
qua ren ta anos, de qua li fi ca ção de mé dia para ba i xo
em re la ção aos de ma is em pre ga dos.

O pro je to pre vê, nos arts. 2º e 3º, o me ca nis mo
para sa tis fa ção das exi gên ci as da Lei de Res pon sa bi-
li da de Fis cal e da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, em 
re la ção à pe que na per da de ar re ca da ção que even tu-
al men te po de rá pro vo car.

Sala das Ses sões,3 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Ael ton Fre i tas.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

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

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:

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

SEÇÃO III
Da Lei Orça men tá ria Anu al

Art 5º O pro je to de lei or ça men tá ria anu al, ela -
bo ra do de for ma com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al,
com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as, e com as nor -
mas des ta Lei Com ple men tar:

I – con te rá, em ane xo, de mons tra ti vo da com pa-
ti bi li da de da pro gra ma ção dos or ça men tos com os
ob je ti vos e me tas cons tan tes do do cu men to de que
tra ta o § 1º do art.4º;

II – será acom pa nha do do do cu men to a que se
re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção, bem como
das me di das de com pen sa ção a re nún ci as de re ce i ta
e ao au men to de des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter
con ti nu a do;

III – con te rá re ser va de con tin gên cia, cuja for ma
de uti li za ção e mon tan te, de fi ni do com base na re ce i-
ta cor ren te lí qui da, se rão es ta be le ci dos na lei di re tri-
zes or ça men tá ri as, des ti na da ao:

a)  (VETADO)
b)  aten di men to de pas si vos con tin gen tes e ou -

tros ris cos e even tos fis ca is im pre vis tos.
§ 1º To das as des pe sas re la ti vas à di vi da pú bli-

ca, mo bi liá ria ou con tra tu al, e as re ce i tas que as aten -
de rão, cons ta rão da lei or ça men tá ria anu al.

§ 2º O re fi nan ci a men to da dí vi da pú bli ca cons ta-
rá se pa ra da men te na lei or ça men tá ria e nas de cré di-
to adi ci o nal.

....................................................................................
Art 12. As pre vi sões de re ce i ta ob ser va rão as

nor mas téc ni cas e le ga is, con si de ra rão os efe i tos das
al te ra ções na le gis la ção, da va ri a ção do ín di ce de
pre ços, do cres ci men to eco nô mi co ou de qual quer
ou tro fa tor re le van te e se rão acom pa nha das de de-
mons tra ti vo de sua evo lu ção nos úl ti mos três anos, da 
pro je ção para os dois se guin tes àque le a que se re fe-
ri rem, e da me to do lo gia de cál cu lo e pre mis sas uti li-
za das.

§ 1º Re es ti ma ti va de re ce i ta por par te do Po der
Le gis la ti vo só será ad mi ti da se com pro va do erro ou
omis são de or dem téc ni ca ou le gal.

§ 2º O mon tan te pre vis to para as re ce i tas de
ope ra ções de cré di to não po de rá ser su pe ri or das
des pe sas de ca pi tal cons tan tes do pro je to de lei or ça-
men tá ria.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo de cada ente co lo ca rá à
dis po si ção dos de ma is Po de res e do Mi nis té rio Pú bli-
co, no mí ni mo trin ta dias an tes do pra zo fi nal para en -
ca mi nha men to de suas pro pos tas or ça men tá ri as, os
es tu dos e as es ti ma ti vas das re ce i tas para o exer cí cio
sub se qüen te, in clu si ve da cor ren te lí qui da, e as res -
pec ti vas me mó ri as de cál cu lo.

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

SEÇÃO II
Da Re nún cia de Re ce i ta

Art 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo
ou be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria da qual de cor ra re -
nún cia de re ce i ta de ve rá es tar acom pa nha da de es ti-
ma ti va do im pac to or ça men tá rio – fi nan ce i ro no exer -
cí cio em que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se -
guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as e a pelo me nos uma das se guin tes con di-
ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re -
nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da lei
or ça men tá ria, na for ma do art. 12, e de que não afe ta-
rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo
pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha da de me di das de com pen-
sa ção, no pe río do men ci o na do no ca put, por meio do
au men to de re ce i ta, pro ve ni en te da ele va ção de alí -
quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou
cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção
em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di fi-
ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção dis -
cri mi na da de tri bu tos ou con di ções, e ou tros be ne fí ci-
os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a ção do in -
cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta o ca put des te ar ti go
de cor rer da con di ção con ti da no in ci so II, o be ne fí cio
só en tra rá em vi gor quan do im ple men ta das as me di-
das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:
I – às al te ra ções das alí quo tas dos im pos tos

pre vis tos nos in ci sos I, II, IV e V do art.153 da Cons ti-
tu i ção, na for ma do seu § 1º;
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II – ao can ce la men to de dé bi to cujo mon tan te
seja in fe ri or ao dos res pec ti vos cus tos de co bran ça.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 373, DE 2003

Re vo ga o in ci so VII do art. 38 do De -
cre to-Lei nº 227, de 28 de fe ve re i ro de
1996, al te ra do pela Lei nº 9.134, de 14 de
no vem bro de 1996.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Re vo ga-se o in ci so VII do art. 38 do De -

cre to-Lei nº 227, de 28 de fe ve re i ro de 1967, al te ra do
pela Lei nº 9.314, de 14 de no vem bro de 1996.

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

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo do pre sen te pro je to de lei é re ti rar do
mun do ju rí di co a inó cua exi gên cia que o atu al Có di go
de Mi ne ra ção – De cre to-Lei nº 227, de 28 de fe ve re i ro
de 1967 – con sa gra no art. 38, in ci so VII, qual seja, a
de in clu ir, como ele men to de ins tru ção do re que ri-
men to de con ces são de la vra, “pro va de dis po ni bi li da-
de de fun dos ou da exis tên cia de com pro mis sos de fi -
nan ci a men to ne ces sá ri os para a exe cu ção do pla no
de apro ve i ta men to eco nô mi co e ope ra ção da mina”.

Na ver da de, a in clu são des sa exi gên cia como
ele men to de ins tru ção do re que ri men to de con ces são
de la vra, além de re pre sen tar en tra ve de na tu re za bu -
ro crá ti ca, vem to man do o mi ne ra dor re fém de ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras, que im põem des ca bi das obri ga ções
como con di ção para a ob ten ção do do cu men to: é pra -
xe, hoje, os ban cos exi gi rem que o in te res sa do de i xe
de po si ta do em con ta-cor ren te ou em apli ca ções fi-
nan ce i ras o mon tan te in te gral dos in ves ti men tos re-
que ri dos para a im plan ta ção do pro je to de apro ve i ta-
men to eco nô mi co da ja zi da. Des ne ces sá rio sa li en tar
que nin guém, no mun do dos ne gó ci os, ope ra des sa
for ma, pois os apor tes de ca pi tal se guem ri go ro so
cro no gra ma de de sem bol so du ran te o pe río do de im -
plan ta ção do pro je to, até atin gir-se o mon tan te dos in -
ves ti men tos pre vis tos.

De ma is dis to, é sa bi do que a atra ção de ca pi tal
e a ob ten ção de fi nan ci a men to jun to aos agen tes fi -
nan ce i ros só se vi a bi li zam após pro va da ob ten ção da 
con ces são de la vra, o que con fli ta no tem po com a in -
con gru en te exi gên cia pré via de dis po ni bi li da de fi nan-

ce i ra ou da exis tên cia de com pro mis sos de fi nan ci a-
men to, de que tra ta a lei vi gen te.

De ou tra par te, vem-se cons ta tan do, ao lon go
do tem po, a per da de subs tân cia des se ates ta do, uma 
vez que os pró pri os ban cos in sis tem em fa zer dele
cons tar a res sal va de que não se res pon sa bi li zam
pelo cum pri men to das obri ga ções fi nan ce i ras pre vis-
tas no pro je to, o que equi va le a di zer que ne gam toda
e qual quer vin cu la ção de ca rá ter obri ga ci o nal da ins ti-
tu i ção cre di tí cia com a apli ca ção, pelo con ces si o ná-
rio, dos re cur sos in dis pen sá ve is à exe cu ção do em-
pre en di men to. O ates ta do con te ria, as sim, uma es pé-
cie de ates ta ção do nada; se ria um pa pe lu cho
não-vin cu lan te, ab so lu ta men te es té ril.

Ro bus te ce o ar gu men to, ain da, o fato de que vá -
ri as em pre sas pos su em con ces sões de la vra cal ca-
das em do cu men ta ção da qual cons tou o “ates ta do
de ca pa ci da de fi nan ce i ra” ex pe di do por agen tes fi-
nan ce i ros que fo ram ex tin tos, e nem por isso elas de i-
xa ram de exer cer suas ati vi da des pro du ti vas ou ne gli-
gen ci a ram o cum pri men to das obri ga ções as su mi-
das.

Na tu ral men te que são as pe que nas e mé di as
em pre sas de mi ne ra ção – cer ca de 89% do uni ver so
em pre sa ri al do se tor, res pon sá ve is por 20% da pro-
du ção mi ne ral – as que mais so frem com o pro ble ma,
haja vis ta que as em pre sas de gran de por te ne nhum
óbi ce en fren tam para sa tis fa zer a exi gên cia, por mo ti-
vos ób vi os. São co nhe ci das, en tre tan to, no dia-a-dia
da ati vi da de mi ne rá ria, inú me ras si tu a ções em que o
pe que no mi ne ra dor não con se gue vi a bi li zar a im plan-
ta ção do seu pro je to em vir tu de das di fi cul da des com
que se de fron ta para con se guir tal do cu men to, de i-
xan do, des sa for ma, de ge rar em pre gos e ren da na
eco no mia.

Res sal te-se, mais, que, por ser a mi ne ra ção ati -
vi da de que exi ge vul to sos in ves ti men tos, ne nhum
em pre sá rio que haja che ga do ao es tá gio de la vra vai
tra tar o seu pro je to de modo ir res pon sá vel: con clu í da
a pes qui sa, apre sen ta do o re la tó rio dos tra ba lhos e
de pos se da apro va ção do DNPM, o mi ne ra dor terá,
sem dú vi das, in te res se em ob ter a con ces são o mais
ra pi da men te pos sí vel, a fim de dar con ti nu i da de ao
seu pro je to e de vi a bi li zá -lo, do pon to de vis ta fi nan ce-
i ro, da for ma mais ra ci o nal pos sí vel.

É pre ci so en fa ti zar que não será ja ma is o “ates -
ta do de ca pa ci da de fi nan ce i ra” que irá im pe dir a
aven tu ra le vi a na; ela é, na ver da de, de ses ti mu la da
pe los pró pri os cus tos (am bi en ta is, ad mi nis tra ti vos),
ris cos (mul tas, per da do tí tu lo por ca du ci da de) e obri -
ga ções que o con ces si o ná rio as su me quan do in gres-
sa na eta pa cru ci al da pro du ção.
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Opor tu no re cor dar, por úl ti mo, que im po si ção
se me lhan te à que se pre ten de eli mi nar ha via tam bém
no Có di go de Mi ne ra ção, re la ti va men te ao re que ri-
men to de au to ri za ção de pes qui sa, su pri mi da pela
Lei nº 9.314, de 14 de no vem bro de 1996, cujo prin ci-
pal ob je ti vo foi a sim pli fi ca ção de pro ce di men tos para
a ob ten ção dos tí tu los mi ne rá ri os.

A idéia que ani ma esta ini ci a ti va é pre ci sa men te
a de pôr fim à exi gên cia, re du zin do, uma vez mais, os
en tra ves da bu ro cra cia do se tor mi ne ral, cujo de sen-
vol vi men to está a re que rer mu dan ças le ga is e ins ti tu-
ci o na is ur gen tes.

Ten do a fir me con vic ção de que os meus pa res
nes ta Casa em pres ta rão in te gral apo io a este pro je to
de lei, as pi ra ção de quan tos exer cem ab ne ga da men-
te ati vi da des de pro du ção de bens mi ne ra is no País e
dos que pro pug nam pela eli mi na ção do bu ro cra tis mo
iner ci al, in fe liz men te ain da do mi nan te em mu i tos se -
to res da vida eco nô mi ca na ci o nal.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor José Jor ge.

LEGISLACÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 227,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dá nova re da ção ao De cre to-Lei nº
1.985, de 29 de ja ne i ro de 1940. (Có di go
de Mi nas).

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o ar ti go 9º, pa rá gra fo 2º, do Ato Insti -
tu ci o nal nº 4, de 7-12-1966, e

“Con si de ran do que da ex pe riên cia de vin te e
sete anos de apli ca ção do atu al Có di go de Mi nas fo -
ram co lhi dos en si na men tos que im pe de apro ve i tar;

Con si de ran do que a no tó ria evo lu ção da ciên cia
e da tec no lo gia, nos anos após a 2ª Gu er ra Mun di al,
in tro du ziu al te ra ções pro fun das na uti li za ção das
subs tân ci as mi ne ra is;

Con si de ran do que cum pre atu a li zar as dis po si-
ções le ga is de sal va guar da dos su pe ri o res in te res ses
na ci o na is, que evo lu em com o tem po;

Con si de ran do que ao Esta do in cum be adap tar
as nor mas que re gu lam ati vi da des es pe ci a li za das à
evo lu ção da téc ni ca, a fim de pro te ger a ca pa ci da de
com pe ti ti va do País nos mer ca dos in ter na ci o na is;

Con si de ran do que, na co li ma ção des ses ob je ti-
vos, é opor tu no adap tar o di re i to de mi ne ra ção à con -
jun tu ra;

Con si de ran do, mais, quan to cons ta da Expo si-
ção de Mo ti vos nú me ro 6-67-GB, de 20 de fe ve re i ro

de 1967, dos Se nho res Mi nis tros das Mi nas e Ener -
gia, Fa zen da e Pla ne ja men to e Co or de na ção Eco nô-
mi ca, de cre ta:” (Re da ção dada pelo De cre to-Lei nº
318, de 14-3-1967)

CÓDIGO DE MINERAÇÃO

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

CAPÍTULO III
Da La vra

Art. 38. O re que ri men to de au to ri za ção de la vra
será di ri gi do ao Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, pelo ti -
tu lar da au to ri za ção de pes qui sa, ou seu su ces sor, e
de ve rá ser ins tru í do com os se guin tes ele men tos de
in for ma ção e pro va:

I – cer ti dão de re gis tro, no De par ta men to Na ci o-
nal de Re gis tro do Co mér cio, da en ti da de cons ti tu í da;
(Re da ção dada pela Lei nº 9.314, de 14-11-1996)

II – de sig na ção das subs tân ci as mi ne ra is a la -
vrar, com in di ca ção do Alva rá de Pes qui sa ou tor ga do,
e de apro va ção do res pec ti vo Re la tó rio;

III – de no mi na ção e des cri ção da lo ca li za ção do
cam po pre ten di do para a la vra, re la ci o nan do-o, com
pre ci são e cla re za, aos va les dos rios ou cór re gos,
cons tan tes de ma pas ou plan tas de no tó ria au ten ti ci-
da de e pre ci são, e es tra das de fer ro e ro do vi as, ou,
ain da, a mar cos na tu ra is ou aci den tes to po grá fi cos
de in con fun dí vel de ter mi na ção; suas con fron ta ções
com au to ri za ção de pes qui sa e con ces sões de la vra
vi zi nhas, se as hou ver, e in di ca ção do Dis tri to, Mu ni cí-
pio, Co mar ca e Esta do, e, ain da, nome e re si dên cia
dos pro pri e tá ri os do solo ou pos se i ros;

IV – de fi ni ção grá fi ca da área pre ten di da, de li mi ta-
da por fi gu ra ge o mé tri ca for ma da, obri ga to ri a men te, por 
seg men tos de re tas com ori en ta ção Nor te-Sul e Les-
te-Oes te ver da de i ros, com 2 (dois) de seus vér ti ces, ou
ex cep ci o nal men te 1 (um), amar ra dos a pon to fixo e in -
con fun dí vel do ter re no, sen do os ve to res de amar ra ção
de fi ni dos por seus com pri men tos e ru mos ver da de i ros,
e con fi gu ra das, ain da, as pro pri e da des ter ri to ri a is por
ela in te res sa das, com os no mes dos res pec ti vos su per-
fi ciá ri os, além de plan ta de si tu a ção;

V – ser vi dões de que de ve rá go zar a mina;
VI – pla no de apro ve i ta men to eco nô mi co da ja -

zi da, com des cri ção das ins ta la ções de be ne fi ci a-
men to;

VII – pro va de dis po ni bi li da de de fun dos ou da
exis tên cia de com pro mis sos de fi nan ci a men to, ne-
ces sá ri os para exe cu ção do pla no de apro ve i ta men to
eco nô mi co e ope ra ção da mina.
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Pa rá gra fo úni co. Qu an do ti ver por ob je to área si -
tu a da na fa i xa de fron te i ra, a con ces são de la vra fica
ain da su je i ta aos cri té ri os e con di ções es ta be le ci das
em lei. (Re da ção dada pela Lei nº 9.314, de
14-11-1996).

........................................................................”

LEI Nº 9.314, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-lei nº
227, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º arts. 2º, 3º, 6º, 7º, 15, 16, 17, 20, 22, 23,

24, 25, 26, 30, 31, 37, 38, 41, 43, 44, 55, o ca put do
58, 63, 64, 81, 85, 92 e 93 do De cre to-Lei nº 227, de
28 de fe ve re i ro de 1967 – Có di go de Mi ne ra ção, al te-
ra do pelo De cre to-Lei nº 318, de 14 de mar ço de 1967 
e pe las Leis nos 6.403, de 15 de de zem bro de 1976,
6.567, de 24 de se tem bro de 1978, 7.085, de 21 de
de zem bro de 1982, 7.805, de 18 de ju lho de 1989,
7.886, de 20 de no vem bro de 1989 e 8.901, de 30 de
ju nho de 1994, pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 2º Os re gi mes de apro ve i ta men to das
subs tân ci as mi ne ra is, para efe i to des te Có di go, são:

I – re gi me de con ces são, quan do de pen der de
por ta ria de con ces são do Mi nis tro de Esta do de Mi -
nas e Ener gia;

II – re gi me de au to ri za ção, quan do de pen der de
ex pe di ção de al va rá de au to ri za ção do Di re tor-Ge ral
do De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral –
DNPM;

III – re gi me de li cen ci a men to, quan do de pen der
de li cen ça ex pe di da em obe diên cia a re gu la men tos
ad mi nis tra ti vos lo ca is e de re gis tro da li cen ça no De -
par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral – DNPM;

IV – re gi me de per mis são de la vra ga rim pe i ra,
quan do de pen der de por ta ria de per mis são do Di re-
tor-Ge ral do De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi -
ne ral – DNPM;

V – re gi me de mo no po li za ção, quan do, em vir tu-
de de lei es pe ci al, de pen der de exe cu ção di re ta ou in -
di re ta do Go ver no Fe de ral.”

“Art.3º ....................................................
§ 1º Não es tão su je i tos aos pre ce i tos

des te Có di go os tra ba lhos de mo vi men ta ção
de ter ras e de des mon te de ma te ri a is in na -
tu ra, que se fi ze rem ne ces sá ri os à aber tu ra

de vias de trans por te, obras ge ra is de ter ra-
ple na gem e de edi fi ca ções, des de que não
haja co mer ci a li za ção das ter ras e dos ma te-
ri a is re sul tan tes dos re fe ri dos tra ba lhos e fi -
can do o seu apro ve i ta men to res tri to à uti li-
za ção na pró pria obra.

§ 2º Com pe te ao De par ta men to Na ci o-
nal de Pro du ção Mi ne ral – DNPM a exe cu-
ção des te Có di go e dos di plo mas le ga is
com ple men ta res.”

“Art. 6º Clas si fi cam-se as mi nas, se gun do a
for ma re pre sen ta ti va do di re i to de la vra, em duas ca -
te go ri as:

I – mina ma ni fes ta da, a em la vra, ain-
da que tran si to ri a men te sus pen sa a 16 de
ju lho de 1934, e que te nha sido ma ni fes ta da
na con for mi da de do art. 10 do De cre to nº
24.642, de 10 de ju lho de 1934, e da Lei nº
94, de 10 de de zem bro de 1935;

II – mina con ce di da, quan do o di re i to
de la vra é ou tor ga do pelo Mi nis tro de Esta -
do de Mi nas e Ener gia.

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

“Art. 7º O apro ve i ta men to das ja zi das de pen de
de al va rá de au to ri za ção de pes qui sa, do Di re-
tor-Ge ral do DNPM, e de con ces são de la vra, ou tor-
ga da pelo Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia.

Pa rá gra fo úni co. Inde pen de de con ces-
são do Go ver no Fe de ral o apro ve i ta men to
de mi nas ma ni fes ta das e re gis tra das, as
qua is, no en tan to, são su je i tas às con di ções
que este Có di go es ta be le ce para a la vra, tri -
bu ta ção e fis ca li za ção das mi nas con ce di-
das.”

Art. 15. A au to ri za ção de pes qui sa será ou tor ga-
da pelo DNPM a bra si le i ros, pes soa na tu ral, fir ma in -
di vi du al ou em pre sas le gal men te ha bi li ta das, me di-
an te re que ri men to do in te res sa do.

Pa rá gra fo úni co. Os tra ba lhos ne ces-
sá ri os à pes qui sa se rão exe cu ta dos sob a
res pon sa bi li da de pro fis si o nal de en ge nhe i ro
de mi nas, ou de geó lo go, ha bi li ta do ao exer -
cí cio da pro fis são.”

“Art. 16. A au to ri za ção de pes qui sa será ple i te a-
da em re que ri men to di ri gi do ao Di re tor-Ge ral do
DNPM, en tre gue me di an te re ci bo no pro to co lo do
DNPM, onde será me ca ni ca men te nu me ra do e re gis-
tra do, de ven do ser apre sen ta do em duas vias e con -
ter os se guin tes ele men tos de ins tru ção:
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I – nome, in di ca ção da na ci o na li da de,
do es ta do ci vil, da pro fis são, do do mi cí lio e
do nú me ro de ins cri ção no Ca das tro de
Pes so as Fí si cas do Mi nis té rio da Fa zen da,
do re que ren te, pes soa na tu ral. Em se tra tan-
do de pes soa ju rí di ca, ra zão so ci al, nú me ro
do re gis tro de seus atos cons ti tu ti vos no
Órgão de Re gis tro de Co mér cio com pe ten-
te, en de re ço e nú me ro de ins cri ção no Ca -
das tro Ge ral dos Con tri bu in tes do Mi nis té rio
da Fa zen da;

II – pro va de re co lhi men to dos res pec-
ti vos emo lu men tos;

III – de sig na ção das subs tân ci as a
pes qui sar;

IV – in di ca ção da ex ten são su per fi ci al
da área ob je ti va da, em hec ta res, e do mu ni-
cí pio e es ta do em que se si tua;

V – me mo ri al des cri ti vo da área pre-
ten di da, nos ter mos a se rem de fi ni dos em
por ta ria do Di re tor-Ge ral do DNPM;

VI – plan ta de si tu a ção, cuja con fi gu ra-
ção e ele men tos de in for ma ção se rão es ta-
be le ci dos em por ta ria do Di re tor-Ge ral do
DNPM;

VII – pla no dos tra ba lhos de pes qui sa,
acom pa nha do do or ça men to e cro no gra ma
pre vis tos para sua exe cu ção.

§ 1º O re que ren te e o pro fis si o nal res -
pon sá vel po de rão ser in ter pe la dos pelo
DNPM para jus ti fi ca rem o pla no de pes qui sa
e o or ça men to cor res pon den te re fe ri dos no
in ci so VII des te ar ti go, bem como a dis po ni-
bi li da de de re cur sos.

§ 2º Os tra ba lhos des cri tos no pla no
de pes qui sa ser vi rão de base para a ava li a-
ção ju di ci al da ren da pela ocu pa ção do solo
e da in de ni za ção de vi da ao pro pri e tá rio ou
pos se i ro do solo, não guar dan do ne nhu ma
re la ção com o va lor do or ça men to apre sen-
ta do pelo in te res sa do no re fe ri do pla no de
pes qui sa.

§ 3º Os do cu men tos a que se re fe rem
os in ci sos V, VI e VII des te ar ti go de ve rão
ser ela bo ra dos sob a res pon sa bi li da de téc-
ni ca de pro fis si o nal le gal men te ha bi li ta do.”

“Art. 17. Será in de fe ri do de pla no pelo Di re-
tor-Ge ral do DNPM o re que ri men to de sa com pa nha-
do de qual quer dos ele men tos de ins tru ção re fe ri dos
nos in ci sos I a VII do ar ti go an te ri or.

§ 1º Será de ses sen ta dias, a con tar da data da
pu bli ca ção da res pec ti va in ti ma ção no Diá rio Ofi ci al
da União, o pra zo para cum pri men to de exi gên ci as
for mu la das pelo DNPM so bre da dos com ple men ta res
ou ele men tos ne ces sá ri os à me lhor ins tru ção do pro -
ces so.

§ 2º Esgo ta do o pra zo de que tra ta o
pa rá gra fo an te ri or, sem que haja o re que-
ren te cum pri do a exi gên cia, o re que ri men to
será in de fe ri do pelo Di re tor-Ge ral do
DNPM.”

“Art. 20. A au to ri za ção de pes qui sa im por ta nos
se guin tes pa ga men tos:

I – pelo in te res sa do, quan do do re que-
ri men to de au to ri za ção de pes qui sa, de
emo lu men tos em quan tia equi va len te a du-
zen tas e se ten ta ve zes a ex pres são mo ne-
tá ria UFIR, ins ti tu í da pelo art. 1º da Lei nº
8.383, de 30 de de zem bro de 1991;

II – pelo ti tu lar de au to ri za ção de pes-
qui sa, até a en tre ga do re la tó rio fi nal dos
tra ba lhos ao DNPM, de taxa anu al, por hec -
ta re, ad mi ti da a fi xa ção em va lo res pro gres-
si vos em fun ção da subs tân cia mi ne ral ob je-
ti va da, ex ten são e lo ca li za ção da área e de
ou tras con di ções, res pe i ta do o va lor má xi mo
de duas ve zes a ex pres são mo ne tá ria UFIR, 
ins ti tu í da pelo art. 1º da Lei nº 8.383, de 30
de de zem bro de 1991.

§ 1º O Mi nis tro de Esta do de Mi nas e
Ener gia, re la ti va men te à taxa de que tra ta o
in ci so II do ca put des te ar ti go, es ta be le ce rá,
me di an te por ta ria, os va lo res, os pra zos de
re co lhi men to e de ma is cri té ri os e con di ções
de pa ga men to.

§ 2º Os emo lu men tos e a taxa re fe ri-
dos, res pec ti va men te, nos in ci sos I e II do
ca put des te ar ti go, se rão re co lhi dos ao
Ban co do Bra sil S.A. e des ti na dos ao
DNPM, nos ter mos do in ci so III do ca put do
art. 5º da Lei nº 8.876, de 2 de maio de
1994.

§ 3º O não pa ga men to dos emo lu men-
tos e da taxa de que tra tam, res pec ti va men-
te, os in ci sos I e II do ca put des te ar ti go,
en se ja rá, nas con di ções que vi e rem a ser
es ta be le ci das em por ta ria do Mi nis tro de
Esta do de Mi nas e Ener gia, a apli ca ção das
se guin tes san ções:
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I – tra tan do-se de emo lu men tos, in de-
fe ri men to de pla no e con se qüen te ar qui va-
men to do re que ri men to de au to ri za ção de
pes qui sa;

II – tra tan do-se de taxa:
a) mul ta, no va lor má xi mo pre vis to no

art. 64;
b) nu li da de ex ofi cio do al va rá de au -

to ri za ção de pes qui sa, após im po si ção de
mul ta.”

“Art. 22. A au to ri za ção de pes qui sa será con fe-
ri da nas se guin tes con di ções, além das de ma is
cons tan tes des te Có di go:

I – o tí tu lo po de rá ser ob je to de ces são
ou trans fe rên cia, des de que o ces si o ná rio
sa tis fa ça os re qui si tos le ga is exi gi dos. Os
atos de ces são e trans fe rên cia só te rão va li-
da de de po is de de vi da men te aver ba dos no
DNPM;

II – é ad mi ti da a re nún cia à au to ri za-
ção, sem pre ju í zo do cum pri men to, pelo ti tu-
lar, das obri ga ções de cor ren tes des te Có di-
go, ob ser va do o dis pos to no in ci so V des te
ar ti go, par te fi nal, tor nan do-se ope ran te o
efe i to da ex tin ção do tí tu lo au to ri za ti vo na
data da pro to co li za ção do ins tru men to de
re nún cia, com a de so ne ra ção da área, na
for ma do art. 26 des te Có di go;

III – o pra zo de va li da de da au to ri za-
ção não será in fe ri or a um ano, nem su pe ri-
or a três anos, a cri té rio do DNPM, con si de-
ra das as ca rac te rís ti cas es pe ci a is da si tu a-
ção da área e da pes qui sa mi ne ral ob je ti va-
da, ad mi ti da a sua pror ro ga ção, sob as se -
guin tes con di ções:

a) a pror ro ga ção po de rá ser con ce di-
da, ten do por base a ava li a ção do de sen vol-
vi men to dos tra ba lhos, con for me cri té ri os
es ta be le ci dos em por ta ria do Di re tor-Ge ral
do DNPM;

b) a pror ro ga ção de ve rá ser re que ri da
até ses sen ta dias an tes de ex pi rar-se o pra -
zo da au to ri za ção vi gen te, de ven do o com -
pe ten te re que ri men to ser ins tru í do com um
re la tó rio dos tra ba lhos efe tu a dos e jus ti fi ca-
ti va do pros se gui men to da pes qui sa;

c) a pror ro ga ção in de pen de da ex pe di-
ção de novo al va rá, con tan do-se o res pec ti-
vo pra zo a par tir da data da pu bli ca ção, no

Diá rio Ofi ci al da União, do des pa cho que a
de fe rir;

IV – o ti tu lar da au to ri za ção res pon de,
com ex clu si vi da de, pe los da nos ca u sa dos a
ter ce i ros, di re ta ou in di re ta men te de cor ren-
tes dos tra ba lhos de pes qui sa;

V – o ti tu lar da au to ri za ção fica obri ga-
do a re a li zar os res pec ti vos tra ba lhos de
pes qui sa, de ven do sub me ter à apro va ção
do DNPM, den tro do pra zo de vi gên cia do
al va rá, ou de sua re no va ção, re la tó rio cir-
cuns tan ci a do dos tra ba lhos, con ten do os
es tu dos ge o ló gi cos e tec no ló gi cos quan ti fi-
ca ti vos da ja zi da e de mons tra ti vos da exe-
qüi bi li da de téc ni co-eco nô mi ca da la vra, ela -
bo ra do sob a res pon sa bi li da de téc ni ca de
pro fis si o nal le gal men te ha bi li ta do. Excep ci o-
nal men te, po de rá ser dis pen sa da a apre-
sen ta ção do re la tó rio, na hi pó te se de re nún-
cia à au to ri za ção de que tra ta o in ci so II
des te ar ti go, con for me cri té ri os fi xa dos em
por ta ria do Di re tor-Ge ral do DNPM, caso
em que não se apli ca rá o dis pos to no § 1º
des te ar ti go.

§ 1º  A não apre sen ta ção do re la tó rio
re fe ri do no in ci so V des te ar ti go su je i ta o ti -
tu lar à san ção de mul ta, cal cu la da à ra zão
de uma UFIR por hec ta re da área ou tor ga da
para pes qui sa.

§ 2º É ad mi ti da, em ca rá ter ex cep ci o-
nal, a ex tra ção de subs tân ci as mi ne ra is em
área ti tu la da, an tes da ou tor ga da con ces-
são de la vra, me di an te pré via au to ri za ção
do DNPM, ob ser va da a le gis la ção am bi en tal
per ti nen te.”

“Art. 23. Os es tu dos re fe ri dos no in ci so
V do art. 22 con clu i rão pela:

I – exe qüi bi li da de téc ni co-eco nô mi ca
da la vra;

II – ine xis tên cia de ja zi da;
III – ine xe qüi bi li da de téc ni co-eco nô mi-

ca da la vra em face da pre sen ça de fa to res
con jun tu ra is ad ver sos, tais como:

a) ine xis tên cia de tec no lo gia ade qua da
ao apro ve i ta men to eco nô mi co da subs tân-
cia mi ne ral;

b) ine xis tên cia de mer ca do in ter no ou
ex ter no para a subs tân cia mi ne ral.”

“Art. 24.  A re ti fi ca ção de al va rá de
pes qui sa, a ser efe ti va da me di an te des pa-
cho pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União,
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não acar re ta mo di fi ca ção no pra zo ori gi nal,
sal vo se, a ju í zo do DNPM, hou ver al te ra ção
sig ni fi ca ti va no po lí go no de li mi ta dor da área.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de que
tra ta a par te fi nal do ca put des te ar ti go,
será ex pe di do al va rá re ti fi ca dor, con tan-
do-se o pra zo de va li da de da au to ri za ção a
par tir da data da pu bli ca ção, no Diá rio Ofi -
ci al da União, do novo tí tu lo.”

“Art. 25. As au to ri za ções de pes qui sa
fi cam ads tri tas às áre as má xi mas que fo rem
fi xa das em por ta ria do Di re tor-Ge ral do
DNPM.”

“Art. 26. A área de so ne ra da por pu bli-
ca ção de des pa cho no Diá rio Ofi ci al da
União fi ca rá dis po ní vel pelo pra zo de ses-
sen ta dias, para fins de pes qui sa ou la vra,
con for me dis pu ser por ta ria do Mi nis tro de
Esta do de Mi nas e Ener gia.

§ 1º Sal vo quan do dis pu ser di ver sa-
men te o des pa cho res pec ti vo, a área de so-
ne ra da na for ma des te ar ti go fi ca rá dis po ní-
vel para pes qui sa.

§ 2º O Di re tor-Ge ral do DNPM po de rá
es ta be le cer cri té ri os e con di ções es pe cí fi-
cos a se rem aten di dos pe los in te res sa dos
no pro ces so de ha bi li ta ção às áre as dis po-
ní ve is nos ter mos des te ar ti go.

§ 3º  De cor ri do o pra zo fi xa do nes te
ar ti go, sem que te nha ha vi do pre ten den tes,
a área es ta rá li vre para fins de apli ca ção do
di re i to de pri o ri da de de que tra ta a alí nea a
do art. 11.

§ 4º As vis to ri as re a li za das pelo
DNPM, no exer cí cio da fis ca li za ção dos tra -
ba lhos de pes qui sa e la vra de que tra ta este 
Có di go, se rão cus te a das pe los res pec ti vos
in te res sa dos, na for ma do que dis pu ser por -
ta ria do Di re tor-Ge ral da re fe ri da au tar quia.”

“Art. 30.  Re a li za da a pes qui sa e apre -
sen ta do o re la tó rio exi gi do nos ter mos do in -
ci so V do art. 22, o DNPM ve ri fi ca rá sua
exa ti dão e, à vis ta de pa re cer con clu si vo,
profe ri rá des pa cho de:

I – apro va ção do re la tó rio, quan do fi car
de mons tra da a exis tên cia de ja zi da;

lI – não apro va ção do re la tó rio, quan do
fi car cons ta ta da in su fi ciên cia dos tra ba lhos
de pes qui sa ou de fi ciên cia téc ni ca na sua
ela bo ra ção;

III – ar qui va men to do re la tó rio, quan do
fi car de mons tra da a ine xis tên cia de ja zi da,
pas san do a área a ser li vre para fu tu ro re-
que ri men to, in clu si ve com aces so do in te-
res sa do ao re la tó rio que con clu iu pela re fe ri-
da ine xis tên cia de ja zi da;

IV – so bres ta men to da de ci são so bre o 
re la tó rio, quan do fi car ca rac te ri za da a im-
pos si bi li da de tem po rá ria da exe qüi bi li da de
téc ni co-eco nô mi ca da la vra, con for me pre-
vis to no in ci so III do art. 23.

§ 1º. Na hi pó te se pre vis ta no in ci so IV
des te ar ti go, o DNPM fi xa rá pra zo para o in -
te res sa do apre sen tar novo es tu do da exe-
qüi bi li da de téc ni co-eco nô mi ca da la vra, sob
pena de ar qui va men to do re la tó rio.

§ 2º. Se, no novo es tu do apre sen ta do,
não fi car de mons tra da a exe qüi bi li da de téc -
ni co-eco nô mi ca da la vra, o DNPM po de rá
con ce der ao in te res sa do, su ces si va men te,
no vos pra zos, ou co lo car a área em dis po ni-
bi li da de, na for ma do art. 32, se en ten der
que ter ce i ro po de rá vi a bi li zar a even tu al la-
vra.

§ 3º Com pro va da a exe qüi bi li da de téc -
ni co-eco nô mi ca da la vra, o DNPM pro fe ri rá,
ex of fi cio ou me di an te pro vo ca ção do in te-
res sa do, des pa cho de apro va ção do re la tó-
rio.”

“Art. 31. .................................................
Pa rá gra fo úni co. O DNPM po de rá pror -

ro gar o pra zo re fe ri do no ca put, por igual
pe río do, me di an te so li ci ta ção jus ti fi ca da do
ti tu lar, ma ni fes ta da an tes de fin dar-se o pra -
zo ini ci al ou a pror ro ga ção em cur so.”

“Art. 37. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Não ha ve rá res tri ções

quan to ao nú me ro de con ces sões ou tor ga-
das a uma mes ma em pre sa.

“Art. 38. .................................................
I – cer ti dão de re gis tro, no De par ta-

men to Na ci o nal de Re gis tro do Co mér cio,
da en ti da de cons ti tu í da;

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Qu an do ti ver por ob je-

to área si tu a da na fa i xa de fron te i ra, a con -
ces são de la vra fica ain da su je i ta aos cri té ri-
os e con di ções es ta be le ci das em lei.”

“Art. 41. .................................................
§ 3º. Po de rá esse pra zo ser pror ro ga-

do, até igual pe río do, a ju í zo do Di re tor-Ge-
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ral do DNPM, des de que re que ri do den tro
do pra zo con ce di do para cum pri men to das
exi gên ci as.

§ 4º Se o re que ren te de i xar de aten-
der, no pra zo pró prio, as exi gên ci as for mu la-
das para me lhor ins tru ção do pro ces so, o
pe di do será in de fe ri do, de ven do o DNPM
de cla rar a dis po ni bi li da de da área, para fins
de re que ri men to de con ces são de la vra, na
for ma do art. 32.”

“Art. 43. A con ces são de la vra terá por
tí tu lo uma por ta ria as si na da pelo Mi nis tro de
Esta do de Mi nas e Ener gia.’

“Art. 44. O ti tu lar da con ces são de la-
vra re que re rá ao DNPM a Pos se da Ja zi da,
den tro de no ven ta dias a con tar da data da
pu bli ca ção da res pec ti va por ta ria no Diá rio
Ofi ci al da União.

Pa rá gra fo úni co. O ti tu lar pa ga rá uma taxa de
emo lu men tos cor res pon den te a qui nhen tas UFIR.”

“Art. 55. .................................................
§ 1º Os atos de ali e na ção ou one ra ção

só te rão va li da de de po is de aver ba dos no
DNPM.

Art. 58. Po de rá o ti tu lar da por ta ria de
con ces são de la vra, me di an te re que ri men to
jus ti fi ca do ao Mi nis tro de Esta do de Mi nas e 
Ener gia, ob ter a sus pen são tem po rá ria da
la vra, ou co mu ni car a re nún cia ao seu tí tu lo.

..............................................................
“Art. 63. O não cum pri men to das obri-

ga ções de cor ren tes das au to ri za ções de
pes qui sa, das per mis sões de la vra ga rim pe-
i ra, das con ces sões de la vra e do li cen ci a-
men to im pli ca, de pen den do da in fra ção, em:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta; e
III – ca du ci da de do tí tu lo.
§ 1º. As pe na li da des de ad ver tên cia,

mul ta e de ca du ci da de de au to ri za ção de
pes qui sa se rão de com pe tên cia do DNPM.

§ 2º. A ca du ci da de da con ces são de
la vra será ob je to de por ta ria do Mi nis tro de
Esta do de Mi nas e Ener gia.”

“Art. 64. A mul ta ini ci al va ri a rá de 100
(cem) a 1.000 (um mil) UFIR, se gun do a
gra vi da de das in fra ções.

..............................................................
“Art. 81. As em pre sas que ple i te a rem

au to ri za ção para pes qui sa ou la vra, ou que
fo rem ti tu la res de di re i tos mi ne rá ri os de pes -

qui sa ou la vra, fi cam obri ga das a ar qui var
no DNPM, me di an te pro to co lo, os es ta tu tos
ou con tra tos so ci a is e acor dos de aci o nis tas
em vi gor, bem como as fu tu ras al te ra ções
con tra tu a is ou es ta tu tá ri as, dis pon do nes te
caso do pra zo má xi mo de trin ta dias após
re gis tro no De par ta men to Na ci o nal de Re-
gis tro de Co mér cio.

Pa rá gra fo úni co. O não cum pri men to
do pra zo es ta be le ci do nes te ar ti go en se ja rá
as se guin tes san ções:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta, a qual será apli ca da em do -

bro no caso de não aten di men to das exi gên-
ci as ob je to des te ar ti go, no pra zo de trin ta
dias da im po si ção da mul ta ini ci al, e as sim
su ces si va men te, a cada trin ta dias sub se-
qüen tes.’

“Art. 85. O li mi te sub ter râ neo da ja zi da
ou mina é o pla no ver ti cal co in ci den te com o 
pe rí me tro de fi ni dor da área ti tu la da, ad mi ti-
da, em ca rá ter ex cep ci o nal, a fi xa ção de li-
mi tes em pro fun di da de por su per fí cie ho ri-
zon tal.

§ 1º. A ini ci a ti va de pro por a fi xa ção de 
li mi tes no pla no ho ri zon tal da con ces são po -
de rá ser do ti tu lar dos di re i tos mi ne rá ri os
pre e xis ten tes ou do DNPM, ex of fi cio, ca-
ben do sem pre ao ti tu lar a apre sen ta ção do
pla no dos tra ba lhos de pes qui sa, no pra zo
de no ven ta dias, con ta do da data de pu bli-
ca ção da in ti ma ção no Diá rio Ofi ci al da
União, para fins de pri o ri da de na ob ten ção
do novo tí tu lo.

§ 2º Em caso de inob ser vân cia pelo ti -
tu lar de di re i tos mi ne rá ri os pre e xis ten tes no
pra zo a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or, o 
DNPM po de rá co lo car em dis po ni bi li da de o
tí tu lo re pre sen ta ti vo do di re i to mi ne rá rio de -
cor ren te do des mem bra men to.

§ 3º Em ca rá ter ex cep ci o nal, ex of fi cio
ou por re que ri men to de par te in te res sa da,
po de rá o DNPM, no in te res se do se tor mi-
ne ral, efe tu ar a li mi ta ção de ja zi da por su-
per fí cie ho ri zon tal, in clu si ve em áre as já ti tu-
la das.

§ 4º O DNPM es ta be le ce rá, em por ta-
ria, as con di ções me di an te as qua is os de-
pó si tos es pe ci fi ca dos no ca put po de rão ser
apro ve i ta dos, bem como os pro ce di men tos
ine ren tes à ou tor ga da res pec ti va ti tu la ção,
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res pe i ta dos os di re i tos pre e xis ten tes e as
de ma is con di ções es ta be le ci das nes te ar ti-
go.”

“Art. 92. O DNPM man te rá re gis tros
pró pri os dos tí tu los mi ne rá ri os.”

“Art. 93. Se rão pu bli ca dos no Diá rio
Ofi ci al da União os al va rás de pes qui sa, as
por ta ri as de la vra e os de ma is atos ad mi nis-
tra ti vos de les de cor ren tes.”

Art. 2º Fica su pri mi do o tí tu lo do Ca pí tu lo VII –
“Da Empre sa de Mi ne ra ção” do De cre to-lei nº 227,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, pas san do o re fe ri do ca -
pí tu lo a ter o tí tu lo “Das Dis po si ções Fi na is”, com
iní cio no art. 81 do ci ta do di plo ma e re nu me ra do, em 
con se qüên cia, o seu atu al Ca pí tu lo VIII.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após a data de sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si-
ções em con trá rio, es pe ci al men te os arts. 5º, 21, 79,
80 e 82 do De cre to-lei nº 227, de 28 de fe ve re i ro de
1967.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo fará pu bli car no Diá rio
Ofi ci al da União, na ín te gra, o tex to do De cre to-lei nº
227, de 28 de fe ve re i ro de 1967, com to das as al te ra-
ções sub se qüen tes à sua pu bli ca ção e as de cor ren-
tes des ta lei, no pra zo de no ven ta dias da pro mul ga-
ção des ta Lei.

Bra sí lia, 14 de no vem bro de 1996; 175º da Inde -
pen dên cia e 108º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

(À Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Os
pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co-
mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, pro je tos re ce bi dos da Câ ma ra
dos De pu ta dos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 530, DE 2003

(Nº 1.321/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul-
tu ral e So ci al de Tupi Pa u lis ta a Exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Tupi Pa u lis ta, Esta do de São
Pa u lo.

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

ta ria nº 205, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a

Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al de Tupi Pa u lis ta a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Tupi Pa u lis ta, Esta do de São
Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 624, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 58, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
ARCC, Asso ci a ção Re me di en se Co mu ni tá ria de Co-
mu ni ca ção, na ci da de de Se nho ra dos Re mé di os – MG;

2 – Por ta ria 88,de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são, na ci da de
do Ia pu en se – MG;

3 – Por ta ria nº 91, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e cul tu ra,
Rá dio Co mu ni tá ria, na ci da de de Cam po do Meio –
MG;

4 – Por ta ria nº 93, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção  Cul tu ral  Ser ra das Ga les,  Na ci da de de
Pa ra ú na – GO;

5 – Por ta ria nº 139, do 26 de mar ço de 2001 –
Aa so ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ami gos de Ta qua-
ra na, na ci da de de Ta qua ra na – AL;

6 – Por ta ria nº 140, de 26 de Mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria União de São Ti a go
(ACCU), na ci da de de São ti a go – MG;

7 – Por ta ria Nº 141, de 26 do mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Fru tal,
ci da de do Fru tal – MG;

8 – Por ta ria nº 142, de 26 do mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mo mu ni tá ria do Mu ni ci pío de Upa ne-
ma – RN, na ci da de de Upa ne na – RN;

9 – Por ta ria nº 143, de 26 de Mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria do Aju ri ca-
ba/RS, na ci da de de Aju ri ca ba-RS;

10 – Por ta ria nº 144, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Ver de Vida, na ci da de de Can doí – PR;

11 – Por ta ria nº 145, do 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Vale do Ti ba gi,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba – PR;
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12 – Por ta ria nº 146 de 26 de mar ço de 2O01 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ja cu tin guen se de
Ru di o di fu são (ACCOJAR), na ci da de de Ja cu tin ga –
MG;

13 – Por ta ria nº 147, de 26 de mar ço de 2001 –
Assci a ção Pró-Sa ú de de Fe i jó/AC, na ci da de de Fe i jó
– AC;

14 – Por ta ria nº 198, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca do ra de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria, na ci da de de Gu a pi a çu – SP; e

15 – Por ta ria nº 205, de 18 de abril de 2001 – 
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al do Tupi Pa u lis ta, na ci da de de Tupi Pa u lis ta –
SP.

Bra sí lia, 22 de ju lho de 2001. – Marco Maciel.

MC nº 283 EM

Bra sí lia, 23 de maio de 2001

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

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

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

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

4. So bre o caso de es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs-
tan ci a da nos au tos do Pro ces so nº 53830.002065/98, 
que ora faço acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si-
di ar ao tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 205, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso  de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos 
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53830.002065/98, re sol ve: Art. 1º Au to ri zar a Asso ci-
a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al
de Tupi Pa u lis ta, com sede na Rua Ti ra den tes, nº 443,
Cen tro, na ci da de de Tupi Pa u lis ta, Esta do de São Pa -
u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a Ope rar com
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º23’33”S lon gi tu de em
51º34’37”w uti li zan do a fre quên cia de 87,9 MHZ.

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

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

RELATÓRIO Nº 75/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53830002065/98, de
10-9-1998.

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

Inte res sa do : Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti-
co, Cul tu ral e So ci al de Tupi Pa u lis ta – ADACUSTUPA,
lo ca li da de de Tupi Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co,
Cul tu ral e So ci al de Tupi Pa u lis ta – ADACUSTUPA,
ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
02.699.164/0001-84, no Esta do de São Pa u lo, com
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sede na Rua Ti ra den tes nº 443 – Cen tro, ci da de de
Tupi Pa u lis ta – SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to
da ta do de 10 de se tem bro de 1998, subs cri to por re -
pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to

vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 9 à 111, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ti ra den tes nº 443–
Cen tro, na ci da de de Tupi Pa u lis ta, Esta do de São Pa -
u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em 21º 22’ 52” S de
la ti tu de e 51º 43’ 14” W de lon gi tu de, re ti fi ca da a lon gi-
tu de em 51º34’14”, me di an te re que ri men to da ta do de 
7 de mar ço de 1999, con so an te aos da dos cons tan-
tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 18-3-1999, Se ção
3.

   10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 83, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Ocor re que pos te ri or-
men te a re que ren te al te rou, sen si vel men te, as co or-
de na das pro pos tas e con si de ran do que a en ti da de é
a úni ca in te res sa da na pres ta ção do ser vi ço na lo ca li-
da de, as mes mas fo ram ace i tas em face do dis pos to
na Por ta ria nº 83.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
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– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci sos
II e IV da Nor ma nº 2/98, com pro va ção de ne ces sá ria
al te ra ção es ta tu tá ria e apre sen ta ção do Pro je to Téc -
ni co, (fls. 88 à 111).

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

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

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

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

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

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11. Fo lhas 113 e 114. Na oca sião da
so li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a en ti da de
de ve rá in di car o nome do fa bri can te e o mo de lo do
trans mis sor cer ti fi ca do para o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria de 25,0 W.

15. É o re la tó río.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul -

tu ral e So ci al de Tupi Pa u lis ta – ADACUSTUPA.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Luiz Fab bro
Vice-Pre si den te: Lu ci a no Pi nhe i ro Bri to
Se cre tá rio-Ge ral: Eric Sou sa Man so Vi e i ra
Te sou re i ro: Pa u lo Cé sar Mas tel li ni

Di re to ra So ci al: Dag mar Tres sol di

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

Rua Ti ra den tes nº 443 – Cen tro, ci da de de Tupi
Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
21º 23’ 33” de la ti tu de e 51º 34’ 37” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls 113 e 114,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 
90 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al de Tupi Pa u-
lis ta – ADACUSTUPA, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di-
da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830002065/98, de 10 de se tem-
bro de 1998.

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 531, DE 2003

(Nº 1.568/201, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ci da dã de Pro mo ção
Edu ca ci o nal, Cul tu ral Artís ti ca, Espor ti va
e Co mu ni ca ção So ci al “Nos sa Se nho ra
Apa re ci da” de Te o do ro Sam pa io – SP a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Te o do ro Sam pa io,
Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 69, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da dã de Pro mo ção Edu-
ca ci o nal, Cul tu ral, Artís ti ca, Espor ti va e Co mu ni ca-
ção So ci al “Nos sa Se nho ra Apa re ci da” de Te o do ro
Sam pa io – SP a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Te o do ro Sam pa io, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 740, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 45, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da da nia, Co mu ni ca ção e
Cul tu ra de Ma ti nha – MA, na ci da de de Ma ti nha – MA;

2 – Por ta ria nº 48, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Cul tu ral e So ci-
al Bor bo re men se, na ci da de de Bor bo re ma – SP;

3 – Por ta ria nº 50, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra di o vi da de Bo tu po rã, na
ci da de de Bo tu po rã – BA;

4 – Por ta ria nº 52, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Des por ti va de São Ben to, na ci -
da de de São Ben to – MA;

5 – Por ta ria nº 59, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Vida de So bra di nho, na
ci da de de So bra di nho – DF;

6 – Por ta ria nº 61, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Tan cre do Ne ves –
ACOMTANE, na ci da de de Ca ja ze i ras – PB;

7 – Por ta ria nº 63, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “São Fran cis co de Assis”, na 
ci da de de Por to Fran co – MA;

8 – Por ta ria nº 69, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da dã de Pro mo ção Edu-
ca ci o nal, Cul tu ral, Artís ti ca, Espor ti va e Co mu ni ca-
ção So ci al “Nos sa Se nho ra Apa re ci da” de Te o do ro
Sam pa io – SP, na ci da de de Te o do ro Sam pa io – SP;

9 – Por ta ria nº 81. de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Vár -
zea Nova., na ci da de de Vár zea Nova – BA;

10 – Por ta ria nº 109. de 6 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pra do. na ci da de de Pra -
do – BA; e

11 – Por ta ria nº 118, de 6 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mon te Si nal. ACMS. na ci da-
de de Ita o ca ra – RJ.

Bra sí lia, 12 de ju lho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 110 EM

Bra sí lia. 26 de mar ço de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ci da dã de Pro mo ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral, Artís ti ca , 
Espor ti va e Co mu ni ca ção So ci al “Nos sa Se nho ra
Apa re ci da” de Teo do ro Sam pa io – SP, com sede na
ci da de de Te o do ro Sam pa io Esta do de São Pa u lo, ex -
plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con -
for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e
a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001958198, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 69, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso
de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos ar ti-
gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615 de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001958/98 re sol ve:
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Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci -
da dã de Pro mo ção Edu ca ci o nal Cul tu ra, Artís ti ca,
Espor ti va e Co mu ni ca ção So ci al “Nos sa Se nho ra
Apa re ci da” de Te o do ro Sam pa io –SP, com sede na
Rua Pe dro Ro dri gues nº 735, Cen tro na Ci da de de
Te o do ro Sam pa io, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria pelo pra zo de
três anos sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9612 de 19 de fe ve re i ro de 1998 leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de 22º 31’ 38” S e lon gi tu de em 52º
10’ 07” W uti li zan do a fre qüên cia de 97,9MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 16/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.001.958/98 de 3 de
se tem bro de 1998.

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

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da dã  “Nos -
sa Se nho ra Apa re ci da” Te o do ro Sam pa io – SP, na
lo ca li da de de Te o do ro Sam pa io – SP.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da dã “Nos sa Se-
nho ra Apa re ci da” Te o do ro Sam pa io – SP, ins cri to no
CGC sob o nú me ro 02.403.018/0001-60, no Esta do
de São Pa u lo, com sede na Rua Pe dro Ro dri gues,
735, cen tro, ci da de de Te o do ro Sam pa io, SP, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 31 de
agos to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Relatório

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

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

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

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

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 263, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na rua Pe dro Ro dri gues, 735,
Cen tro, ci da de de Te o do ro Sam pa io, Esta do de São
Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em 22º 31’ 38” S
de la ti tu de e 52º 10’ 07” W de lon gi tu de, con so an te os
da dos cons tan tes no avi so no DOU de 5-11-1998, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 148, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, in ci so III, VI, al te ra ção es ta tu tá ria e
es cla re cer so bre di re to res fun ci o ná ri os pú bli cos; bem 
como apre sen tar o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co),
da Nor ma 02/98, (fls. 151, 165,188, 202, 220, 222 e
265).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 168 e fls.
226, fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es -
tão re su mi das as se guin tes in for ma ções:

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

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

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia

efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no li mi-
te da área de ser vi ço;

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 261 e 262.

15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

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

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

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da dã “Nos sa Se nho-

ra Apa re ci da” Te o do ro Sam pa io – SP

– qua dro di re ti vo
 Pre si den te:Mil ton Agos ti nho Fran cis co
 1ºSe cre tá rio: Adão Ge ral do Ma zi ni
 2ºSe cre tá rio: Ode te Zar pe lão Chi na de
 1ºTe sou re i ro: Di va nil José  Cruz
2ºTesou re i ro: Nil son Fran cis co da Cos ta
 Dir.de Espor tes: Nil ton Cé sar de Sou za
 Dir. de Com.: Ne i de Te re zi nha Úbi da de Sou za

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

Rua Pe dro Ro dri gues, 735, Cen tro, Ci da de de
Te o do ro Sam pa io, Esta do de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
22º 31’ 38” S de la ti tu de e 52º 10’ 07” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 168 e 226, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 261 e 262, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ci da dã “Nos sa Se nho ra Apa re ci da” Te o do ro
Sam pa io – SP, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga
de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra-
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ti vo nº 53.830.001.958/98, de 03 de se tem bro de
1998.

Bra sí lia, 15 de Ja ne i ro de 2.001.

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
 Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. – Ha mil ton de

Mga lhães  Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral

( Á Co mis são de Edu ca ção – de ci são
Ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 532, DE 2003

(Nº 1.600/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Lo cal de Obras Assis ten ci a is a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Fer raz de Vas con ce los,
Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 84, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Lo cal de Obras Assis ten ci a is a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fer raz de Vas -
con ce los, Esta do de São Pa u lo.

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

MEN SA GEM Nº 732, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 37, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Co mu ni da de Ter ce i ro Mi lê nio, na ci da de de Pa tos –
PB;

2 – Por ta ria nº 64, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Com Rá dio Lo-
cal Ouro Ve lho/FM. na ci da de de Ouro Ve lho – PB;

3 – Por ta ria nº 71, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to So -
ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Gu a ra tin gue tá, na ci da de
de Gu a ra tin gue tá – SP;

4 – Por ta ria nº 73, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção de Eu cli des da Cu nha,
na ci da de de Eu cli des da Cu nha – BA;

5 – Por ta ria nº 76, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra zu len se, na ci da de de
Ser ra Azul – SP;

6 – Por ta ria n2 77, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “MORIAH”, na ci da de de Ja -
les – SP;

7 – Por ta ria nº 83, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra da Con ce i-
ção, na ci da de de Ta bo cas do Bre jo Ve lho – BA;

8 – Por ta ria nº 84, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Lo cal de Obras Assis ten ci a is, na ci da de
de Fer raz de Vas con ce los – SP;

9 – Por ta ria nº 87, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Are al FM, na ci -
da de de Are al – RJ;

10 – Por ta ria nº 98, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Pra do po len se de Apo io à Edu ca ção e
Cul tu ra – APAEC, na ci da de de Pra dó po lis – SP; e

11 – Por ta ria nº 99, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da Ci da de
de Aro e i ras, na ci da de de Aro e i ras – PB.

 Bra sí lia, 11 de ju lho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 98 EM

Bra sí lia, 23 de mar ço de 2001

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

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

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de
da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são,
de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di-
men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan-
tes.
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3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci-
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.002 114/98,/que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 84, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.002114/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Lo cal de Obras
Assis ten ci a is, com sede na Rua Antô nio Sil ves tre Le i-
te, nº 488, Vis ta Ale gre, na ci da de de Fer raz de Vas -
con ce los, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 23º 32’ 30” S e lon gi tu de em
46º 22’ 30” W, uti li zan do a fre qüên cia de 91,7 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 007/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.002.114/98 de
14-9-1998.

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

Inte res sa do : Asso ci a ção Lo cal de Obras  Assis ten-
ci a is, lo ca li da de de Fer raz de Vas con ce los, Esta do
de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Lo cal de Obras Assis ten ci a is, ins -
cri ta no  CNPJ sob o nú me ro 02.697.083/0001-45,
Esta do de São Pa u lo, com sede na Rua Antô nio Sil -
ves tre Le i te, nº 488, Vis ta Ale gre, Ci da de de Fer raz de 
Vas con ce los-SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to
da ta do de 11-9-98, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 14 a 97, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Antô nio Sil ves tre, nº
488, Vis ta Ale gre, Ci da de de Fer raz de Vas con ce los,
Esta do de São Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas
em 19º 67’ 43” S de la ti tu de e 29º 79’ 72” W de lon gi tu-
de, cor ri gi das em re que ri men to da ta do de 9-11-98, à
fl. 08, em 23º 32’ 30” S de la ti tu de e 46º 22’ 30” W de
lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes no avi so
no DOU de 17-12-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 73, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

ge ra ção de co or de na das ge o grá fi cas, co or de-
na das co in ci den tes com os

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
 12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), do su bi tem 6.7, in -
ci sos I, II, VIII da Nor ma 02/98, bem como com pro-
van te de vá li da exis tên cia das en ti da des que ma ni fes-
ta ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te, có pia do CNPJ 
da re que ren te e có pia do CPF do pre si den te (fls. 78 a
97).

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

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 98 e 99.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Jor ge Gam ba le
Vice–Pre si den te: João Ga bri el Vi e i ra
Se cre tá rio: Álva ro Ran dis Neto
2º Se cre tá rio: João Car los Mar ti ni a no
Te sou re i ra : Do racy Ja cobs Ran is
2ª Te sou re i ra: Ma ri zil da Mo ra es Gam ba le
Di re tor So ci al: Osni Pe te gros so

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

Rua Antô nio Sil ves tre Le i te nº 488 Vis ta Ale gre,
Ci da de de Fer raz de Vas con ce los, Esta do de São
Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
23º 32’ 30” S de la ti tu de e 46º 22’ 30” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 88, e “Ro te i ro de 
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
98 e 99, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Lo cal de
Obras Assis ten ci a is, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di-
da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.830.002.114/98, de 14 de se tem-
bro de 1998.

Bra sí lia, 15 de Ja ne i ro de 2001.

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro 2001. – Ha mil ton de  Ma -

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

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

PRO JE TO DE DE CRE TO LEGISLATIVO
Nº 533, DE 2003

(Nº 1.763/2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Inhu mas
(FECI) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são

co mu ni tá ria na ci da de de Inhu mas, Esta -
do de Go iás.

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

ta ria nº 410, de 31 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Inhu mas (FECI) a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Inhu mas, Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 1.023, DE 2001

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

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

I – Por ta ria nº 379, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Bo ca i u ven se pela Ci da da nia (ABC), na
ci da de de Bo ca i ú va – MG;

2 – Por ta ria nº 381, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Pró – De sen vol vi men to de Vera Cruz, na
ci da de de Vera Cruz – RS;

3 – Por ta ria nº 382, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ma da le na, na ci da de de
Ma da le na – CE;

4 – Por ta ria nº 392, de 26 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Espa ço Aber to de
Mas sa ran du ba, na ci da de de Mas sa ran du ba – SC;

5 – Por ta ria nº 393, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va, Cul tu ral e Artís ti-
ca, Con for me a Cons ti tu i ção Vi gen te, Pela De mo cra-
ti za ção dos Me i os de Co mu ni ca ção da Co mu ni da de
de ‘Po ran ga ba’, do Mu ni cí pio de Po ran ga ba e Adja-
cên ci as, na ci da de de Po ran ga ba – SP;

6 – Por ta ria nº 396, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção das Mães Iga ra pe gran den ses, na ci da de
de Iga ra pé Gran de – MA;

7 – Por ta ria nº 398, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita gua ren se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Ita gua ra – MG;

8 – Por ta ria nº 399, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Gla u ci lân dia – ACDG, na ci da de de Gla u ci lân dia –
MG;
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9 – Por ta ria nº 400, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Edu ca ti va e Co mu ni tá ria Ser ra na de Cu -
nha, na ci da de de Cu nha – SP; e

10 – Por ta ria nº 410, de 31 de ju lho de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de lnhu mas (FECI), na 
ci da de de Inhu mas – GO.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 458 EM

Bra sí lia 16 de agos to de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Fun da ção Edu ca ti va e
Cul tu ral de Inhu mas (FECI), com sede na ci da de de
Inhu mas, Esta do de Go iás, ex plo re o ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000692/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 410, DE 31 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000692/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu-
ral de Inhu mas (FECI), com sede na rua Ge tú lio Var -
gas, nº 819, 1º an dar, Cen tro, na ci da de de Inhu mas,
Esta do de Go iás, a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 16º 21’ 52” S e lon gi tu de em
49º 29’ 47” W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 218/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.670.000.692/98 de
8-12-1998.

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

Inte res sa do : Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de
Inhu mas (FECI), lo ca li da de de lnhu mas, Esta do de
Go iás.

I – Intro du ção

1. A Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Inhu mas
(FECI), ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.609.738/0001-86, Esta do de Go iás, com sede na
rua Ge tú lio Var gas, nº 819, 1º an dar, Cen tro, Ci da de
de lnhu mas, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 25-11-1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de -
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.
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2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II– Re la tó rio

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

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

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

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

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 9 a 207 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o

cum pri men to de exi gên ci as, este De par ta men to
cons ta tou con for mi da de le gal e

nor ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for-
ma ções téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pre si den te Ge tú lio Var -
gas, nº 819, 10 an dar, Ci da de de Inhu mas, Esta do de
Go iás, de co or de na das ge o grá fi cas em 16º 21’ 52” S
de la ti tu de e 49º 29’ 69” W de lon gi tu de, re ti fi ca das em 
16º 21’ 52” S de la ti tu de e 49º 29’ 47” W de lon gi tu de
con so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU

de 18.03.1999, Se ção 03.
10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra

que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 131 a 134, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Ocor re que fo -
ram ana li sa das as co or de na das na plan ta de ar ru a-
men to.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

da Ata de Cons ti tu i ção, de vi da men te re gis tra da, al te-
ra ção es ta tu tá ria, Ata de Ele i ção dos atu a is di ri gen tes
da Enti da de, de cla ra ção do en de re ço da sede, bem
como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção
do mes mo à Nor ma nº 2/98 (fls. 141 a 207).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 149, fir ma-
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do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 208 e 209.

15.É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Inhu mas

(FECI).

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Car los Alber to de Lima
Vice-pre si den te: Vil mar Be ne di to de Sá
Se cre tá ria: Cris ti na Cân di da da Cruz
Te sou re i ro: Ju randy Luiz da Sil va
Dir. Ju rí di co: João Mar ques da Sil va
Dir. Admi nis tra ti vo: Wal quir Vi e i ra da Con ce i ção

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

Rua Pre si den te Ge tú lio Var gas, nº 819, 10 an -
dar, Ci da de de Inhu mas, Esta do de Go iás;

– co or de na das ge o grá fi cas

16º 21’ 52” S de la ti tu de e 49º 29’ 47” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 149, e “Ro te i ro de Aná li-

se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 208 e
209, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Fun da ção Edu ca ti va
e Cul tu ral de Inhu mas (FECI), no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.670.000.692/98 de 08
de de zem bro de 1998.

Bra sí lia, 12 de ju lho de 2001. Re la tor da con -
clu são Ju rí di ca Re la tor da con clu são Téc ni ca

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

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

Bra sí lia, 13 ju lho de 2001. – Ha mil ton Ma ga-
lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 534, DE 2003

(Nº 1.773/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato, que au to ri za a
Sociedade Ação Co mu ni tá ria e Ci da da nia
da Ci da de de Go iás – GO a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Go iás, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 395, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a
So ci e da de Ação Co mu ni tá ria e Ci da da nia da Ci da de
de Go iás – GO, a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Go iás, Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 1.076, DE 2001

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:
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1 – Por ta ria nº 280, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e de Pro mo ção So -
ci al Lud wig Zankl, na ci da de de Ba ri ri – SP;

2 – Por ta ria nº 281, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria
Sfe ra Edu ca do ra de Bady Bas sitt, na ci da de de Bady
Bas sitt – SP;

3 – Por ta ria nº 298, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são Pé ro la do Pla-
nal to, na ci da de de Si dro lân dia – MS;

4 – Por ta ria nº 301, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ga i vo ta, na ci da de
de Uba tu ba – SP;

5 – Por ta ria nº 395, de 27 de ju lho de 2001 – So -
ci e da de Ação Co mu ni tá ria e Ci da da nia da Ci da de de
Go iás-GO., na ci da de de Go iás – GO; e 

6 – Por ta ria nº 401, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Bar re-
tos, na ci da de de Bar re tos – SP.

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 460/EM.

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-

do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000471/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 395, DE 27 DE JULHO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000471/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a So ci e da de Ação Co mu ni tá ria
e Ci da da nia da Ci da de de Go iás – GO, com sede na
Rua Ame ri ca no do Bra sil, nº 7, Cen tro, na ci da de de
Go iás, Esta do de Go iás, a exe cu tar o ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 15º55’52”S e lon gi tu de em
50º8’28”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 192/2001–DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.670.000.471/98, de
1º-9-98.

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

Interessado : So ci e da de Ação Co mu ni tá ria e Ci da-
da nia da Ci da de de Go iás, lo ca li da de de Go iás,
Esta do de Go iás.

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  4 25963    321ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



I – Intro du ção

1. So ci e da de Ação Co mu ni tá ria e Ci da da nia da
Ci da de de Go iás, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
01.920.372/0001-070, no Esta do de Go iás, com sede 
na Pra ça do Ro sá rio, s/nº, Cen tro, Ci da de de Go iás,
GO, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de 31
de agos to de 1998, subs cri tos pelo re pre sen tan te le -
gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi-
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 02/98), está con ti da nos au tos,  cor res pon den-
do ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 01 a 315, dos au tos.

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

III  – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça do Ro sá rio, s/nº, Cen -
tro, Ci da de de Go iás, Esta do de Go iás, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 15º 56’04”S de la ti tu de e
50º58’25”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 18/03/1999,
Se ção 03. Ocor re que a Enti da de apre sen tou no vas
co or de na das ge o grá fi cas em 15º 55’52”S de la ti tu de
e 50º08’28”W de lon gi tu de. As mes mas são com pa tí-
ve is com as co or de na das no avi so.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de ve ri am ser man ti das, pelo que se de pre-
en de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 142 a 145
e 213, de no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de 
Rad Com”.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
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– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

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

ta tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7. I, II e VI, bem 
como da apre sen ta ção do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc -
ni co), da Nor ma nº 02/98. (fls. 156 e 298).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 11 e 301,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 313 e 314.

15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

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

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

– nome
So ci e da de Ação Co mu ni tá ria e Ci da da nia da

Ci da de de Go iás

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Do ri val Sa lo mé de Aqui no
Vice-Pre si den te: Isa i as da Gló ria de Ara ú jo
Se cre tá rio: Lí dia Bor ges Vi di gal
Te sou re i ro: Aguí vel Lou ren ço da Fon sê ca Fi lho
Dir. Exe cu ti vo: Cláu dio Lo pes da Luz

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

Pra ça do Ro sá rio, s/nº, Cen tro, Ci da de de Go -
iás, Esta do de Go iás,

Co or de na das ge o grá fi cas
15º55’52”S de la ti tu de e 50º08’28”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 11 e 301, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 313 e 314, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela So ci e da de Ação Co -
mu ni tá ria e Ci da da nia da Ci da de de Go iás, no sen ti do
de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex -
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns-
cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.670.000.471/98, de 1º de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2001. _ (en tra as si na-
tu ra.), Re la tor da con clu são Ju rí di ca – (en tra as si na-
tu ra.), Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.

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

Bra sí lia, 28 de ju nho de 2001. _ Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 535, DE 2003

(Nº 1.782/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Pon ta li nen se Edu ca ti va e Cul tu ral a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Pon ta li na, Esta do de
Go iás.

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

ta ria nº 455, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Pon ta li nen se Edu ca ti va e Cul tu ral a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pon ta li-
na, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 1.203, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 296, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi -
que-Xi que, na ci da de de Xi que-Xi que – BA;

2 – Por ta ria nº 805, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra do Co ra ção
de Je sus do Ba ir ro San ta nen se, na ci da de de Ita ú na – 
MG;

3 – Por ta ria nº 288, de 16 de maio de 2001 – Aral 
Mo re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria – AMAC, na ci da de
de Aral Mo re i ra – MS;

4 – Por ta ria nº 296, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova FM,
na ci da de de Ba ca bal – MA;

5 – Por ta ria nº 302, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Cam pus, na ci da de de
Ca xi as do Sul – RS;

6 – Por ta ria nº 311, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de, na ci da de de
São Luís – MA;

7 – Por ta ria nº 313, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a-
no de Alme i da (ACCASA), na ci da de de Se ve ri a no de
Alme i da – RS.;

8 – Por ta ria nº 318, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria “Ami gos de Con -
ce i ção do Lago-Açu”, na ci da de de Con ce i ção do
Lago-Açú – MA;

9 – Por ta ria nº 455, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Pon ta li nen se Edu ca ti va e Cul tu ral, na ci -
da de de Pon ta li na – GO;

10 – Por ta ria nº 459, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são
Gra men se, na ci da de de São Se bas tião da Gra ma –
SP;

11 – Por ta ria nº 460, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Ben to Mar ques –
COHAB, na ci da de de Ta ra u a cá – AC;

12 – Por ta ria nº 463, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do Alto

São Fran cis co – SOCIALTO, na ci da de de Pi um hi –
MG;

13 – Por ta ria nº 464, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pal mas, na ci da de de
Pal mas – PR; e

14 – Por ta ria nº 465, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Bar re i ros, na ci da de de
Bar re i ros – PE.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2001. – Mar co Ma -
ci el.

MC nº 579 EM

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va Do cu men ta ção
para que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Pon ta li-
nen se Edu ca ti va e Cul tu ral  na ci da de de Pon ta li na
Esta do de Go iás ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art. 223,
da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000449/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 455, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000449/98, re sol ve:

Art. 1º  Au to ri zar a Asso ci a ção Pon ta li nen se
Edu ca ti va e Cul tu ral, com sede na Av. Ono fre de
Andra de, nº 144, Cen tro, na ci da de de Pon ta li na,
Esta do de Go iás, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 17º31’18”S e lon gi tu de em
49º26’55”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 248/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.670.000.449/98 de
25.08.1998.
Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.
Inte res sa do: Asso ci a ção Pon ta li nen se Edu ca ti va e
Cul tu ral, lo ca li da de de Pon ta li na, Esta do de Go iás.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Pon ta li nen se Edu ca ti va e Cul tu ral,
ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro 02.574.025(0001-24,
Esta do de Go iás, com sede na Av. Ono fre de Andra -
de, nº 144, Cen tro, Ci da de de Pon ta li na, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 21-8-1998, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do Diá rio Ofi ci al da União – DOU de

18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

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

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

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes:
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 9 a 1.182 dos au tos.
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8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Ono fre de Andra de, nº
144, Cen tro, Ci da de de Pon ta li na, Esta do de Go iás,
de co or de na das ge o grá fi cas em 17º31’18”S de la ti tu-
de e 49º26’55”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 1.143, de no mi na do de Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, foi in -
di ca do o real en de re ço, que foi ana li sa do e ace i to
pelo Enge nhe i ro Res pon sá vel.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção,
do Esta tu to So ci al e da al te ra ção es ta tu tá ria, Ata de
Ele i ção dos atu a is di ri gen tes da Enti da de, de cla ra ção
do en de re ço da sede da Enti da de, có pia do CNPJ da
Enti da de, bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni-
co) e ade qua ção do mes mo à Nor ma nº 2/98 (fls.
1.148 a 1.182).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 1.170, fir-
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 1.183 e 1.184.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Pon ta li nen se Edu ca ti va e Cul tu ral.

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Ma ria Dal va Xa vi er Car do so
Te sou re i ra: Mar li Rosa Fer ro
Se cre tá rio: Wir mon des So a res de Oli ve i ra
Dir. Cul tu ral: Eli seu Te i xe i ra de Sou za

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

Av. Ono fre de Andra de, qua dra 251, s/nº, Cen -
tro, Ci da de de Pon ta li na, Esta do de Go iás;

– co or de na das ge o grá fi cas

17º31’18”S de la ti tu de e 49º26’55”W de lon gi tu de, cor -
res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio de
Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 1.170, e “Ro te i ro de Aná li se
de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 1.183 e
1.184, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Pon ta li-
nen se Edu ca ti va e Cul tu ral, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.670.000.449/98 de 25
de agos to de 1998.

Bra sí lia, 31 de ju lho de 2001. – 
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De acor do.

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

Bra sí lia, 31 de ju lho de 2001. – Ha mil ton de Ma -
ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 536, DE 2003

(Nº 1.888/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ita u çu en se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ita u çu, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 708, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita u çu en se a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita u çu, Esta do
de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 110, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 708, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita u çu en se, na ci da de de
Ita u çu – GO; 

2 – Por ta ria nº 713, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU), na ci da de de São Pe dro da
União – MG;

3 – Por ta ria nº 714, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de, na ci da-
de de Por to Ale gre – RS;

4 – Por ta ria nº 715, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Bra sil e Ou tras
Arté ri as, na ci da de de Pom bos – PE;

5 – Por ta ria nº 717, de 26 de no vem bro de 2001
– Ran cho Ver de Vida – RVV, na ci da de de Sal gue i ro – 
PE;

6 – Por ta ria nº 718, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her -
val, na ci da de de Her val D’Oeste – SC;

7 – Por ta ria nº 719, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu-
ra, Boa No tí cia, na ci da de de Du que Ba ce lar – MA;

8 – Por ta ria nº 724, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to Anto -
nio do Des co ber to, na ci da de de San to Anto nio do
Des co ber to – GO; e

9 – Por ta ria nº 731, de 26 de no vem bro de 2001
– So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz, na ci da de de Cruz – CE.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC n° 02/EM

Bra sí lia, 2 de ja ne i ro de 2002

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000556/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 708, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000556/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita u-
çu en se, com sede na Ave ni da Eu rí pe des Fer re i ra de
Assis, nº 110, Cen tro, na ci da de de Ita u çu, Esta do de
Go iás, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 16º11’43” S e lon gi tu de em
49º36’20” W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 398/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.670.000.556/98 de
24-9-1998.

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

Interessado: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita u çu en se,
lo ca li da de de Ita u çu, Esta do de Go iás.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Iu ta u çu en se, ins -
cri ta no CNPJ sob o nú me ro 02.744.405/0001-60,
Esta do de Go iás, com sede na Av. Eu rí pe des Fer re i ra
de Assis, 110, Cen tro, Ci da de de Ita u çu, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 23-9-1998, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –DOU, de 
22-12-1998, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Relatório

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

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

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

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

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 6 a 225 dos au tos.
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8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Eu rí pe des F. de Assis, nº
110, Se tor Cen tral Ci da de de Ita u çu, Esta do de Go -
iás, de co or de na das ge o grá fi cas em 16º11’43”S de
la ti tu de e 49º36’20”W de lon gi tu de, con so an tes aos
da dos cons tan tes no avi so no DOU de 22-12-1998,
Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 98 e 99, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para que se es cla-

re ces se acer ca de di ri gen tes fun ci o ná ri os pú bli cos,
apre sen ta ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem
6.7 in ci sos I, II, IV, e VIII da Nor ma 02/98, de cla ra ção
do en de re ço da sede da Enti da de, bem como do su bi-
tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção do mes mo à 
Nor ma 02/98 ( fls. 102 a 225).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 225, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 226 e 227.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome

Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita u çu en se

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Antô nio Alves Bri to Fi lho
Vice-Pre si den te: Lu cé lia Ma ria da Sil va
Se cre tá ria: Ma ria Apa re ci da Cos ta e Sil va
Te sou re i ra: Ade li tan Ma ria Co mes

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

Av. Eu rí pe des F. de Assis, 110, Cen tro, Ci da de
de Ita u çu, Esta do de Go iás;

– co or de na das ge o grá fi cas

16º11’43”S de la ti tu de e 49º36’20”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 225 e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
226 e 227, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ita u çu en se, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor-
ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.670.000.556/98 de 24.09.1998.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001.
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De acor do.

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

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001. _ Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. _ Anto nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 537, DE 2003

(Nº 1.892/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Pla nu ra Ver de de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cro mí nia,
Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 732, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Pla nu ra Ver de de Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Cro mí nia, Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 141, DE 2003

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

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

1 – Por ta ria nº 677, de 14 no vem bro de 2001 –
Asso ci a ção das Mu lhe res Ma mo nen ses – AMM, na
lo ca li da de de Ma mo nas, co mar ca de Espi no sa – MG;

2 – Por ta ria nº 679, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção

Co mu ni tá ria de San ta na da Var gem, na ci da de de
San ta na da Var gem – MG;

3 – Por ta ria nº 716, de 26 de no vem bro de 2001
– Fun da ção Pe dra Bo ni ta, na ci da de de Ita po rã – MS;

4 – Por ta ria nº 726, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ta bi ra FM, na ci da-
de de Ta bi ra – PE;

5 – Por ta ria nº 732, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Pla nu ra Ver de de Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria, na ci da de de Cro mí nia – GO; e

6 – Por ta ria nº 798, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vera Cruz, na ci -
da de de Vera Cruz – BA.

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 22/EM

Bra sí lia, 2 de ja ne i ro de 2002

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Pla nu ra Ver de de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria, na ci da de de Cro mí nia, Esta do de 
Go iás, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan do
a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to, o que 
se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs tan ci-
a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53670.000537/98, que ora faço acom pa nhar, com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 732, DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000537/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Pla nu ra Ver de de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, com sede na Av. Oswal do
Cruz, nº 1.011 – Cen tro, na ci da de de Cro mí nia, Esta -
do de Go iás, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 17º17’19”S e lon gi tu de em
49º23’32”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 395/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.670.000.537/98, de
18-9-98.

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

Inte res sa do: Asso ci a ção Pla nu ra Ver de de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria, lo ca li da de de Cro mí nia, Esta do
de Go iás.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Pla nu ra Ver de de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.602.371/0001-79, no Esta do de Go iás, com sede
na Av. Oswal do Cruz, 1.011, Cen tro, Ci da de de Cro -
mí nia, GO, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 18 de se tem bro de 1998, subs cri tos pelo re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

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

Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

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

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

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den-
do ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.
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7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 86, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Oswal do Cruz, 1.011,
Cen tro, Ci da de de Cro mí nia, Esta do de Go iás, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 17º 17’ 19” S de la ti tu de e
49º 22’ 31” W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no D.O.U., de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que aos cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re-
tos e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi-
cas in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de-
pre en de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 59, de -
no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad-
Com”.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

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

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, 1, II e III e pos -
te ri or men te a apre sen ta ção do su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma nº 2/98. (fls. 61 e 77).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 65, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),

com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 74 e 75.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Pla nu ra Ver de de Ra di o di fu são Co -

mu ni tá ria

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Gley son Cu rey Zur zê da Me ne zes
Vice-Pre si den te: Car los Ro ber to Gon dim
Se cre tá rio: José Si no mar de Bes sa
1º Te sou re i ro: Lú cio Bra u lio de Meio
2º Te sou re i ro: Cel mo Bu e no Vi tó ria

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

Av. Oswal do Cruz, 1011, Cen tro, Ci da de de
Cro mí nia, Esta do de Go iás

– co or de na das ge o grá fi cas

17º 17’ 19” S de la ti tu de e 49º 22’ 31” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 65 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 74 e 75, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Pla nu ra
Ver de de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
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tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.670.000.537198, de 18 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 6 de No vem bro de 2001.
De acor do.

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

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or der na dor-ge ral.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. – Antô nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 538, DE 2003

(Nº 1.905/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Voz da Pro mis-
são Mega FM de Di vi nó po lis de Go iás a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Di vi nó po lis de Go iás,
Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 326, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Voz da Pro mis são
Mega FM de Di vi nó po lis de Go iás a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di vi nó po lis de Go iás,
Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 6, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 278, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá ria Rá dio La je do
FM, na ci da de de La je do – PE;

2 – Por ta ria nº 326, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Voz da Pro mis são
Mega FM de Di vi nó po lis de Go iás, na ci da de de Di vi-
nó po lis de Go iás – GO;

3 – Por ta ria nº 377, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Men sa gem FM, na
ci da de de Rio Novo do Sul – ES;

4 – Por ta ria nº 398, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Dia, na ci da de de Fa xi-
nal – PR ;

5 – Por ta ria nº 35, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Fun da ção e Cul tu ra do De sen vol vi men to de Bre ji nho
– FUNCUDEB, na ci da de de Bre ji nho – RN;

6 – Por ta ria nº 62, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Ci da de de
Ma ri a na, na ci da de de Ma ri a na – MG;

7 – Por ta ria nº 226, de 18 de abril de 2001 – So -
ci e da de Ambi en ta lis ta de Pra ia Seca, na ci da de de
Ara ru a ma – RJ;

8 – Por ta ria nº 231, de 18 de abril de 2001 –
ACCA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ara ca ti en-
se, na ci da de de Ara ca ti – CE;

9 – Por ta ria nº 519, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Re gião
de Vis con de de Maná, na ci da de de Re sen de – RJ; e

10 – Por ta ria nº 520, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM de Vera
–MT (ACRT/FM), na ci da de de Vera – MT.

Bra sí lia, 3 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 345/MC

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Rá dio Co mu ni tá ria Voz
da Pro mis são Mega FM, com sede na ci da de de Di vi-
nó po lis de Go iás, Esta do de Go iás, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000051/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 326, DE 5 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000051/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá-
ria Voz da Pro mis são Mega FM de Di vi nó po lis de Go -
iás, com sede na Ave ni da dos Pro fes so res, nº 6, Cen -
tro, na ci da de de Di vi nó po lis de Go iás, Esta do de Go -
iás, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 13º17’31”S e lon gi tu de em
46º23’43”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 539, DE 2003

(Nº 2.656/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
a Por tu gal Te le co mu ni ca ções Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Fa xi nal dos Gu e des, Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

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

ta ria nº 1.571, de 8 de agos to de 2002, que ou tor ga
per mis são à Por tu gal Te le co mu ni ca ções Ltda., para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Fa xi nal dos Gu e des, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 770, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 1.479, de 2 de agos to de 2002 –
Pris ma Enge nha ria em Te le co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de Ipo rã – PR;

2 – Por ta ria nº 1.562, de 8 de agos to de 2002 –
Rá dio So ci e da de FM Ci da de das Mon ta nhas Ltda.,
na ci da de de Turvo – SC;

3 – Por ta da nº 1.563, de 8 de agos to de 2002 –
Rá dio Tro pi cal FM Ltda., na ci da de de Tre ze Tí li as –
SC;

4 – Por ta ria nº 1.564, de 8 de agos to de 2002 –
So ci e da de Rá dio Tre ze de Maio Ltda., na ci da de de
Tre ze de Maio – SC;

5 – Por ta ria nº 1.565, de 8 de agos to de 2002 –
Rá dio FM Fron te i ra Ltda., na ci da de de Três Bar ras –
SC;

6 – Por ta da nº 1.566, de 8 de agos to de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são Ti ju cas FM Ltda., na ci da-
de de Ti ju cas – SC;

7 – Por ta ria nº 1.567, de 8 de agos to de 2002 –
TV Pi o ne i ra de Mogi das Cru zes Ltda., na ci da de Ita -
pe ru na – RJ;

8 – Por ta ria nº 1.568, de 8 de agos to de 2002 –
Rá dio Vale do Ara çá Ltda., na ci da de de Sa u da des –
SC.

9 – Por ta ria nº 1.569, de 8 de agos to de 2002 –
So ci e da de Rá dio Fu ma cen se Ltda., na ci da de de
Grão Pará – SC;

10 – Por ta ria nº 1.570, de 8 de agos to de 2002 –
Rá dio Onda jo vem FM Ltda., na ci da de de For qui lhi-
nha – SC;

11 – Por ta ria nº 1.571, de 8 de agos to de 2002 –
Por tu gal Te le co mum ca ções Ltda., na ci da de de Fa xi-
nal dos Gu e des – SC;

12 – Por ta ria nº 1.572, de 8 de agos to de 2002 –
Rá dio Mo ra da do Ver de Ltda., na ci da de de Cu nha
Porã – SC;

13 – Por ta ria nº l.573, de 8 de agos to de 2002 –
Rá dio Hor tên cia Ltda., na ci da de de Co ru pá – SC;

14 – Por ta ria nº 1.574, de 8 de agos to de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são Ti ju cas FM Ltda., na ci da-
de de Bom bi nhas – SC;

15 – Por ta ria nº 1.575, de 8 de agos to de 2002 –
Real Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Rio das Ostras
– RJ;

16 – Por ta ria nº 1.576, de 8 de agos to de 2002 –
Real Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Te re zó po lis –
RJ;

17 – Por ta ria nº 1.377, de 8 de agos to de 2002 –
Rá dio So ci e da de FM Ci da de das Mon ta nhas Ltda.,
na ci da de de Urus san ga – SC; e

18 – Por ta ria nº 1.578, de 8 de agos to de 2002 –
Rá dio FM Co ro nel Fre i tas Ltda., na ci da de de Co ro nel
Fre i tas – SC.

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC

Bra sí lia, 16 de agos to de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou–se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
l01/2000–SSR/MC com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Fa xi nal dos Gu e des, Esta do de
San ta Ca ta ri na.
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2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Por tu gal Te le-
co mu ni ca ções Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal,
tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são na for ma da
Por ta ria in clu sa.

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

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 1.571, DE 8 DE AGOSTO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53740.000916/2000, Con -
cor rên cia nº 101/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são a Por tu gal Te le co-
mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Fa xi nal dos Gu e des, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

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

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 540, DE 2003

(Nº 1.992/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Ma ter Dei de Pi ra ju a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra ju,
Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 769, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ter Dei de Pi ra ju a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra ju,
Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 119, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 758, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Po ci nhos, na ci -
da de de Po ci nhos – PB;

2 – Por ta ria nº 759, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Edu ca ti va
de Bi qui nhas, na ci da de de Bi qui nhas – MG;

3 – Por ta ria nº 760, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Edu ca ti va e Re cre a ti va Ja cu i-
pen se – Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão FM (ACERJ –
RCR), na ci da de de Ri a chão do Ja cu i pe – BA;

4 – Por ta ria nº 761, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra na de Ra di o di fu são, na 
ci da de de Ser ro – MG;

5 – Por ta ria nº 763, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co mu ni ca ção e Ação So ci-
al, na ci da de de So le da de – PB;

6 – Por ta ria nº 764, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro dos Fun ci o ná ri os – 
Fru ta de Le i te/MG, na ci da de de Fru ta de Le i te – MG;

7 – Por ta ria nº 765, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa mí lia de Vi ra dou ro, na ci -
da de de Vi ra dou ro – SP;

8 – Por ta ria nº 766, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li nen-
se, na ci da de de Cris ta li na – GO;

9 – Por ta ria nº 767, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So le da den se, na ci da de de
So le da de de Mi nas – MG;

10 – Por ta ri ra nº 768, de 6 de de zem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca Fo lha
do Bo que i rão, na ci da de de Cu ri ti ba – PR; e

11 – Por ta ria nº 769, de 6 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ter Dei de Pi ra ju, na ci -
da de de Pi ra ju – SP.

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2002. – Mar cos Ma -
ci el.

MC nº 62 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui  da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001657/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 769, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001657/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ma ter Dei de Pi ra ju, com sede na Av. João Pa u lo II,
nº 181, na ci da de de Pi ra ju, Esta do de São Pa u lo, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar
com o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na-
das ge o grá fi cas com la ti tu de em 23º 1l’57”S e lon -
gi tu de em 49º22’34”W, uti li zan do a fre qüên cia de
105,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 541, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOVA PALMA
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Nova Pal ma, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 500, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Nova Pal ma a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Pal ma, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.366, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 497, de 24 de agos to de 2001 – 
Asso ci a ção dos Co mu ni ca do res em Edu ca ção Ambi -
en tal de Ron dô nia – ACEARON, na ci da de de Ma cha-
di nho D’Oeste-RO;

2 – Por ta ria nº 498, de 24 de agos to de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Eco ló gi ca de Ouro Pre to
(ACEOP), na ci da de de Ouro Pre to-MG;

3 – Por ta ria nº 500, de 24 de agos to de 2001 – 
Asso ci a ção Cul tu ral Nova Pal ma, na ci da de de Nova
Pal ma-RS;

4 – Por ta ria nº 501, de 24 de agos to de 2001 – 
Asso ci a ção de Ami gos Mo ra do res do Ba ir ro Cen tro –
“AMICENTRO”, na ci da de de Sal to do Ja cuí-RS;

5 – Por ta ria nº 502, de 24 de agos to de 2001 – 
COMEV. Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra FM, na ci da de de 
Ca bi xi-RO;

6 – Por ta ria nº 503, de 24 de agos to de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Var gi nhen-
se, na ci da de de Var gi nha-MG;

7 – Por ta ria nº 504, de 24 de agos to de 2001 – 
Asso ci a ção Bo a vis ten se para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Co mu ni tá rio, na ci da de de Boa Vis ta do Ra -
mos-AM;

8 – Por ta ria nº 506, de 24 de agos to de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Nova Espe ran ça, na ci da de de Cipó-BA;

9 – Por ta ria nº 508, de 24 de agos to de 2001 – 
Asso ci a ção dos Re pre sen tan tes dos Po vo a dos do
Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis –  MA, na ci da de de
Espe ran ti nó po lis-MA;

10 – Por ta ria nº 510, de 24 de agos to de 2001 – 
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos de Do res de Cam pos – 
ASCAD, na ci da de de Do res de Cam pos-MG; e

11 – Por ta ria nº 511, de 24 de agos to de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Ra di o di fu são de
Car va lho de Bri to, na ci da de de Sa ba rá-MG.

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001. _ Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC. 00630/EM.

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.001072/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

Res pe i to sa men te, _ Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 500, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.001072/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Nova Pal -
ma, com sede na Rua Almi ran te Ta man da ré, nº 860,
Cen tro, na ci da de de Nova Pal ma, Esta do do Rio
Gran de do Sul, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 29º28’03”S e lon gi tu de em
53º28’38”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 189/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53. 790.001.072/98, de
24/08/98

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

Interessado: Asso ci a ção Cul tu ra Nova Pal ma, lo ca-
li da de de Nova Pal ma, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Cul tu ra Nova Pal ma, ins cri ta no
CNPJ sob o nú me ro 02.399.215/0001-52, no Esta do
do Rio Gran de do Sul, com sede na Rua Almi ran te Ta -
man da ré, 860, Cen tro, Ci da de de Nova Pal ma, RS, di -
ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 21 de
agos to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 

18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.
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7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 96, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Almi ran te Ta man da ré,
860, Cen tro, Ci da de de Nova Pal ma, Esta do do Rio
Gran de do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em
29°28’03” S de la ti tu de e 53°29’01” W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do avi so pu bli ca do
no DOU, de 18-3-1999, Se ção 3. Ocor re que a Enti da-
de apre sen tou no vas co or de na das ge o grá fi cas em
29°28’03” S de la ti tu de e 53°28’38” W de lon gi tu de. As 
mes mas são com pa tí ve is com as co or de na das no
avi so.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 37, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

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

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci so II, III, IV,
VI e VIII bem como, pos te ri or men te do su bi tem 6.11,
(Pro je to Téc ni co) da Nor ma n° 2/98, (fls. 41, 61 e 71).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 80, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 94 e 95.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Cul tu ra Nova Pal ma

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Her mes Ber tol do
Vice-Pre si den te: Va ter nei Ce o lin
Se cre tá rio-Ge ral: João L. Ste fa nel lo San ti
2º Se cre tá rio: Val de mar Fa gan
1º Te sou re i ro: Val de cir Ce re zer
2º Te sou re i ro: Ber nar do Pi o ve san
1º Su plen te: Ala Pip pi
2º Su plen te: Ro que Freó
3º Su plen te: Ma ria de Lour des Ros sa to

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

Rua Almi ran te Ta man da ré, 860, Cen tro, Ci da de
de Nova Pal ma, Esta do do Rio Gran de do Sul,

– co or de na das ge o grá fi cas
29º28’03”S de la ti tu de e 53º28’38”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 80, e no “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, 
fls. 94 e 95, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ra
Nova Pal ma, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga
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de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53.790.001.072/98, de 24 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 1º de ju nho de 2001. 

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001. – Ha mil ton de

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 542, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ju ven ti na
Ma ria  de Men don ça a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
San cler lân dia, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 611, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ju ven ti na Ma ria
de Men don ça a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de San cler lân dia, Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 1.412, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 602, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção de Pro mo ção e Assis tên cia So ci al de Mar 
de Espa nha – MG (APAS/ME-MG), na ci da de de Mar
de Espa nha – MG;

2 – Por ta ria nº 603, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para o De -

sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ser ra nia, na ci -
da de de Ser ra nia – MG;

3 – Por ta ria nº 609, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Re gi o nal
Ita ma ra cá FM, na ci da de de Ipa us su – SP;

4 – Por ta ria nº 611, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ju ven ti na Ma ria
de Men don ça, na ci da de de San cler lân dia – GO;

5 – Por ta ria nº 612, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Can ta-
nhe de (ACCCT/MA), na ci da de de Can ta nhe de – MA;

6 – Por ta ria nº 613, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral para o Pro gres so
de Ita re ma – ACCPI, na ci da de de Ita re ma – CE;

7 – Por ta ria nº 614, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção das Do nas de Casa de Ita ca ram bi, na ci -
da de de Ita ca ram bi – MG;

8 – Por ta ria nº 615, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Boa Nova, na ci da de de Itaú de Mi nas – MG;

9 – Por ta ria nº 650, de 25 de ou tu bro de 2001 –
Cen tro Be ne fi cen te de Com ba te a Tu ber cu lo se e Ma -
lá ria de Espe ran ti na, na ci da de de Espe ran ti na – PI; e

10 – Por ta ria nº 651, de 25 de ou tu bro de 2001 – 
Fun da ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri ri – Jú lia Le i-
te de Luna, na ci da de de Mi la gres – CE.

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 741/EM

Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ju -
ven ti na Ma ria de Men don ça, na ci da de de San cler lân-
dia, Esta do de Go iás, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000481/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 611, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000481/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e
Cul tu ral Ju ven ti na Ma ria de Men don ça, com sede na
Av. 5 de Ja ne i ro, nº 2.047, Se tor Ro do viá rio, na ci da de
de San cler lân dia, Esta do de Go iás, a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 16º11’55”S e lon gi tu de em
50º18’49”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 203/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.670.000.481/98

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

Inte res sa do : Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ju -
ven ti na Ma ria de Men don ça, lo ca li da de de San cler-
lân dia, Esta do de Go iás.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ju ven ti-
na Ma ria de Men don ça, ins cri ta no CGC sob o nú me-
ro 02.602.948/0001-42, Esta do de Go iás, com sede
na Ave ni da 05 de Ja ne i ro, nº 2.057, Se tor Ro do viá rio,
Ci da de de San cler lân dia, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que-
ri men to da ta do de 25-8-1998, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

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

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

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 7 a 313 dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Ave ni da 5 de Ja ne i ro, nº
2.047, Se tor Ro do viá rio, Ci da de de San cler lân dia,
Esta do de Go iás, de co or de na das ge o grá fi cas em
16º11’55”S de la ti tu de e 50º18’49”W de lon gi tu de,
con so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU
de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 281, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

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

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

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

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

de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção e
do Esta tu to So ci al, al te ra ção es ta tu tá ria, de cla ra ção
do en de re ço da sede da re que ren te, Ata de Ele i ção
dos atu a is di ri gen tes da Enti da de, com pro van te de re -
gis tro da Ata de Ele i ção, de cla ra ções de acor do com
o su bi tem 6.7 in ci sos III, IV, V e VIII da Nor ma nº 2/98
e ade qua ção das mes mas à Nor ma nº 2/98, es cla re-
ci men tos acer ca de um di re tor fun ci o ná rio pú bli co,
de cla ra ções de acor do com o su bi tem 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni-
co) da Nor ma nº 2/98 (fls. 285 a 329).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 321, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 330 e 331.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ju ven ti na

Ma ria de Men don ça.
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– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Jo va ir Men don ça Vi e i ra
Vice-pre si den te: Ro gé rio Mo re i ra
Se cre tá rio: Ita mar Leão do Ama ral
Te sou re i ro: Alci des Alves Pe re i ra
Pro ces so nº 53.670.000.481/98 

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

Ave ni da 5 de Ja ne i ro, nº 2.047, Se tor Ro do viá-
rio, Ci da de de San cler lân dia, Esta do de Go iás;

– co or de na das ge o grá fi cas
16º 11’ 55” S de la ti tu de e 50º 18’ 49” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 321, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 
330 e 331, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria e Cul tu ral Ju ven ti na Ma ria de Men don ça, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di-
ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.670.000.481/98 de 3 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 2 de ju lho de 2001.

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 4 de ju lho de 2001. – Ha mil ton de Ma -

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 543, DE 2003

(Nº 2.056/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral “Pro fes so ra
Elzi ta San ta na” a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ne -
ró po lis, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 521, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a

Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral “Pro fes so ra Elzi ta
San ta na” a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ne ró po lis, Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 1.354, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 509, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ca ra ni en se São Pe dro,
na ci da de de Ma ca ra ni – BA;

2 – Por ta ria nº 512, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res de Boa Ven tu ra –
AMIBOVEN, na ci da de de Boa Ven tu ra – PB;

3 – Por ta ria nº 513, de 24 de agos to de 2001 –
Rá dio Co mu ni tá ria Ara ri pi na – FM., na ci da de de Ara -
ri pi na – PE;

4 – Por ta ria nº 514, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Assis ten ci al de Ver ten te do
Lé rio (ASCAVEL), na ci da de de Ver ten te do Lé rio –
PE;

5 – Por ta ria nº 515, de 24 de agos to de 2001 –
ACURF – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Uni dos por Rio
For mo so, na ci da de de Rio For mo so – PE;

6 – Por ta ria nº 518, de 29 de agos to de 2001
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co ne xão 4 FM, na ci da de de 
San ta Ger tru des – SP;

7 – Por ta ria nº 521, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral “Pro fes so ra Elzi ta
San ta na”, na ci da de de Ne ró po lis – GO;

8 – Por ta ria nº 522, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al – Ci da de, na ci da de de Ge ne ral Sal ga do – SP;

9 – Por ta ria nº 523, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Nova Ca bre ú va Edu ca ci o nal, Cul tu ral e
Co mu ni ca ção So ci al, na ci da de de Ca bre ú va – SP;

Fl. 2 da Men sa gem nº 1.354, de 10.12.2001.
10 – Por ta ria nº 524, de 29 de agos to de 2001 –

Asso ci a ção de Assis tên cia Co mu ni tá ria e Ensi no Pro -
fis si o na li zan te de Sete La go as – FACOMSEL, na ci -
da de de Sete La go as -MG;

11 – Por ta ria nº 525, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ba ir ros Fun ci o ná ri os,
Incon fi den tes e Pla ta for ma – ASFIP, na ci da de de Pe -
dra Azul – MG;
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12 – Por ta ria nº 526, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Di vi sa no ven se para Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria, Cul tu ra e Co mu ni ca ção – ADERC, na ci da de
de Di vi sa Nova – MG; e

13 – Por ta ria nº 527, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti en se de Ra di o di fu são,
na ci da de de Ma ti as Bar bo sa – MG.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 649 EM

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
e a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral “Pro-
fes so ra Elzi ta San ta na”, na ci da de de Ne ró po lis, Esta -
do de Go iás, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art. 223, da
Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000098/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 521, DE 29 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000098/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul -
tu ral “Pro fes so ra Elzi ta San ta na”, com sede na Av.
Ge tú lio Var gas, Qu a dra 15, Lote 03, Cen tro, na ci da-
de de Ne ró po lis, Esta do de Go iás, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 16º 24’ 29” S e lon gi tu de em
49º 13’ 05” W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 170/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.670.000.098/99, de
19/03/99.

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

Inte res sa do : Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Pro-
fes sor Elzi ta San ta na, lo ca li da de de Ne ró po lis, Esta -
do de Go iás.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Pro fes sor
Elzi ta San ta na, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
03.025.573/0001-68, no Esta do de Go iás, com sede
na Av. Ge tú lio Var gas, Qd. 15, Lote 3, Cen tro, Ci da de
de Ne ró po lis, GO, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to
da ta do de 18 de mar ço de 1999, subs cri tos pelo re -
pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de que in di ca.
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2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-

ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 à 430, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Ge tú lio Var gas, Qd. 15,
Lote 3, Cen tro, Ci da de de Ne ró po lis, Esta do de Go-
iás, de co or de na das ge o grá fi cas em 16º 24’ 29” S de
la ti tu de e 49º 13’ 05” W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en-
de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 375 a 378, e
fls. 427, de no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca
de Rad Com”.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ma men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a al te ra ção es -

ta tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, I,II, III e IV,
bem como da apre sen ta ção do su bi tem 6.11. (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma 02/98. (fls. 385, 405 e 413).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 387, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá ve is onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 410 e 411, e fls. 428 e 429.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Pro fes sor Elzi -

ta San ta na

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Eli el Ti no co Ama ran te
Vice-Pre si den te: Oto ga mir Fras co li
Se cre tá rio: Ala ir Nas ci men to de Ma ce do
Te sou re i ro: San dro Luis Ne ves

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

Av. Ge tú lio Var gas, Qd. 15, Lote 3, Cen tro, Ci da-
de de Ne ró po lis, Esta do de Go iás,

– co or de na das ge o grá fi cas
16º 24’ 29” S de la ti tu de e 49º 13’ 05” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 387, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 
410 e 411, e fls. 428 e 429, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Cul tu ral Pro fes sor Elzi ta San ta na, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-

da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.670.000.098/99, de
19 de mar ço de 1999.

Bra sí lia, 31 de maio de 2.001.

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 1º de ju lho de 2001. – Ha mil ton de Ma -

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 544 DE 2003

(Nº 2.057/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Edu ca ti va São Si mão a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de São Si mão, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 707, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Edu ca ti va São Si mão a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Si mão,
Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 47 DE 2002 

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

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

1 – Por ta ria nº 686, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen se de Ra di o di-
fu são, na ci da de de Entre Fo lhas-MG;

2 – Por ta ria nº 688, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Mo vi men to So ci al, Artís ti co e Cul tu ral
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Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va FM de Si que i ra Cam -
pos, na ci da de de Si que i ra Cam pos-PR;

3 – Por ta ria nº 689, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Rio Bo ni to, na ci da-
de de Bo ni to-PE;

4 – Por ta ria nº 707, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Edu ca ti va São Si mão, na ci da de de São 
Si mão-GO;

5 – Por ta ria nº 709, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita pi ra puã, na ci da de
de Ita pi ra puã-GO;

6 – Por ta ria nº 711, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos –
ACCA, na ci da de de Ara ú jos-MG; e

7 – Por ta ria nº 712, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Di men são –
ARCOD, na ci da de de Uber lân dia-MG.

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 1 EM

Bra sí lia. 2 de ja ne i ro de 2002

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie. de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo

nº 53670.000543/98, que ora faço acom pa nhar. com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 707, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ço es, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000543/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Edu ca ti va São Si -
mão, com sede na Rua 14-A, nº 9, Ba ir ro Vila CEMIG,
na ci da de de São Si mão, Esta do de Go iás, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 18º 59’41” S e lon gi tu de em
50º 33’ 20” W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

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

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

 RELATÓRIO Nº 406/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rência: Pro ces so nº 53.670.000.543/98 de
24-9-1998.

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

Inte res sa do : Asso ci a ção Edu ca ti va São Si mão, lo-
ca li da de de São Si mão, Esta do de Go iás.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Edu ca ti va São Si mão, ins cri ta
no CNPJ sob o nú me ro 02.242.302/0001-00, Esta do
de Go iás, com sede na Rua 14-A, nº 9, Vila CEMIG,
Ci da de de São Si mão, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro
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de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri-
men to da ta do de 22-9-1998, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03.03.1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

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

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 5 a 2021 dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua 14 A, nº 9, Vila CEMIG,
Ci da de de São Si mão, Esta do de Go iás, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 18º59’41” S de la ti tu de e 50º
33’20”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos cons-
tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 1945, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

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

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

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

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci sos I e
II da Nor ma 2/98, de cla ra ção do en de re ço da sede da 
Enti da de, bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni-
co) e ade qua ção do mes mo á Nor ma 2/98 (fls. 1185 a
2021).
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13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 2014 e
2015, fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es -
tão re su mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 2016 e 2017.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Edu ca ti va São Si mão.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ce lis mar Cân di do Ca mar gos
Vice-Pre si den te: José Fer nan des Fa ri as
Se cre tá rio: Je sus Antô nio Sa les
Te sou re i ro: Lá za ro Car los de Fre i tas

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

Rua 14 A, nº 9, Vila CEMIG, Ci da de de São Si -
mão, Esta do de Go iás;

– co or de na das ge o grá fi cas

18º 59’ 41“ S de la ti tu de e 50º 33’ 20” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 2014 e 2015

e “Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 2016 e 2017, que se re fe re à lo ca li-
za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Edu ca ti-
va São Si mão, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga
de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53.670.000.543/98 de 24-9-1998.

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001.

De acor do.

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

Bra sí lia, 8 no vem bro de 2001. – Ha mil ton De
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 8 de agos to de 2001. – Anto nio Car los
Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 545, DE 2003

(Nº 2.075/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Go i a na po li na de De sen vol vi men to
Artís ti co/Cul tu ral – FM (AGDA – FM) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Go i a ná po lis, Esta do de 
Go iás.

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

ta ria nº 110, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Go i a na po li na de De sen vol vi men to Artís -
ti co/Cul tu ral – FM (AGDA – FM) a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Go i a ná po lis, Esta do
de Go iás.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 240, DE 2002

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

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

– Por ta ria nº 100, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Li ber-
da de – ABECCOL, na ci da de de Pa tro cí nio – MG;

2 – Por ta ria nº 101, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Enge nhe i ro Cal das, na ci da de
de Enge nhe i ro Cal das -MG;

3 – Por ta ria nº 102, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Apo io à Co mu ni da de de Lu nar del li, na
ci da de de Lu nar del li -PR;

4– Por ta ria nº 103, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu-
ral e Artís ti co de Ci da de Ga ú cha, na Ci da de Ga ú cha
– PR;

5 – Por ta ria nº 104, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção José Qu i ri no Fi lho, na ci da de de Bar ra de
São Mi guel – PB,

6 – Por ta ria nº 105, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de
Me ru o ca (ABCCM), na ci da de de Me ru o ca – CE;

7 – Por ta ria nº 106, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba, na ci da de
de Ca ra gua ta tu ba – SP;

8– Por ta ria nº 107, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção RADCOM Cris tal de
Ma ri lân dia do Sul – PR, na ci da de de Ma ri lân dia do
Sul – PR; e

9 – Por ta ria nº 110, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Go i a na po li na de De sen vol vi men to Artís -
ti co/Cul tu ral – FM (AGDA – FM), na ci da de de Go i a-
ná po lis -GO.

 Bra sí lia, 9 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 166 EM

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção,

para que a en ti da de Asso ci a ção Go i a na po li na de De -
sen vol vi men to Artís ti co/Cul tu ral – FM (AGDA – FM),
na ci da de de Go i a ná po lis, Esta do de Go iás; ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da-
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000505/98 que ora faço acom pa nhar, com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 110, DE 31 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000505/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Go i a na po li na de
De sen vol vi men to Artís ti co/Cul tu ral-FM (AGDA-FM),
com sede na Rua 04, nº 31, Vila Nos sa Se nho ra de
Fá ti ma, na ci da de de Go i a ná po lis, Esta do de Go iás, a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

26026 Quinta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL384     



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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 16º30’32”S e lon gi tu de em
49°01’17”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 26/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.670.000.505/98 de 14
de se tem bro de 1998.

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

Inte res sa do: Asso ci a ção Go i a na po li na De sen vol vi-
men to Artís ti co Cul tu ral FM AGDA-FM, lo ca li da de
de Go i a ná po lis /GO.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Go i a na po li na de De sen vol vi men-
to Artís ti co e Cul tu ral FM AGDA-FM, ins cri to no CGC
sob o nú me ro 02.408.646/0001-38, no Esta do de Go -
iás, com sede na Rua 04, 31, Vila Nos sa Se nho ra de
Fá ti ma,Ci da de de Go i a ná po lis-GO, di ri giu-se ao Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio
de re que ri men to da ta do de 10 de se tem bro de 1998,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02198 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá-
ria.

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

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 191, dos au tos.

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

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na rua Teó fi lo José dos San tos,
s/nº, cen tro, ci da de de Go i a ná po lis, Esta do de Go iás,
de co or de na das ge o grá fi cas em 16º 30’ 10” S de la ti-
tu de e 49º 01’ 15” W de lon gi tu de, con so an te os da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 14-12-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 69 a 71, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te
foi in di ca do o real en de re ço e as no vas co or de na das
que fo ram ace i tas e ana li sa das por en ge nhe i ro res-
pon sá vel.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7 I, II, IV, VIII e su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma 2/98, (fls. 161, 146,138,129).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 164, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 169 e 170.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Go i a na po li na de De sen vol vi men to

Artís ti co e Cul tu ral FM AGDA-FM

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Fran cis co de Mo ra es
Vice Pre si den te: Jair de Sou za Le i te
Se cre tá ria: Eli ze te Ca ro li na de Sou za
Te sou re i ro: Gil son Luiz da Sil va
D. de Jor na lis mo: João Le i te de Mo ra es
D. Cul tu ral: Ni(son Ro dri gues de Go doi
D. So ci al: Alde mir Mi ran da de Go doi
D. Espor ti vo: Fá bio Ho sa nan de Sou za

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

Rua 04, 31, Vila Nos sa Se nho ra Fá ti ma, Ci da de
de Go i a ná po lis, Esta do de Go iás.

– co or de na das ge o grá fi cas
16º 30’ 32” S de la ti tu de e 49º 01, 17” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls.164, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 169 e 170, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Go i a na-
po li na de De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral FM
AGDA-FM, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de
Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53.670.000.505/98, de 14 de Se tem bro de
1998.

Bra sí lia, 15 de Ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co e-
lho, Re la tor da con clu são ju rí di ca – Ana Ma ria das
Do res e Sil va, Re la tor da con clu são Téc ni ca

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

 Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton De
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 546, DE 2003

(Nº 2.093/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Inde pen den te Pró-Me-
lho ra men to de Nova Fá ti ma a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Hi dro lân dia, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 219, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Inde pen den te Pró-Me lho ra-
men to de Nova Fá ti ma a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Hi dro lân dia, Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 302, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 203, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção So ci al de Bar ra de São
Fran cis co, na ci da de de Bar ra de São Fran cis co-ES;

2 – Por ta ria nº 209, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te José Ednir Maia de Li mo e i ro
do Nor te-CE, na ci da de de Li mo e i ro do Nor te-CE;

3 – Por ta ria nº 219, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Inde pen den te Pró-Me lho ra-
men to de Nova Fá ti ma, na ci da de de Hi dro lân dia-GO;

4 – Por ta ria nº 220, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Gon çal-
ves, na ci da de de Gon çal ves-MG;

5 – Por ta ria nº 221, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da Ci da de

de Oli ve i ra dos Bre ji nhos, na ci da de de Oli ve i ra dos
Bre ji nhos-BA

6 – Por ta ria nº 222, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Di a nó po lis-TO;

7 – Por ta ria nº 226, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Pi o ne i ros de
Cam pos de Jú lio, na ci da de de Cam pos de Jú lio-MT;

8 – Por ta ria nº 228, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró De sen vol vi men to de Si -
mo lân dia – ADS, na ci da de de Si mo lân dia-GO;

9 – Por ta ria nº 230, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Mon tes Cla ros,
na ci da de de Mon tes Cla ros-MG; e

10 – Por ta ria nº 235, de 25 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
de Pos se – ADEPE, na ci da de de Pos se-GO.

 Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 329 EM

Bra sí lia, 21 de mar co de 2002

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Inde pen den-
te Pró-Me lho ra men to de Nova Fá ti ma, na ci da de de
Hi dro lân dia, Esta do de Go iás, ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 
de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
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subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000167/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 219, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000167/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Inde -
pen den te Pró-Me lho ra men to de Nova Fá ti ma, com
sede na Ave ni da Jus ti ni a no Pe re i ra Car do so, Qu a dra
10, Lote 04, Po vo a do Nova Fá ti ma, na ci da de de Hi -
dro lân dia, Esta do de Go iás, a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 16º54’17”S e lon gi tu de em
49º19’34’W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO N 76/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.670.000.167/99 de 11
de Maio de 1.998.
Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.
Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Inde pen den te
Pro Me lho ra men to de Nova Fá ti ma, na lo ca li da de de 
Hi dro lân dia /GO.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Inde pen den te Pro
Me lho ra men to de Nova Fá ti ma, ins cri to no CGC sob o 
nú me ro 03.128.965/0001-52, no Esta do de Go iás,
com sede na Av. Jus ti no Pe re i ra Car do so, Qd 10, Lote
04, Po vo a do Nova Fá ti ma, Ci da de de Hi dro lân-
dia-GO, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
11 de Maio de 1.999,

subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran-
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – D.O.U.,
de 09 de Se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla
o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis-
sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es -
tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19.02.1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3.3.1998 e
Nor ma nº 02/98, de 06.08.1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.
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6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 138, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e

nor ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for-
ma ções téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Jus ti no Pe re i ra Car do so,
Qd 10, Lote 4, Po vo a do Nova Fá ti ma, Ci da de de Hi -
dro lân dia, Esta do de Go iás, de co or de na das ge o grá-
fi cas em 16º 54’ 24” S de la ti tu de e 49º 19’ 34” W de
lon gi tu de, con so an te os da dos cons tan tes no avi so
no DOU de 9/9/1 999, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 69 a 71, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te
fo ram in di ca das no vas co or de na das que fo ram ace i-
tas e ana li sa das por en ge nhe i ro res pon sá vel.

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

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

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

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

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

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

do su bi tem 6.7 I, II, VI e su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni-
co) da Nor ma 2/98, (fls. 71,117).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 123, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 134 e 135.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Inde pen den te Pró Me -

lho ra men to de Nova Fá ti ma,

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Val de ir Lino de Ara ú jo
Vice-Pre si den te: Ali ce Au gus ta S. de Bri to Fle ury de
Mou ra
Se cre tá rio: José Za ca ri as de Ara ú jo
Te sou re i ra: Re gi na Cé lia S. Bri to de Fle ury
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– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Jus ti no Pe re i ra Car do so, Qd 10, Lote 14, Po -
vo a do nova Fá ti ma, Ci da de de Hi dro lân dia, Esta do de 
Go iás.

– co or de na das ge o grá fi cas

16º 54’ 17” S de la ti tu de e 49º 19’ 34” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 123, e “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 134 e 135, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Inde pen den te Pro Me lho ra men to de Nova Fá ti-
ma, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri-
za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con -
di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.670.000.167/99, de 11 de maio de 1998.

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2.002. – Lu ci a na Co e-
lho, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca, Re gi na Apa re-
ci da Mon te i ro, Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 547, DE 2003

(Nº 2.355/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Cul tu ral Fran cis co e Cla ra de 
Assis para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Li nha res, Esta do do Espí ri to
San to.

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

ta ria nº 695, de 21 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral Fran cis co e Cla ra de
Assis, para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, na ci da de de Li nha res, Esta do do Espí ri to San to.

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

MENSAGEM Nº 32, DE 2002

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos da Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, peio pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de. sm,vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 652, de 6 de no vem bro de 2001 –
Fun da ção Les te Mi ne i ra de Co mu ni ca ção, na ci da de
de Go ver na dor Va la da res-MG;

2 – Por ta ria nº 654, de l3 de no vem bro de 2001 – 
Fun da ção Rá dio e TV Edu ca ti va Espe ran ça, na ci da-
de de Novo Ho ri zon te – SP;

3 – Por ta ria nº 695, de 21 do no vem bro de 2001
– Fun da ção Cul tu ral Fran cis co e Cla ra de Assis, na ci -
da de de Li nha res – ES;

4– Por ta ria nº 696, de 21 de no vem bro de 2001
– Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de São Se bas tião da
Boa Vis ta – PA

5 – Por ta ria nº 697, de 21 de no vem bro de 2001
– Fun da ção Tro pi cal de Ra di o di fu são Edu ca ti va, na
ci da de de Paty do Alfe res – RJ;

6 – Por ta ria nº 699, de 21 de no vem bro de 2001
– Fun da ção Se ri dó cen tral na ci da de de Ca i có – RN; e

7 – Por ta ria nº 739, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va Sin to ma Cul tu ral, na ci da de de
Ara xá-MG.

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 828 EM

Bra sí lia, 14 de de zem bro da 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53000.001414/2001, de in te res se da Fun da ção Cul -
tu ral Fran cis co e Cla ra de Assis. ob je to de per mis são
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são

so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins na ci -
da de de Li nha res, Esta do do Espí ri to San to.

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

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

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

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

 PORTARIA Nº 695 ,DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, coma re da ção que lhe foi dada peio
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53000.001414/2001, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cul tu ral
Fran cis co e Cla ra de Assis para exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Li nha-
res, Esta do do Espí ri to San to.

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

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

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

PARECER Nº 225, DE 2001

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53000.00141 4/01
Inte res sa da:  Fun da ção Cul tu ral Fran cis co e Cla ra
de Assis
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: in de pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por-
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral Fran cis co e Cla ra de Assis, 
com sede na ci da de de Li nha res, Esta do do Espí ri to
San to, re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe -
cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na-
que la ci da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 291 E,
pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do 
re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de Fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, ten do como prin ci pal ob je ti vo pro -
mo ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra-
mas in for ma ti vos, edu ca ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos
por te le vi são, rá dio e ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 3”, nº
409, em 3 de mar ço de 2001, na ci da de de Li nha res,
Espí ri to San to, aten den do a to dos os re qui si tos dis-
pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, cujo man da to
é de tem po in de ter mi na do, con for me art. 19, § 1º do
Esta tu to da Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr. Már cio
Ro ney San tos Cor re ia, ca ben do a ele a re pre sen ta-
ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos de sua ad -
mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pela Srª Lu ci néia Nar da ci
Cor re ia, de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro, ocu -
pa do pela Srª Ma ri lú cia Gon çal ves Mi ran da e de Di re-
tor Se cre tá rio, ocu pa do pelo Sr. Mar cos Ro bert San -
tos Cor re ia.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está Fe de ral (art. 21, in ci so XII,
alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são re fe ri do ser vi ço, ao tem -
po em que con di ci o na a efi cá cia do cor res pon den te
ato à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, pu -
bli ca do no D.O.U. de 26 sub se qüen te, dis pen sa a pu bli-
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ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu-
são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art 13. .................................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou-

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to ao Re i tor, con for me de -
cla ra ção fir ma da por eles e jun ta da à fl. 8 dos pre sen-
tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223, § 1º).

É o pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

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

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001. – Na po leão Va -
la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga À Con si de-
ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car -
los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são
Inte ri no.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 548, DE 2003

(Nº 2.002/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca-
ção Co mu ni tá ria de Ma ra po a ma a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ma ra po a ma, Esta do de São
Pa u lo.

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

ta ria nº 82, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Ma ra po a ma a exe cu tar, por três anos, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ma ra po a ma, Esta do de São 
Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 205, DE 2002

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

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

– Por ta ria nº 753, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de La goa da Pra ta
– ACLAP, na ci da de de La goa da Pra ta – MG;

2 – Por ta ria nº 814, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Las san ce,
na ci da de de Las san ce – MG;

3 – Por ta ria nº 818, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio e Cul -
tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho, na ci da de de Se na-
dor Sal ga do Fi lho – RS;

4 – Por ta ria nº 79, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra – ACS, na ci da de de
Vár zea da Pa i ma – MG;

5 – Por ta ria nº 89 de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Ma ra po a ma, na ci da de de Ma ra po a-
ma – SP;

6 – Por ta ria nº 85, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de, na
ci da de de Ouro Ver de – SP;
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7 – Por ta ria nº 88, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca tó li ca de Ra di o di fu são, na 
ci da de de São Se bas tião da Bela Vis ta – MG; e

8 – Por ta ria nº 89, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras,
na ci da de de Qu i ri nó po lis – GO.

 Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 117 EM

Bra sí lia, 17 de fe ve re i ro de 2002

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001120/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 82, DE 29 DE ja ne i ro DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001120/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul -
tu ral de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de Ma ra po a ma,
com sede na Rua São Pa u lo, nº 451 – Cen tro, na ci da-
de de Ma ra po a ma, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º15’11”S e lon gi tu de em
49º07’52”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 2/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.001.120/99, de
15-7-99.

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

Inte res sa do : Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de
Co mu ni ca ção de Ma ra po a ma, na lo ca li da de de Ma-
ra po a ma, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni-
ca ção de Ma ra po a ma, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
03.274.176/0001-20, no Esta do de São Pa u lo, com
sede na Rua São Pa u lo, 451, cen tro, Ci da de de Ma ra-
po a ma, SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 14 de Ju lho de 1.999, subs cri to por re pre sen tan te
le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser -
vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

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

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  4 26035    393ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03.03.1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

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

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

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 98 dos au tos

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

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua São Pa u lo, 451, cen-
tro, Ci da de de Ma ra po a ma, São Pa u lo, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 21º15’ 11”S de la ti tu de e
49º07’52”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 9-4-01,
Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 56, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, in ci so II e pos te ri or men te o su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 59).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 65 e 66, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.
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14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 96 e 97.

15. É o re la tó rio.

IV– Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca-

ção de Ma ra po a ma

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Vâ nia de Je sus Vi trio de Sou za
Vice Pre si den te: Ane sio José Za net ti
Se cre tá ria: Fran ci ni Apa re ci da Vo li pi ni
Te sou re i ro: Este vão San to Me ne gues so

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

Rua São Pa u lo, 451, Cen tro, Ci da de de Ma ra po-
a ma, Esta do de São Pa u lo

– co or de na das ge o grá fi cas

21º15’11”S de la ti tu de e 49º07’52”W de lon gi tu de, cor -
res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 65 e 66, que se re fe re à 
lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de Insta-
la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 96 e 97.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Be ne fi-
cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção de Ma ra po a ma, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.830.001.120/99, de 15 de ju lho de 1999.

Bra sí lia, 7 de Ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co e lho,
Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – Adri a na Re sen de
Ave lar Ra be lo, Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

De acor do.

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

Bra sí lia, 9 de ja ne i ro 2002. – Ha mil ton de Ma -
ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2002.

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

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Os
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 530 a 548, de
2003, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, de acor do com 
o art. 223, § 1o, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os Pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo
úni co de cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II,
“b”, com bi na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men-
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, de acor do com o
dis pos to no §3º do art. 43 da Re so lu ção do Con gres-
so Na ci o nal nº 1, de 2001, com a re da ção dada pela
Re so lu ção do Con gres so Na ci o nal nº 1, de 2003, fica
aber to, a par tir des ta data, o pra zo para in ter po si ção
de re cur so por um dé ci mo dos re pre sen tan tes de
cada Casa, por cin co dias úte is, para que se jam apre -
ci a dos pelo Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal os Pro-
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 4, 5, 6, 7, 8 e 9, de
2003-CN, ten do em vis ta a pu bli ca ção em avul sos,
em 2 do cor ren te, dos pa re ce res da Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O re cur so será re ce bi do na Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a ques tão de or -
dem for mu la da pe los Lí de res do PFL, Se na dor José
Agri pi no; do PSDB, Se na dor Arthur Vir gí lio; e do PDT,
Se na dor Jef fer son Pe res; so bre o Pro je to de Lei de
Con ver são nº 21, de 2003, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria nº 121, de 2003, sob a ale ga ção de que a
edi ção da men ci o na da Me di da Pro vi só ria con tra ria o
dis pos to no ar ti go 246 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
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re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de
2003, foi pro ces sa da como Con sul ta nº 1, de 2003, e
vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
para exa me, sem efe i to sus pen si vo.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – A Pre -
si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 179, de 2003 (nº
417/2003, na ori gem), de 29 de agos to úl ti mo, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au -
to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter-
no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
no va lor to tal de até US$ 27,500,000.00 (vin te e sete
mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal
de Por to Ale gre–RS e o Fun do Fi nan ce i ro para o De -
sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta (Fon pla ta), des ti na-
da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma Inte gra do
Zona Nor te – Entra da de Por to Ale gre.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 1º de se tem-
bro de 2003, pu bli cou no dia 2 do mes mo mês e ano, a
Me di da Pro vi só ria nº 128, de 2003, que “Re vo ga a Me -
di da Pro vi só ria nº 124, de 11 de ju lho de 2003, que dis -
põe so bre o Qu a dro de Pes so al da Agên cia Na ci o nal de 
Águas, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus pa rá gra fos, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são
Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

Blo co Par la men tar da Mi no ria (PFL/PSDB)

Efra im Mo ra is (PFL) 1.Ro dolp ho Tou ri nho (PFL)
Tas so Je re is sa ti (PSDB) 2. vago
Cé sar Bor ges (PFL) 3. vago
Edu ar do Aze re do (PSDB) 4. vago

Blo co de Apo io ao Go ver no(PT/PSB/PTB/PL)

Tião Vi a na (PT)              1. Fer nan do Be zer ra (PTB)
Anto nio Car los Va la da res (PSB) 2. Ro ber to Sa tur ni no (PT)
Mag no Mal ta (PL ) 3. Ana Jú lia Ca re pa (PT)

PMDB

Re nan Ca lhe i ros 1.Sér gio Ca bral
Ju vên cio da Fon se ca 2.Luiz Otá vio
Hé lio Cos ta 3.Ney Su as su na

PDT

Jef fer son Pé res 1.Alme i da Lima

PPS

Mo za ril do Ca val can ti 1.João Ba tis ta Mot ta

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PT

Nel son Pel le gri no 1.Fá ti ma Be zer ra
Arlin do Chi na glia 2.Iriny Lo pes

PFL

José Car los Ale lu ia 1.Ká tia Abreu
Ro dri go Maia        2.Antô nio Car los Ma ga lhães Neto

PMDB

Eu ní cio Oli ve i ra 1.André Luiz
Men des Ri be i ro Fi lho 2.Dr. Pi not ti

PSDB

Ju tahy Jú ni or        1.Antô nio Car los Men des Tha me
Cus tó dio Mat tos 2.Luiz Car los Ha uly

PP

Pe dro Henry 1.Cel so Rus so man no

PTB

Ro ber to Jef fer son 1.Fer nan do Gon çal ves

PL

Val de mar Cos ta Neto 1.Bis po Ro dri gues

PSB

Edu ar do Cam pos 1.Re na to Ca sa gran de

*PPS

Ro ber to Fre i re 1. Col bert Mar tins

(*) De sig na ção fe i ta nos ter mos da Re so lu ção nº 2,
de 2000-CN.

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi-
ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO:  2-9-2003;
– De sig na ção da Co mis são:  3-9-2003;
– Insta la ção da Co mis são:  4-9-2003;
– Emen das: até 8-9-2003 (7º dia da pu bli ca ção);
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– Pra zo fi nal na Co mis são: 2-9-2003 a 15-9-2003
(14º dia);
– Re mes sa do pro ces so à CD:  15-9-2003;
– Pra zo na CD: de 16-9-2003 a  29-9-2003 (15º ao
28º dia);
– Re ce bi men to pre vis to no SF:  29-9-2003;
– Pra zo no SF: de 30-9-2003 a 13-10-2003 (42º dia);
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD:  13-10-2003;
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF,
pela CD: de 14-10-2003 a 16-10-2003 (43º ao 45º
dia);
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir
de:  17-10-2003 (46º dia);
– Pra zo fi nal no Con gres so:  31-10-2003  (60 dias);

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a Co -
mis são Mis ta que aca ba de ser de sig na da de ve rá
to mar suas de li be ra ções de acor do com o dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 14 do Re gi men to Co mum,
ou seja, os vo tos dos mem bros do Se na do Fe de ral e 
da Câ ma ra dos De pu ta dos de ve rão ser to ma dos em 
se pa ra do.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – So bre
a mesa, pro je to de lei do Con gres so Na ci o nal que
pas so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI Nº 33, DE 2003-CN

Acres ce pa rá gra fo ao art. 59 da Lei
nº 10.707, de 30 de ju lho de 2003, que dis -
põe so bre as di re tri zes para a ela bo ra ção
da lei or ça men tá ria de 2004.

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

Art. 1º O art. 59 da Lei nº 10.707, de 30 de ju lho de
2003, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

“§ 3º Para os efe i tos do in ci so II, con si de-
ram-se ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de a
to ta li da de das do ta ções do Mi nis té rio da Sa ú-
de, de du zi dos os en car gos pre vi den ciá ri os da
União e os ser vi ços da dí vi da.” (NR)

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

MENSAGEM Nº 428

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-

as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to
e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Acres ce pa rá-
gra fo ao art. 59 da Lei nº 10.707, de 30 de ju lho de
2003, que dis põe so bre as di re tri zes para a ela bo ra-
ção da lei or ça men tá ria de 2004”.

Bra sí lia, 2 de se tem bro de 2003. – Luis Iná cio
Lula da Sil va.

EM nº 273-2003/MP

Bra sí lia, 28 de agos to de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
1. Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da de li-

be ra ção de Vos sa Exce lên cia para apre sen tar o
ane xo Pro je to de Lei que acres cen ta o § 3º ao art.
59 da Lei nº 10.707, de 30 de ju lho de 2003, para
es ta be le cer as do ta ções apli cá ve is a “ações e ser-
vi ços de sa ú de”.

2. O art. 198 da Cons ti tu i ção, com as al te ra ções
in tro du zi das pela Emen da Cons ti tu ci o nal – EC Nº 29,
de 13 de se tem bro de 2000, e o art. 77 da men ci o-
na da emen da, es ta be le ce ram re gras para a União,
Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os re la ti vas ao
va lor mí ni mo dos re cur sos a se rem apli ca dos em
“ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de”, até o exer cí-
cio de 2004.

3. Nos exer cí ci os sub se qüen tes à EC nº 29,
de 13 de se tem bro de 2000, as Leis de Di re tri zes
Orça men tá ri as su per ve ni en tes, vi nham es ta be le-
cen do o con ce i to de ações e ser vi ços de sa ú de a
fim de pos si bi li tar o cum pri men to do dis pos to em
seu art. 77.

4. No pre sen te exer cí cio, o dis po si ti vo da LDO
para 2004, que re gu la men ta va a ma té ria foi ob je to de
Veto Pre si den ci al, por que sua re da ção de ter mi na va
que os re cur sos do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za, apli ca dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de, não
po de ri am ser com pu ta dos para os efe i tos da ci ta da
emen da.

5. Com a fi na li da de de vi a bi li zar o cum pri men to
dos di ta mes da EC nº 29. de 2000 e para per mi tir a
ve ri fi ca ção da cor re ta apli ca ção dos re cur sos des ti-
na dos a “ações e ser vi ços de sa ú de”, é in dis pen sá-
vel res ta be le cer qua is do ta ções são afe tas às re fe ri-
das ações na Lei nº 10.707, de 30 de ju lho de 2003,
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para 2004, de for ma
a con tem plar o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Po bre za.
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6. Tal pro po si ção se res pal da tam bém na con ve-
niên cia de que o dis po si ti vo cons ti tui re le van te re fe-
rên cia às Leis de Di re tri zes Orça men tá ri as dos Esta -
dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os.

7. São es sas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
me le vam a pro por a Vos sa Exce lên cia o pro je to em
ques tão.

Res pe i to sa men te, – Gu i do Man te ga.

(À Co mis são Mis tas de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – O
Pro je to de Lei nº 33, de 2003-CN, que aca ba de ser
lido, acres ce ao pa rá gra fo do art. 59 da Lei nº 10.707,
de 30 de ju lho de 2003, que dis põe so bre as di re tri zes
para a ela bo ra ção da Lei Orça men tá ria de 2004, vai à
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção do Pro je to:

Até 8-9: – pra zo para pu bli ca ção e dis tri bu i ção de
avul sos;

Até 15-9: – pra zo para re a li za ção de au diên ci as pú -
bli cas;

Até 23-9: – pra zo para apre sen ta ção de emen das
pe ran te a Co mis são;

Até 28-9: – pra zo para pu bli ca ção e dis tri bu i ção de
avul sos das emen das;

Até 2-11: – pra zo para en ca mi nha men to do Pa re cer
fi nal à Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – So-
bre a mesa pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que
pas so a ler.

É lida a se guin te

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 71, DE 2003

Alte ra o ar ti go 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral que dis põe so bre emen da à
Cons ti tu i ção.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar acres ci do do se guin te § 6º:

“Art. 60. .................................................
..............................................................
§ 6º O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá

so li ci tar ur gên cia para apre ci a ção de pro-
pos ta de sua ini ci a ti va a qual de ve rá tra mi tar
si mul ta ne a men te na Câ ma ra dos De pu ta-
dos e no Se na do Fe de ral, ob ser va do o se-
guin te:

I – a pro pos ta de ve rá ser apre ci a da em 
até cen to e oi ten ta dias, es go ta do esse pra -
zo sem que se con clua a vo ta ção, fi ca rão
so bres ta das to das as de ma is de li be ra ções
le gis la ti vas da res pec ti va Casa, com ex ce-
ção das que te nham pra zo cons ti tu ci o nal
de ter mi na do;

II – se rão pro mul ga das as par tes da
pro pos ta que fo rem apro va das, em dois tur -
nos de vo ta ção, em am bas as Ca sas do
Con gres so Na ci o nal, des de que te nham o
mes mo con te ú do;

III – as par tes da pro pos ta que fo rem
apro va das em am bas as Ca sas com con te ú-
dos di ver gen tes de ve rão ser sub me ti das ao
re e xa me de cada Casa e, em caso de per-
sis tir a di ver gên cia, se rão con si de ra das re-
je i ta das. (NR)”

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo pri mor di al des ta pro po si ção é con fe rir
ma i or ce le ri da de à tra mi ta ção le gis la ti va da pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção de ini ci a ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca, me di an te o acrés ci mo de um pa rá gra fo
ao art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

De acor do com o tex to cons ti tu ci o nal vi gen te, a
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção de au to ria do
Pre si den te da Re pú bli ca é sub me ti da à mes ma tra mi-
ta ção le gis la ti va pre vis ta para os de ma is pro je tos. A
pro pos ta ini cia sua tra mi ta ção na Câ ma ra nos De pu-
ta dos e será apro va da se ob ti ver, em dois tur nos de
vo ta ção, pelo me nos três quin tos dos vo tos dos res -
pec ti vos mem bros de am bas as Ca sas do Con gres so
Na ci o nal.

A nor ma cons ti tu ci o nal es ta be le ce que a pro-
pos ta será pro mul ga da se for apro va da no Se na do
Fe de ral nos ter mos apro va dos pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Caso con trá rio, a pro pos ta será de vol vi da
para a Câ ma ra dos De pu ta dos, que de li be ra rá so-
men te so bre as al te ra ções in tro du zi das pelo Se na do
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Fe de ral, aca tan do-as ou re je i tan do-as, de ven do nes -
te úl ti mo caso re to mar à apre ci a ção do Se na do Fe de-
ral quan do será, en tão, con clu í da a de li be ra ção se
hou ver a con cor dân cia de am bas as Ca sas. Enquan to
a pro pos ta não for apro va da pe las duas Ca sas po de-
rá ha ver o cha ma do ‘jo go de ping-pong” como é jo co-
sa men te de no mi na do esse im pas se do pro ces so le -
gis la ti vo. Não obs tan te pos sa ser rara a sua ocor rên-
cia, em ra zão da di fi cul da de para se apro var uma pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção.

Em face do ex pos to, con cla ma mos os nos sos
Pa res para que aca tem a nos sa pro pos ta, a qual, te -
mos cer te za, con tri bu i rá para que as mu dan ças cons -
ti tu ci o na is pre ten di das pela so ci e da de bra si le i ra se-
jam fe i tas com mais pres te za me di an te uma tra mi ta-
ção mais ágil de pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca.

Sala das Ses sões,  3 de se tem bro de 2003. –
Du ci o mar Cos ta – Se na dor Del cí dio Ama ral, 1º Sig -
na tá rio – Pa u lo Paim – Au gus to Bo te lho – Sér gio
Ca bral – Edu ar do Su plicy – Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes – Cé sar Bor ges – Ro dolp ho Tou ri nho – Mão
San ta – Jo nas Pi nhe i ro – Alme i da Lima – Luiz Otá -
vio – Ro ber to Sa tur ni no – Hé lio Cos ta – Ana Jú lia
Ca re pa – He lo í sa He le na – He rá cli to For tes – Eu rí-
pe des Ca mar go – Re nil do San ta na – Ney Su as su-
na – João Ca pi be ri be – Ro me ro Jucá – Fá ti ma Cle -
i de – Ju vên cio da Fon se ca – Ra mez Te bet – Ge ral-
do Mes qui ta Jú ni or.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Tex to cons ti tu ci o nal pro mul ga do em 5 de ou tu-
bro de 1988, com as al te ra ções ado ta das pe las
Emen das Cons ti tu ci o na is nº 1/92 a 40/2003 e pe las
Emen das Cons ti tu ci o na is de Re vi são nºs. 1 a 6/94.

....................................................................................
Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da

me di an te pro pos ta:
I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -

ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;
II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
III – de mais da me ta de das Assem bléi as Le gis-

la ti vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes tan do-se,
cada uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus mem -
bros.

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe-
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º  A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em cada 
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, con si-
de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin -
tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º  A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

§ 4º  Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º  A ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen -

da re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode ser
ob je to de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis la ti-
va.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – A Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354 
e se guin tes do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral.

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – So bre
a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF/GAB/I/Nº 781

Bra sí lia, 2 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Wil son San ti a go pas sa a par ti ci par, na qua li da de de
su plen te, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men to
Pú bli cos e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Eu ní cio
Oli ve i ra, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – a Pre -
si dên cia de sig na o De pu ta do Wil son San ti a go, como
su plen te, para in te grar a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, de con for mi da-
de com o ex pe di en te que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te
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Ofí cio nº 205/03-GLPSDB

Bra sí lia, 1º de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do V. Exª, te nho a hon ra de in di-

car o Se na dor ARTHUR VIRGÍLIO para o car go de Ti -
tu lar, em subs ti tu i ção à Se na do ra ROSEANA
SARNEY, em vaga ce di da ao PFL, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de apre ço e
dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Será 
fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, pela or -
dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que me
ins cre va para uma co mu ni ca ção ina diá vel, em se gun-
do lu gar, após a Se na do ra Ide li Sal vat ti e an tes do Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho. Cito os Se na do res como
tes te mu nha de quem che gou pri me i ro.

A SR. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti, pela or dem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, peço tam bém que me ins -
cre va para uma co mu ni ca ção ina diá vel, con for me o
Re gi men to Inter no.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, pela
or dem.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ba se a do no Re gi men to, peço que me ins cre va para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is, pela or-
dem.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que faça a mi nha
ins cri ção para fa lar como Lí der, após a Ordem do Dia.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, pela or -
dem.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção
como pri me i ra su plen te, caso haja al gu ma de sis tên-
cia, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor José Jor ge, pela or dem.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der, para uma
co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Na
pror ro ga ção da hora do Expe di en te, as Se na do ras
Ide li Sal vat ti e He lo í sa He le na e o Se na dor Ro dolp ho
Tou ri nho te rão as se gu ra do o uso da pa la vra, por cin -
co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter-
mos do art. 158, Inci so II, do Re gi men to Inter no. Caso
haja de sis tên cia, a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa está
ins cri ta como pri me i ra su plen te.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do, pela or -
dem.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para
fa lar pela Li de ran ça do PT, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – V. Exª
está ins cri to em se gun do lu gar, logo após o Se na dor
Efra im Mo ra is.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor José Jor ge, pela Li de ran-
ça do PFL.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Lí der.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, eu gos ta ria de tra zer hoje mi nha pre o cu-
pa ção com ma té ri as pu bli ca das em vá ri os jor na is,
das qua is es co lhi uma para ler e co men tar. A man che-
te é a se guin te: “Ago ra é ofi ci al: Cris to vam pro põe fim
do Pro vão”.

Este será o úl ti mo ano em que uni ver-
si tá ri os te rão nota do Exa me Na ci o nal de
Cur sos, o Pro vão. A par tir de 2004, aca ba o
exa me atu al, que por sete anos foi a es tre la
da ava li a ção do Mi nis té rio da Edu ca ção
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(MEC) e es ta be le cia ran kings das ins ti tu i-
ções a par tir dos con ce i tos de A a E ob ti dos
pe los alu nos. O tes te de i xa de ser obri ga tó-
rio para to dos os for man dos e será ape nas
um dos itens da ava li a ção das ins ti tu i ções
de en si no su pe ri or.

Essas mu dan ças cons tam da pro pos ta
do novo Sis te ma de Ava li a ção da Edu ca ção
Su pe ri or (Si na es), que uma co mis são es pe-
ci al pre pa rou e já está com o mi nis tro da
Edu ca ção, Cris to vam Bu ar que. O foco do Si -
na es é a ins ti tu i ção, não o de sem pe nho do
alu no. Os es tu dan tes con ti nu a rão sen do tes -
ta dos, mas nem to dos. O exa me será apli ca-
do por amos tra gem e a clas si fi ca ção por
con ce i tos, aban do na da.

Já a ava li a ção ins ti tu ci o nal le va rá três
anos para ser con clu í da. Co me ça rá com
uma auto-ava li a ção, fe i ta pe los pró pri os alu -
nos, pro fes so res e fun ci o ná ri os. A ins ti tu i ção
pas sa rá ain da por uma aná li se ex ter na or-
ga ni za da por um ór gão que será cri a do no
MEC [mais um ór gão pú bli co]: a Co mis são
Na ci o nal de Ava li a ção da Edu ca ção Su pe ri-
or (Co na es). Ela tam bém fará um pa re cer
so bre a ins ti tu i ção, que vai dar ori gem a um
dos siê di vul ga do pela in ter net.

Dois exa mes – O Pro ces so de Ava li a-
ção Inte gra da do De sen vol vi men to Edu ca-
ci o nal e da Ino va ção de Área (PAIDEIA),
que subs ti tu i rá o Pro vão, é um dos com po-
nen tes do Si na es. O exa me será re a li za do
por áre as: ciên ci as hu ma nas; exa tas; tec no-
ló gi cas e bi o ló gi cas. Cada área será ava li a-
da de dois em dois anos, com tes tes em
duas eta pas: no meio e no fim do cur so. O
nome Pa i de ia, além de ser uma si gla, sig ni-
fi ca en si no ou edu ca ção em gre go [em gre -
go, Sr. Pre si den te!].

Eu gos ta ria de co men tar a pre o cu pa ção que
te mos com o fim do Pro vão. Sa be mos que o Pro vão
não é o úni co sis te ma de ava li a ção que exis te na
edu ca ção su pe ri or no Bra sil. Há tam bém toda uma
ava li a ção fe i ta pela Ca pes, que leva em con ta in di-
ca do res de na tu re za qua li ta ti va de cada ins ti tu i ção
de ní vel su pe ri or, das uni ver si da des, etc. Isto é, a
ca pa ci da de da sua bi bli o te ca, das suas ins ta la ções,
o nú me ro de PhDs, o nú me ro de mes tres, en fim,
uma sé rie de con ce i tos que fa zem com que a Ca pes
ava lie me lhor ou pior de ter mi na da ins ti tu i ção. A par -
tir daí, os re cur sos de que a Ca pes ou o Mi nis té rio
dis põem para o en si no de pós-gra du a ção e en si no
su pe ri or são dis tri bu í dos.

E o que se im plan tou pos te ri or men te? Implan-
tou-se este exa me, cha ma do Pro vão. Os alu nos fa zem

uma pro va e, a par tir do re sul ta do des sa pro va, é de fi ni-
do um con ce i to para cada fa cul da de. Qual é a van ta gem
dis so? É que se tra ta de uma ava li a ção sim ples. Evi den-
te men te, as me lho res ins ti tu i ções ti ram A ou B; e as pi o-
res sem pre ti ram D ou E. Essa é uma ava li a ção mais
sim ples e mais fá cil de a co mu ni da de, de a so ci e da de
en ten der, e que ser ve prin ci pal men te para as fa cul da-
des par ti cu la res de ní vel mais ba i xo.

Cre io que a jun ção des sas duas ava li a ções, a
da Ca pes, que é mais so fis ti ca da, para as me lho res
uni ver si da des e fa cul da des, e a do Pro vão, que era
mais sim ples e abran gia as no vas uni ver si da des, fa -
zia exa ta men te que ti vés se mos a pos si bi li da de de, no 
fu tu ro, in te grar as duas e ter um sis te ma de ava li a ção
bas tan te me lho ra do.

Por tan to, acre di to que o fim do Pro vão é um re -
tro ces so. Evi den te men te, os alu nos são fa vo rá ve is a
isso. Eles nun ca gos ta ram de fa zer o Pro vão e o bo i-
co ta vam. As uni ver si da des par ti cu la res tam bém são
con trá ri as à re a li za ção des sa pro va. Por quê? Por que
tam bém não que rem ser ava li a das. Nin guém gos ta de 
ser ava li a do, Sr. Pre si den te, mas é ne ces sá rio que a
so ci e da de co bre das uni ver si da des uma ava li a ção.
Não ape nas das uni ver si da des par ti cu la res, por que
mu i tas ve zes os alu nos pa gam de vi do à má ava li a ção,
como tam bém das uni ver si da des pú bli cas, que usam
re cur sos pú bli cos, re cur sos do con tri bu in te.

Então, eu gos ta ria de, nes te mo men to, tra zer a
mi nha gran de pre o cu pa ção com o fim do Pro vão –
cre io que isso é um re tro ces so! – e de di zer que apre -
sen ta rei um re que ri men to à Co mis são de Edu ca ção,
para que con vi de o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que para
vir ex pli car o fim do Pro vão, e a fim de fa zer mos a S.
Exª um ape lo para que o Pro vão per ma ne ça, como
uma par te do con jun to de ava li a ções que de vem ser
fe i tas nas uni ver si da des.

A cul tu ra da ava li a ção é im por tan te, mas ain da é 
in ci pi en te no Bra sil. Nos sa edu ca ção está atin gin do, a 
cada dia, um ní vel quan ti ta ti vo ma i or, mas um ní vel
qua li ta ti vo mu i to ba i xo, e sem a cul tu ra da ava li a ção
será mu i to di fí cil a uni ver si da de me lho rar, os en si nos
de pri me i ro e se gun do gra us me lho ra rem.

So li ci to aos com pa nhe i ros e à so ci e da de em ge -
ral que se mo bi li zem, a fim de que o Pro vão con ti nue,
me lho ra do e apri mo ra do, mas que con ti nue como um
ele men to fun da men tal da ava li a ção.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR JOSÉ JORGE EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos na for ma do art. 210 do Re-
gi men to Inter no.)
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A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre si den te, pela or dem.

Qu e ro so li ci tar a mi nha ins cri ção pela Li de ran-
ça, an tes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Pela
li de ran ça de qual Par ti do, Se na do ra? O Se na dor Sibá 
Ma cha do...

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
S. Exª pe diu a pa la vra para fa lar de po is da Ordem do
Dia, Sr. Pre si den te. Isso é pos sí vel. Pela li de ran ça do
PT.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – V. Exª
terá a pa la vra, como Lí der, por cin co mi nu tos, para
uma co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio.
(Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Va-
mos, ago ra, co me çar a lis ta de ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes.
S. Exª dis po rá de até vin te mi nu tos, con for me

es ta be le ce o Re gi men to.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pro nun cia

o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, vi ve mos numa épo ca em que o tema da vi o-
lên cia se faz pre sen te na vida da so ci e da de, mes mo
que não per ce ba mos isso a todo mo men to. A ar qui te-
tu ra de nos sas ci da des, o iti ne rá rio para nos so tra ba-
lho, nos sas op ções de la zer são, mu i tas ve zes, mol -
da dos em vis ta do pe ri go e da ame a ça que a vi o lên cia
re pre sen ta.

As ques tões li ga das à se gu ran ça pú bli ca, tan to
no se tor ur ba no quan to no ru ral, re pre sen tam ex pres-
si va men te um im pac to bru tal na eco no mia do País.
Bas ta di zer que, em 2002, o Go ver no Fe de ral e os
Go ver nos es ta du a is gas ta ram cer ca de R$47 bi lhões
para com ba ter a vi o lên cia ga lo pan te que se mo vi-
men ta em tor no de nos sa re a li da de co ti di a na. Por sua 
vez, em pre sas e ci da dãos co muns de sem bol sa ram
ou tros R$55 bi lhões em guar das par ti cu la res, ar mas
e equi pa men tos, que in clu em des de câ me ras até car -
ros blin da dos. A soma des ses va lo res che ga a cer ca
de R$102 bi lhões, o que re pre sen ta nada me nos do
que 10% do PIB bra si le i ro.

A tra gé dia se agra va pelo fato de sa ber mos que, 
com tais re cur sos à dis po si ção, inú me ras ne ces si da-
des bá si cas dos ci da dãos po de ri am ter sido sa tis fe i-
tas. Qu an tos li vros es co la res não de i xa mos de com -
prar; quan tos bra si le i ros não per mi ti mos que vi vam
sob o jugo da sub nu tri ção e da fal ta de opor tu ni da des
para ali men tar mos a in dús tria das ar mas e mu ni ções,
para cons tru ir mos mu ros e cer cas cada vez mais al -
tas e, como se não bas tas se, ele tri fi ca das?

O fim da vi o lên cia so ci al nos pa ta ma res hoje vi -
ven ci a dos é, de fato, ne ces si da de pre men te de to dos
nós. Mas para que esse ob je ti vo seja al can ça do, há
um as pec to des sa te má ti ca que te mos de en fren tar
para o qual cha mo a es pe ci al aten ção de V. Exªs: o
pre o cu pan te au men to do trá fi co de ar mas no País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tem-nos
in qui e ta do so bre ma ne i ra a for ma como vêm sen do
con du zi das as po lí ti cas pú bli cas no tra to da cri mi na li-
da de no País, em que mãos cri mi no sas ad qui rem ar -
ma men tos cada vez mais pe sa dos e so fis ti ca dos, sob 
o be ne plá ci to de um Esta do que está lon ge de al can-
çar re sul ta dos sa tis fa tó ri os para a di men são que o
pro ble ma ad qui riu. A clan des ti ni da de na pos se de ar -
mas pa re ce ser a re gra na ma i or par te do Bra sil, o que 
não só ame a ça e cons tran ge o ci da dão, mas tam bém
o obri ga a ar mar-se e a to mar pro vi dên ci as na ten ta ti-
va de mi ni mi zar os ris cos que o ban di tis mo im põe de
ma ne i ra efi ci en te.

Essa re a li da de fo men ta uma es pi ral per ver sa
em que um dos la dos está sem pre bus can do ar-
mar-se mais e me lhor para en fren tar o ou tro lado,
que, por seu tur no, não mede es for ços nem cus tos
para ad qui rir ins tru men tos com pa tí ve is para o en fren-
ta men to. Infe liz men te, de mons tram as es ta tís ti cas
que a le ga li da de tem per di do, de lon ge, para a clan -
des ti ni da de, mu i tas ve zes im pu ne. Afi nal, es ti ma-se
que, dos 20 mi lhões de ar mas que cir cu lam no País,
ape nas um dé ci mo – dois mi lhões, por tan to – en con-
tra-se re gis tra do, se ex clu ir mos des se cál cu lo os
equi pa men tos de uso ex clu si vo das For ças Arma das
e dos ór gãos es ta ta is res pon sá ve is pela se gu ran ça
pú bli ca.

E por que a dis pa ri da de gri tan te? Um dos mo ti-
vos é, sem dú vi da, o au men to cres cen te do trá fi co de
ar mas no País. Estu do con clu í do no fi nal do ano pas -
sa do, no âm bi to da Esco la de Co man do e Esta do-Ma-
i or do Exér ci to, in ti tu la do “Fis ca li za ção de Armas de
Fogo e Pro du tos Cor re la tos”, for ne ce-nos re le van te
di ag nós ti co acer ca do con tra ban do de ar mas pe sa-
das, além de de ta lhar as prin ci pa is ro tas de en tra da
de ar mas no País.

Por in ter mé dio des se tra ba lho, to ma mos con ta-
to com a im pres si o nan te po ro si da de de nos sos qua se
de zes se is mil qui lô me tros de fron te i ras ter res tres, en -
tre cor ta das por inú me ros lo ca is de pas sa gem e de
ex ten sa rede flu vi al, des pro vi dos, con tu do, de in-
fra-es tru tu ra tec no ló gi ca e hu ma na para fis ca li zar a
vas ti dão de nos sas áre as fron te i ri ças. Esse é um
tema que deve nos pre o cu par, Srªs e Srs. Se na do res.

A nos sa rica re gião ama zô ni ca, por exem plo, é
pró di ga em cam pos de pou so clan des ti nos e, não
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raro, des co bri mos in fra-es tru tu ras com pa ra das a ae -
ro por tos im pro vi sa dos ape nas quan do te mos no tí ci as
de al gu ma ae ro na ve aci den ta da em suas ime di a ções.

O men ci o na do es tu do nos mos tra, po rém, que a 
nos sa re gião ama zô ni ca é ape nas uma en tre as vá ri-
as áre as pro ble má ti cas no que tan ge ao con tra ban do
de ar mas. O Esta do do Rio Gran de do Sul, por exem -
plo, fun ci o na como re cep ta dor de ar mas pro ve ni en tes
da Argen ti na e do Uru guai, que se des ti na rão, uma
vez em ter ri tó rio na ci o nal, aos pro e mi nen tes mer ca-
dos de São Pa u lo e do Rio de Ja ne i ro prin ci pal men te.
A ci da de de Foz do Igua çu tam bém cen tra li za vá ri as
ati vi da des li ga das ao cri me or ga ni za do, em que se
des ta ca o con tra ban do de ar mas. Em meu Esta do, o
Ama pá, as po lí ci as es ta du a is re gis tram vá ri as apre-
en sões de ar mas de ca li bre 12, pro ve ni en tes de Ca i e-
na, no ter ri tó rio da Gu i a na Fran ce sa. A si tu a ção não é 
me lhor quan do se tra ta de fis ca li zar nos sos por tos
ma rí ti mos, uma vez que a pre sen ça da Po lí cia Fe de-
ral é ra re fe i ta e so mos no to ri a men te ca ren tes de uma
guar da cos te i ra que seja ca paz de ze lar pelo nos so
ex ten so li to ral.

Ao fa lar mos das in con ce bí ve is cir cuns tân ci as
fa vo re ce do ras do au men to do trá fi co de ar mas, de ve-
mos ter sem pre em men te que o qua dro so ci o e co nô-
mi co ex clu den te gera au men to da cri mi na li da de. A
ati vi da de cri mi no sa tem pas sa do, nas úl ti mas dé ca-
das, por pro ces so de ins ti tu ci o na li za ção, com o sur gi-
men to de or ga ni za ções e fac ções cada vez mais nu -
me ro sas e po de ro sas.

Nes se sen ti do, é las ti má vel cons ta tar mos que a
fa i xa etá ria que mais so fre e mais pro duz vi o lên cia é
aque la mais vul ne rá vel à cha ga do de sem pre go. A
sen sa ção que nos in va de é a de ser mos par te de uma 
tra gé dia so ci al anun ci a da.

Sob o tí tu lo “Per fil da Po pu la ção Bra si le i ra”, de
au to ria de Ka i zô Bel trão e Ana Ca ma ra no, pes qui sa-
do res do IBGE, um es tu do de mons tra que os ho mens
de 15 a 29 anos per ten cem à úni ca fa i xa etá ria na
qual a mor ta li da de cres ceu no Bra sil. Ao co te jar mos
essa cons ta ta ção com os da dos co lhi dos pelo Pro fes-
sor Wal dir Qu a dros, in ti tu la do “Clas ses So ci a is e De -
sem pre go no Bra sil dos Anos 90”, que apon ta cres ci-
men to de 70% no ín di ce de de so cu pa ção de jo vens
en tre 1992 e 2001, ex tra í mos o dado mais per ver so
de nos sas ma ze las so ci a is: o au men to do de sem pre-
go que atin ge as fa mí li as mais po bres das áre as ur ba-
nas e, den tro de las, seus mem bros mais jo vens.

Os efe i tos co la te ra is des sa re a li da de se fa zem
sen tir na bru ta li da de de nos so co ti di a no: ci da dãos
bra si le i ros ar ma dos até os den tes são aque les que
es tão a nos co lo car no imi nen te pe ri go de nos fe rir e

nos ma tar com ba na li da de as sus ta do ra. Arse nal e
mu ni ção para es sas tra gé di as não fal tam, como po -
de mos cons ta tar no nos so dia-a-dia. 

E é no in tu i to de ex pur gar esse cân cer so ci al em 
me tás ta se que o Con gres so Na ci o nal pode con tri bu ir
de ma ne i ra ex pres si va. É cla ro que, pela pró pria pre -
sen ça da vi o lên cia e do trá fi co de ar mas no no ti ciá rio
na ci o nal, o Con gres so não pas sou – e não po de ria
pas sar – in có lu me. Acon te ce que, só na câ ma ra dos
De pu ta dos, ha via mais de se ten ta pro je tos tra mi tan-
do e que vi sa vam, cada um a sua ma ne i ra, a con tri bu-
ir para a so lu ção des se gra ve pro ble ma. A si tu a ção
não era mu i to di fe ren te no Se na do Fe de ral, onde bri -
lhan tes con tri bu i ções se viam di lu í das pelo con si de-
rá vel nú me ro de pro je tos em tra mi ta ção.

É nes se con tex to que fa ze mos ques tão de fri sar
a im por tân cia do pa pel de sem pe nha do pelo Pre si-
den te José Sar ney que, em de ci são con jun ta com o
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, cri ou, pelo Ato 
Con jun to nº 1, de 2 de ju lho de 2003, a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a con so li dar em um só tex to
os es for ços dos no bres Par la men ta res.

Na tu ral men te, é fun da men tal re co nhe cer mos,
tam bém, os mé ri tos da Sub co mis são Per ma nen te de
Se gu ran ça Pú bli ca do Se na do Fe de ral, pre si di da pelo 
emi nen te Se na dor Tas so Je re is sa ti, que tem con ta do
com a fir me za e o equi lí brio de seus mem bros.

Esta mos con fi an tes de que a sim bi o se en tre os
tra ba lhos da Sub co mis são Per ma nen te e os da Co-
mis são Espe ci al Mis ta re sul ta rá em pro po si ção le gis-
la ti va que re fli ta o ri gor al me ja do por toda a so ci e da-
de, pois, o com ba te à vi o lên cia e ao trá fi co de ar mas
deve ter por base ar ca bou ço le gal que não ver gue
quan do es ti ver em jogo a se gu ran ça pú bli ca des te
País.

O au men to das res tri ções ao por te da arma de
fogo em con jun to com me i os efi ci en tes para fis ca li zar
e pu nir os in fra to res con tri bu i rão, te nho cer te za, para
o fim da ba na li za ção da vi o lên cia Esse será o pri me i-
ro pas so de ci si vo rumo à cons tru ção de uma so ci e da-
de mais fra ter na e dig na, onde os di re i tos hu ma nos
se jam de fen di dos de for ma co e ren te e jus ta.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Val dir Ra upp.

(Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni-

no. (Pa u sa.)
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Du ci o mar Cos ta.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, por vin te mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, no mo men to em que che ga a esta Casa, para de -
li be ra ção, a re for ma da pre vi dên cia, faço uma pon de-
ra ção que é do mais alto in te res se do Se na do Fe de-
ral, qual seja, a de dis cu tir mos sem emo ções, mas
com ob je ti vi da de, ma té ria tão im por tan te, que vai re -
per cu tir no fu tu ro des te País.

Sa be mos que a re for ma da Pre vi dên cia é ne-
ces sá ria. Sa be mos que exis te um dé fi cit des co mu nal
a ser cor ri gi do. Sa be mos que exis tem pri vi lé gi os que
têm que ser sub tra í dos. Sa be mos que exis tem in jus ti-
ças que de vem ser cor ri gi das.

Sr. Pre si den te, que ro crer que, sen do eu um Se -
na dor da base do Go ver no, te nho o de ver e a obri ga-
ção de aler tar, de su ge rir, de aju dar na qui lo que for
pos sí vel, não so men te no in tu i to de pre ser var a ima -
gem da co e rên cia des te Se na do e a do pró prio Go-
ver no como tam bém re a fir mar nos sa po si ção de con -
fi an ça nes te Se na do Fe de ral, que vai se de bru çar so -
bre ma té ria tão re le van te como a da Pre vi dên cia com
mu i ta res pon sa bi li da de e in te res se no sen ti do de que, 
hoje, a Pre vi dên cia, que não dá se gu ran ça aos seus
se gu ra dos, ama nhã pos sa pro mo vê-la.

Com esse in trói to, Sr. Pre si den te, já co mu ni quei
à Li de ran ça do Go ver no, ao nos so Lí der do Blo co do
Go ver no, Se na dor Tião Vi a na, que vou apre sen tar e
ten tar apro var na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia e, con se qüen te men te, no Ple ná rio do Se -
na do, uma emen da à re for ma da Pre vi dên cia, que vai
tra du zir, sem dú vi da al gu ma, se apro va da, os re cla-
mos de mu i tos Par la men ta res que es tão aí as su min-
do res pon sa bi li da des – in clu si ve eu – que não de ve ri-
am ser nos sas e sim dos Esta dos, das Assem bléi as
Le gis la ti vas, dos Go ver na do res, dos Mu ni cí pi os, dos
Pre fe i tos e dos Ve re a do res. A con tri bu i ção dos ser vi-
do res pú bli cos dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os é um
caso tí pi co. Esta ría mos fe rin do a au to no mia dos Esta -

dos e Mu ni cí pi os se man ti vés se mos um dis po si ti vo
es ta be le cen do as re gras e o va lor da alí quo ta cor res-
pon den te a ser co bra da dos fun ci o ná ri os pú bli cos ati -
vos, ina ti vos e pen si o nis tas.

Ora, como vi ve mos em uma Fe de ra ção, sa be-
mos que os Go ver na do res re cla mam a res pe i to da
que bra da au to no mia. Os Go ver na do res, vez por ou -
tra, es tão di zen do que a União só pen sa em ti rar pro -
ve i to de uma re for ma tri bu tá ria para au men tar a sua
re ce i ta em de tri men to da dos Esta dos. Isto é in va são
de au to no mia, com a cri a ção de con tri bu i ções, como
a CPMF, a Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do,
a Cide – con tri bu i ções cri a das no pas sa do e que vi -
sam con tor nar as di fi cul da des da di vi são do bolo tri -
bu tá rio. O Dr. Fer nan do Hen ri que Car do so foi pro fes-
sor em au men tar o bolo tri bu tá rio cri an do con tri bu i-
ções, in clu si ve a CPMF, que era pro vi só ria, de ve ria vi -
go rar por um ano – in clu si ve eu a as si nei – se tor nou
um tri bu to qua se que per ma nen te em seu Go ver no.

Por isso, Sr. Pre si den te, pas so a ler, para o co -
nhe ci men to da Casa e des ta Na ção, o in te i ro teor da
Emen da, à qual já dei en tra da na Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia:

Art. (...) Com pe te ex clu si va men te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi-
os es ta be le cer as re gras de co bran ça e fi xar
as alí quo tas cor res pon den tes à con tri bu i ção
pre vi den ciá ria dos seus ser vi do res ati vos,
ina ti vos e pen si o nis tas.

§ 1º No caso da fi xa ção de alí quo tas
que ve nham a in ci dir so bre os va lo res das
pen sões ou pro ven tos da apo sen ta do ria de
ser vi do res, a pro pos ta de ve rá ser apro va da
por, no mí ni mo, três quin tos dos mem bros
da res pec ti va Casa Le gis la ti va, em dois tur -
nos de vo ta ção.

§ 2º A con tri bu i ção pre vi den ciá ria, em
qual quer caso, ob ser va rá, obri ga to ri a men te,
ao dis pos to no art. 4º, pa rá gra fo úni co, in ci-
so I des ta Emen da Cons ti tu ci o nal e sua alí -
quo ta não po de rá ul tra pas sar o per cen tu al
es ta be le ci do para os ser vi do res ti tu la res de
car gos efe ti vos da União.

Em re su mo, Sr. Pre si den te, o que que ro di zer
com esta Emen da é que será res pon sa bi li da de ex-
clu si va dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni-
cí pi os es ta be le cer po lí ti cas de pre vi dên cia, in clu si ve
fi xar alí quo tas com re la ção aos seus ser vi do res ati -
vos, ina ti vos ou pen si o nis tas.

E, para a apro va ção da pro pos ta no Esta do ou
no Mu ni cí pio, cada Casa Le gis la ti va terá que ter o
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quo rum de três quin tos, no mí ni mo. Além do mais, a
vo ta ção de ve rá se pro ces sar em dois tur nos, como,
aliás, acon te ce nes ta Casa quan do da apre sen ta ção
ou da tra mi ta ção de emen da cons ti tu ci o nal.

Por ou tro lado, a con tri bu i ção pre vi den ciá ria, se
a Assem bléia ou a Câ ma ra apro var, a man do do Go -
ver na dor ou do Pre fe i to, in ci di rá so men te so bre sa lá-
ri os aci ma de R$1.200,00, como, aliás, está na pro-
pos ta do Go ver no Fe de ral, que tra mi tou na Câ ma ra e
que ago ra está no Se na do. Tam bém a alí quo ta cor -
res pon den te não po de rá ser su pe ri or ao es ta be le ci do
pela União. Isto é, não po de rá ser su pe ri or a 11%. Há
Esta dos que co bram de 14% a 15% da alí quo ta de
seus ser vi do res.

Sr. Pre si den te, faço ques tão de ler a jus ti fi ca ção,
na ín te gra, para co nhe ci men to de to dos:

O ob je ti vo da pre sen te Emen da é o de atri bu ir
com pe tên cia aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos
Mu ni cí pi os para es ta be le cer (ou não) a con tri bu i ção
pre vi den ciá ria dos ser vi do res ati vos, ina ti vos e pen si-
o nis tas, res pe i ta dos al guns li mi tes, qua is se jam, de
que a con tri bu i ção so men te in ci di rá aci ma do teto de
R$1.200,00 e que alí quo ta não ul tra pas sa rá o per-
cen tu al fi xa do para os ser vi do res efe ti vos da União.

Com cla ri vi dên cia, so men te os Esta dos, o Dis -
tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os de vem es ta be le cer suas
re gras, pois, como é sa bi do, so men te le van do-se em
con si de ra ção as cir cuns tân ci as lo ca is é que a le gis la-
ção me lhor cum pri rá a sua fi na li da de dis ci pli na do ra.

Ora, se por um lado al guns Esta dos e Mu ni cí pi-
os se que i xam da pou ca mar gem de ma no bra para in -
ves ti men tos, em de cor rên cia di re ta da gra ve si tu a ção
fi nan ce i ra pela qual atra ves sam, in clu si ve com di fi cul-
da des de ob ser var os li mi tes com gas to de pes so al
pre vis tos na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, por ou -
tro lado, al guns ou tros Esta dos e Mu ni cí pi os fa zem
ques tão de di vul gar sua po lí ti ca de aus te ri da de fis cal
e de gas tos pú bli cos ado ta da nos úl ti mos anos, ca paz
de de i xar as con tas pú bli cas sa ne a das.

Ade ma is, não se pode de i xar de re co nhe cer que 
exis te uma mul ti pli ci da de de va riá ve is para a ges tão
de pes so al por par te de cada go ver no de Esta do ou
Mu ni cí pio, di fe ren ci an do-se des de o nú me ro de ser vi-
do res, ati vos ou ina ti vos e pen si o nis tas, até a ma i or
ou me nor re mu ne ra ção des ses.

O prin cí pio aqui é sim ples: o prin cí pio da igual -
da de não está fun da do na pre mis sa de se tra tar de si-
gua is de ma ne i ra iso nô mi ca, mas, pelo con trá rio, é
ne ces sá rio re co nhe cer a de si gual da de fá ti ca exis ten-
te e tra tá-los em suas de si gual da des, bus can do a
igual da de.

Não se pode de i xar de re gis trar que o Bra sil
ado ta a for ma fe de ra ti va de Esta do. Tra ta-se de uma
des cen tra li za ção ver ti cal e es pa ci al de po der, de
modo que os três ní ve is da Fe de ra ção bra si le i ra dis -
põem a seu fa vor de au to no mia, isto é, ca pa ci da de de 
auto-or ga ni za ção e au to go ver no, ou seja, com ca pa-
ci da de para que o ge ren ci a men to da co i sa pú bli ca se
dê no âm bi to lo cal, com ge ra ção pró pria e in de pen-
den te de re cur sos eco nô mi co-fi nan ce i ros, além da
au to no mia po lí ti ca (ele i ção de re pre sen tan tes le gis la-
ti vos e exe cu ti vos) e au to no mia le gis la ti va, em que as
leis são pro du zi das por ór gãos lo ca is (Assem bléia Le -
gis la ti va e Câ ma ra de Ve re a do res).

Ora, a for ma fe de ra ti va de Esta do se dá na me -
di da em que as par ti cu la ri da des lo ca is são va lo ra das
de tal modo que as so lu ções de vem ser en con tra das
par tin do-se do par ti cu lar para o ge ral. No caso bra si-
le i ro, a ca rac te rís ti ca ma i or do Esta do Fe de ral é a
exis tên cia de mul ti pli ci da de de di re i to ad mi nis tra ti vo
in ter no. Não se pode, por tan to, re gre dir nes se di a pa-
são!

As com pe tên ci as dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e 
do Dis tri to Fe de ral fo ram fi xa das pelo Cons ti tu in te ori -
gi ná rio, sen do cer to que o po der cons ti tu in te de ri va do
não pode ser ca paz de ma cu lar a for ma de des cen tra-
li za ção ad mi nis tra ti va ado ta da.

Por seu tur no, a for ma como os Esta dos e Mu ni-
cí pi os de vem se auto-or ga ni zar ad mi nis tra ti va men te,
na qual aden tra a es fe ra da po lí ti ca de ges tão de pes -
so al e de co bran ça tri bu tá ria – é pe dra fun da men tal
da sal va guar da da Fe de ra ção bra si le i ra.

Por tan to, a pre sen te emen da tam bém tem o ob -
je ti vo de es pan car o ví cio de in cons ti tu ci o na li da de
exis ten te na PEC, na me di da em que, par tin do-se do
pres su pos to de que a lei na ci o nal pode es ta be le cer a
pre vi são de co bran ça da con tri bu i ção pre vi den ciá ria
so bre os pro ven tos dos ina ti vos e pen si o nis tas –
ques tão bas tan te con tro ver ti da, vis to que mu i tos ju-
ris tas de re no me apon tam pela sua in cons ti tu ci o na li-
da de, e o Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mar -
co Au ré lio de Mel lo, as sim se ma ni fes tou no bojo da
ADIN nº 2.189 –, a even tu al ins ti tu i ção (ou não) des sa
con tri bu i ção deve res pe i tar a au to no mia dos Esta dos
e dos Mu ni cí pi os, isto é, le var em con ta a con ve niên-
cia e a opor tu ni da de de se ado tar essa me di da pela
Admi nis tra ção Pú bli ca de cada Esta do, Mu ni cí pio e
do Dis tri to Fe de ral.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o nos so ob je ti vo é a
sal va guar da da Cons ti tu i ção, é o di re i to da au to no mia
do Esta do e o di re i to da au to no mia do Mu ni cí pio em
ge rir a sua ad mi nis tra ção e es ta be le cer ou não – se
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for o caso – o re gi me de con tri bu i ção dos seus fun ci o-
ná ri os pú bli cos.

Con ce do o apar te ao Se na dor Alva ro Dias.
O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Mu i to obri ga-

do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res. V. Exª gran je-
ou ad mi ra ção e res pe i to no Se na do Fe de ral exa ta-
men te pelo com por ta men to de se ri e da de – um Se na-
dor es tu di o so, com pe ten te e leal aos com pro mis sos
as su mi dos com a sua po pu la ção. Fico sa tis fe i to ao
ver V. Exª de fen den do mu dan ças na pro pos ta de re -
for ma da pre vi dên cia, que vem da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, mu dan ças ne ces sá ri as. O pro je to que vem da
Câ ma ra não aten de às ex pec ta ti vas da Na ção, e o
Se na do tem a res pon sa bi li da de de fa zer eco ar es sas
ex pec ta ti vas. Ca u sa-nos es pan to ve ri fi car que al guns
que rem pra ti ca men te ex tin guir o Se na do Fe de ral, que 
te ria ape nas a fun ção da ho mo lo ga ção. Não po de-
mos al te rar, por que a pro pos ta re tor na à Câ ma ra dos
De pu ta dos. Sur pre en deu-me o Lí der Tião Vi a na ao
afir mar que a pro pos ta da Câ ma ra de ve ria ser apro-
va da por que é fru to de am pla dis cus são com a so ci e-
da de. Dis cor do. Não hou ve uma am pla dis cus são
com a so ci e da de, em pri me i ro lu gar, e ela não aten de
às ex pec ta ti vas da so ci e da de. O pró prio Pre si den te
da Re pú bli ca co me teu equí vo co ao afir mar que, em
sete me ses, o Go ver no apro vou a re for ma da pre vi-
dên cia. Não a apro vou, pois não pas sou pelo Se na do
Fe de ral. Não há a con clu são dos pro ce di men tos para
que a re for ma pos sa ser con si de ra da apro va da. Se -
na dor Va la da res, cer ta men te te re mos opor tu ni da de
de um de ba te pro ve i to so, a fim de que as ex pec ta ti vas
do povo bra si le i ro pos sam ser al can ça das com as al -
te ra ções que se fa zem ne ces sá ri as na pro pos ta apro -
va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Ontem, apre sen tei
duas emen das e ain da vou apre sen tar ou tras. O nos -
so Par ti do, o PSDB, pre pa ra-se para apre sen tar
emen das. As au diên ci as pú bli cas de ve rão ser re a li za-
das na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia. Te mos que dis cu tir com as uni ver si da des, com os
ser vi do res pú bli cos, com os sin di ca lis tas, com os tra -
ba lha do res e os em pre sá ri os do País. Não bas ta dis -
cu tir com os Esta dos, com os Mu ni cí pi os, por in ter mé-
dio da li de ran ça da União. É pre ci so que a so ci e da de
re al men te seja ou vi da, por que es ta mos ela bo ran do
uma pro pos ta de re for ma da pre vi dên cia que diz res -
pe i to ao fu tu ro de to dos os bra si le i ros. É uma re for ma
que de ve ria ser uti li za da como ins tru men to pre ci o so
para a dis tri bu i ção de ren da, por que, la men ta vel men-
te, o Bra sil os ten ta ín di ces de dis tri bu i ção de ren da
so frí ve is, co lo can do-nos numa si tu a ção de ve xa me
in ter na ci o nal nes se as pec to. Ani mo-me ao ver V. Exª.

de fen den do al te ra ções com esta pro pos ta de emen-
da cons ti tu ci o nal.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor Álva ro
Dias, as pa la vras gen tis pro nun ci a das a meu res pe i to.
Sei que V. Exª é um Se na dor que tem idéi as avan ça-
das so bre o de sen vol vi men to do nos so País, co nhe ce
me lhor do que nin guém o ser vi dor pú bli co, por que foi
Go ver na dor de Esta do – aliás, um gran de Go ver na-
dor –, e, aqui no Se na do Fe de ral, nes ses úl ti mos qua -
tro anos, com a nos sa con vi vên cia, pude cons ta tar
em V. Exª o alto grau de res pon sa bi li da de, o es pí ri to
de vi são, a óti ca po si ti va que tem da ad mi nis tra ção
pú bli ca quan do pra ti ca da de for ma de mo crá ti ca, com
a par ti ci pa ção das duas Ca sas do Con gres so Na ci o-
nal – da Câ ma ra e do Se na do.

Por tan to, V. Exª tem ra zão quan do diz que ne -
nhu ma re for ma che ga ao fi nal e pode ser pro mul ga da
sem o “ace i te-se”, sem o “apro ve-se” das duas Ca sas.
Aliás, como se tra ta de uma re for ma, exi ge con sen so,
en ten di men to. Todo os en ten di men tos ha vi dos na Câ -
ma ra para aper fe i ço ar as ma té ri as, tan to a pre vi den-
ciá ria quan to a tri bu tá ria, são es sen ci a is para se al -
can çar jus ta men te o que o povo bra si le i ro quer: uma
re for ma con sen ti da, apro va da e ace i ta por toda a so -
ci e da de.

Se na dor Álva ro Dias, V. Exª fa lou em le al da de.
Como ajo sem pre com le al da de, em uma re u nião que
tive com a Ban ca da que apóia o Go ver no e da qual
faço par te, pois sou lí der do PSB e in te gro o Blo co do
Go ver no, na pre sen ça do Mi nis tro José Dir ceu, eu
dis se que apre sen ta ria esta emen da, mos tran do que
o Se na do não po de ria de i xar de apre ci ar não só esta
ma té ria, como tam bém ou tras, e dis cu tir tudo que
vem da Câ ma ra, sob pena de anu lar mos a fun ção es -
pe cí fi ca do Se na do Fe de ral, uma vez que esta Casa
não pode ser con fun di da com um car tó rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, não pode ser um mero ca rim ba dor
da qui lo que foi apro va do na que la Casa, com todo o
res pe i to que te mos aos Srs. De pu ta dos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ao ter mi nar mi nhas pa -
la vras, que ro que esta emen da não seja in ter pre ta da
ape nas como uma ten ta ti va de res ta be le cer e de fi xar
res pon sa bi li da des para Esta dos e Mu ni cí pi os – que,
aliás, são pre vis tas em nos sa Cons ti tu i ção –, de pres -
ti gi ar o di re i to à au to no mia dos en tes fe de ra dos, mas
tam bém e, em re su mo, como a pres ta ção de um ser -
vi ço ao Go ver no de Lula, que não pode, de for ma al -
gu ma, ser ime re ci da men te ta xa do – con for me está
sen do – como res pon sá vel pela co bran ça dis so e da -
qui lo de fun ci o ná ri os pú bli cos, nos Esta dos e Mu ni cí-
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pi os, onde a União não tem po der de ad mi nis tra ção.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa,
como Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca-
ção ur gen te e de in te res se par ti dá rio.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia de on tem, nes ta
Casa, foi apre sen ta da uma das mais es drú xu las ini ci-
a ti vas le va das à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo de
que já tive co nhe ci men to. Tra ta-se da mal fa da da CPI
para apu rar a no me a ção dos car gos de con fi an ça no
Go ver no Fe de ral, sob a es qui si ta jus ti fi ca ti va de “ris co
de co lap so na Admi nis tra ção Pú bli ca do País”. 

De iní cio, cabe ob ser var que essa é uma CPI
na ti mor ta, pois se quer pos sui fato cer to e de ter mi na-
do, como exi ge o art. 58, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral. Entre tan to, mais do que fi li gra nas le ga is, o que
con si de ro ser efe ti va men te ne ces sá rio de ba ter é o
con te ú do des sa ini ci a ti va.

A fi na li da de da exis tên cia, na Admi nis tra ção Pú -
bli ca, de car gos su je i tos ao pro vi men to ex clu si va men-
te por con cur so pú bli co e car gos de con fi an ça é jus ta-
men te o re co nhe ci men to de que, para de ter mi na das
si tu a ções, de vem ser le va dos em con si de ra ção, na
no me a ção de al guém, ex clu si va men te o mé ri to e a
com pe tên cia apu ra dos em cer ta me de pro vas e tí tu-
los.

Entre tan to, a di re ção su pe ri or da ad mi nis tra ção
não é ne u tra; pelo con trá rio, no re gi me de mo crá ti co o
povo es co lhe, por meio de ele i ções, aque les que con -
si de ra mais ap tos a di ri gi rem o Esta do, su fra gan do o
pro gra ma que pro põem. A im ple men ta ção des se pro -
gra ma não é, por tan to, uma ta re fa me ra men te téc ni-
ca, mas sim téc ni ca e po lí ti ca, daí a exis tên cia de car -
gos co mis si o na dos, que de vem ser pre en chi dos por
qua dros afi na dos com a po lí ti ca es co lhi da pelo voto
ma jo ri tá rio da po pu la ção.

Ora, isso, por si só, de mons tra o ca rá ter pro fun-
da men te an ti de mo crá ti co des sa CPI. Quer-se, na
prá ti ca, in vi a bi li zar e di fi cul tar que o novo Go ver no go -
ver ne.

Des de o iní cio, o Pre si den te Lula de ter mi nou
como cri té rio para o pre en chi men to dos car gos co-
mis si o na dos a ido ne i da de, a com pe tên cia e, evi den-
te men te, a afi ni da de com o pro gra ma po lí ti co que o
ele geu.

Pro cu rar im pe dir, ago ra, que o Go ver no ocu pe
os car gos com qua dros que de fen dam e pro cu rem
apli car as mu dan ças que bus ca im ple men tar no País

é uma for ma de sa bo tar a von ta de ex pres sa nas ur -
nas, que con de nou a di re ção po lí ti ca de go ver nos an -
te ri o res.

Note-se que, no caso do nos so Go ver no, 30%
dos car gos co mis si o na dos se quer fo ram al te ra dos.
Nos dois Mi nis té ri os e nas três Se cre ta ri as Na ci o na is
que fo ram cri a dos não há ne nhum car go novo; fo ram
apro ve i ta dos de 5% a 10% dos car gos dos Mi nis té ri os
exis ten tes. Ou seja, di ver si fi ca mos a ação da má qui-
na pú bli ca sem au men tar gas to com no vos car gos.

Evi den te men te, com oito me ses de Go ver no, é
pos sí vel ava li ar que uma si tu a ção ou ou tra não cor -
res pon deu às ex pec ta ti vas, ou por não adap ta ção ge -
ren ci al ou pelo sur gi men to de di ver gên cia nas ações
de go ver no. To da via, o Go ver no tem-se mos tra do ab -
so lu ta men te aten to a isso, sen do um bom exem plo a
re cen te tro ca do Pre si den te do Incra.

Mes mo o caso do Insti tu to do Cân cer é uma si -
tu a ção ab so lu ta men te ex cep ci o nal den tro do pró prio
Mi nis té rio da Sa ú de, tan to que o Con se lho Na ci o nal
dos Se cre tá ri os de Sa ú de, que re pre sen ta os 27 ges -
to res es ta du a is da sa ú de, apro vou, no dia de on tem,
uma nota, em que afir ma o se guin te:

O Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os
de Sa ú de co nhe ce a equi pe do Mi nis tro
Hum ber to Cos ta e re co nhe ce que a mes ma
é in te gra da por pro fis si o na is que re ú nem
com pe tên cia, se ri e da de, pro bi da de, ca pa ci-
da de pro fis si o nal, ex pe riên cia ge ren ci al e
com pro me ti men to com o aper fe i ço a men to
do Sis te ma Úni co de Sa ú de, que são as
qua li da des ne ces sá ri as ao pro vi men to dos
car gos que ocu pam.

Vale di zer que os ges to res es ta du a is da sa ú de
re pre sen tam to dos os par ti dos po lí ti cos que exis tem,
hoje, no ce ná rio bra si le i ro – os mais di ver sos, até
mes mo os que fa zem opo si ção ao Go ver no.

Cito uma ação con cre ta como exem plo da com -
pe tên cia do nos so Mi nis té rio: o apor te de re cur sos, no 
va lor de R$100 mi lhões – R$50 mi lhões do Mi nis té rio
da Sa ú de e R$50 mi lhões do Mi nis té rio da Edu ca ção
–, para mo der ni zar a ges tão e pro mo ver uma ma i or
in ser ção dos hos pi ta is uni ver si tá ri os no Sis te ma Úni -
co de Sa ú de.

Na ver da de, pa re ce-me que essa CPI é a ma i or
pro va da per da de rumo da Opo si ção. Tal vez por não
en con trar ne nhum Mi nis tro sen do gram pe a do quan do
pro cu ra va in ter vir em al gum pro ces so de pri va ti za-
ção, para a Opo si ção so brou re cla mar do ób vio: o Go -
ver no go ver na e, para isso, ocu pa, com seus ali a dos,
os car gos que le gal e le gi ti ma men te exis tem na Admi -
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nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, para im ple men tar o pro gra-
ma que foi ele i to so be ra na men te pelo povo.

A con ti nu ar nes se rit mo, em bre ve tal vez te nha-
mos que fa zer uma in ves ti ga ção, para apu rar não
uma cri se na Admi nis tra ção, mas o co lap so des se
tipo de Opo si ção que exis te no País e que não quer
re co nhe cer, na ver da de, o que o povo su fra gou nas
ur nas.

Obri ga da, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ana Jú lia
Ca re pa, o Sr. João Ca pi be ri be de i xa a ca de-
i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Pa pa léo Paes.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri be.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, em
nome da Li de ran ça do PSB, para uma co mu ni ca ção
de in te res se par ti dá rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
terá a pa la vra após o pró xi mo ora dor ins cri to.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si-
den te, da mes ma for ma, peço a pa la vra pela Li de ran-
ça do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
terá a pa la vra após o no bre Se na dor João Ca pi be ri-
be.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª pela or dem.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or dem.)
– Sr. Pre si den te, peço mi nha ins cri ção pela Li de ran ça
do PDT, para fa lar logo após a Ordem do Dia e, as sim
que V. Exª en ten der pos sí vel, an tes da Ordem do Dia,
como Se na dor, com base no art. 14, in ci so VII, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
será aten di do de acor do com o pro ces so de al ter nân-
cia en tre um ora dor ins cri to e um pe di do de li de ran ça.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Pela or -
dem.) – Gos ta ria que a Mesa me ins cre ves se como
Lí der do meu Par ti do.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
está ins cri to.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, na pri me i ra opor tu ni da de,
an tes da Ordem do Dia, se pos sí vel, peço mi nha ins -
cri ção como Lí der do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
está ins cri to.

Per gun to ao Se na dor João Ca pi be ri be se de se-
ja fa zer uso da pa la vra an tes da Ordem do Dia.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Antes. Ime di a ta men te.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a
pa la vra, em nome da Li de ran ça do PSB, para fa lar de -
po is da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
está ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Dan do
pros se gui men to à lis ta de ora do res ins cri tos, con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Au gus to Bo te-
lho. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio,
por per mu ta com o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos, Se na dor.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor
Edu ar do Su plicy é um ho mem co e ren te, que cos tu ma
man ter-se fir me em suas po si ções. E, quan do en fren-
tá va mos jun tos a di ta du ra mi li tar, eu me co lo ca va
sem pre de acor do com S. Exª. Com a re de mo cra ti za-
ção, o es pec tro ide o ló gi co fi cou mu i to mais frag men-
ta do; S. Exª foi para o seu lado, eu vim para o meu,
mas devo man ter aqui por S. Exª o meu res pe i to e o
meu ca ri nho pes so al.

Qu an do de nun ci ei da tri bu na, fa zen do coro com
a im pren sa e com a re vol ta da opi nião pú bli ca, o lo te a-
men to de car gos, o apa re lha men to pelo Par ti do ma jo-
ri tá rio da co li ga ção go ver nis ta da má qui na do Esta do,
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é cla ro que hou ve gen te da Opo si ção que se ma ni fes-
tou ao meu lado. Hou ve gen te de po si ção de in de pen-
dên cia nes ta Casa, como o Se na dor Jef fer son Pé res
e seus com pa nhe i ros do PDT, que se ma ni fes ta ram
na mes ma di re ção. Mas hou ve tam bém a voz co ra jo-
sa e co e ren te do Se na dor Edu ar do Su plicy. O Se na-
dor ma ni fes tou  sua opi nião e, no dia se guin te, de sa-
ba so bre S. Exª o mun do. Vem o todo-po de ro so, Che -
fe da Casa Ci vil, Mi nis tro José Dir ceu, na ten ta ti va pú -
bli ca de re pe tir o que di zem que foi uma ten ta ti va pri -
va da de in ti mi da ção so bre o Se na dor Edu ar do Ma ta-
raz zo Su plicy.

Eu brin ca va com al guns ami gos, ain da há pou -
co, que, on tem, no Bom-Dia, Bra sil, o Mi nis tro José
Dir ceu es ta va tão ame a ça dor, en ra i ve ci do, po de ro so
e in fla do, que eu es ta va, Se na dor Álva ro Dias, com
dois fi lhos, as sis tin do ao pro gra ma; para o mais ve lho,
de 11 anos, eu dis se: “Você já agüen ta”; a mi nha fi lhi-
nha, de 8 anos, eu ti rei da sala, para que a ga ro ti nha
não se tra u ma ti zas se.

Mas, mu i to bem! Pros si go. É o meu de ver de pai, 
Se na dor Jef fer son Pé res, cu i dar da sa ni da de psi co ló-
gi ca dos meus fi lhos.

Te nho a cer te za de que o Se na dor Edu ar do Su -
plicy, em ne nhum mo men to, se de i xa ria in ti mi dar. Ma -
ni fes tou, ao con trá rio, a po si ção que sem pre foi a do
seu Par ti do, con tra lo te a men to de car gos, con tra a fi-
si o lo gia. Por tan to, que ro, aqui, ho me na ge ar o Se na-
dor Edu ar do Su plicy.

Nou tro dia, Sr. Pre si den te, hou ve um epi só dio
bas tan te crí ti co na re la ção en tre Ju di ciá rio e Exe cu ti-
vo, quan do o Pre si den te Lula, num ar rou bo, tal vez
num aces so, se re fe ria à tal ca i xa-pre ta do Ju di ciá rio.
Evi den te men te, o Ju di ciá rio re a giu. Tem pos de po is, o
Mi nis tro Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
dava en tre vis ta às Pá gi nas Ama re las de Veja, fa zen-
do de cla ra ções cu jos ter mos não cor ro bo ro, por se
tra tar do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. O
Pre si den te Ma u rí cio Cor rêa me ra men te re vi da; per-
ce be-se que, ata ca do, agre di do, S. Exª re vi dou, re a-
giu. E mais ain da: per ce be-se que o Mi nis tro Ma u rí cio
Cor rêa e o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não te rão ne-
nhum par ti pris em re la ção ao Go ver no Lula; ou seja, 
ga nha rão ou per de rão de man das no Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral se seus ad vo ga dos ins tru í rem cor re ta-
men te o pro ces so e se hou ver le gi ti mi da de de Di re i to
na de man da que por ven tu ra fa çam.

Agres são mes mo, de po der para po der, hou ve
on tem. Com as no vas re gras sob as qua is fun ci o nam
as me di das pro vi só ri as, acon te ceu uma ino mi ná vel
vi o lên cia con tra o Par la men to, uma ter rí vel vi o lên cia

con tra o Po der Le gis la ti vo, e é isso que que ro dis se-
car aqui nes te mo men to.

Ontem, para des tra var a pa u ta, o Pre si den te da
Re pú bli ca edi ta a Me di da Pro vi só ria nº 128, re vo gan-
do a Me di da Pro vi só ria nº 124, que tra ta va da Agên -
cia de Águas e que cri a va 600 car gos de ur gên cia
para o INSS. Ao en vi ar a pri me i ra ma té ria, o Pre si den-
te da Re pú bli ca ar ra zo a va que se ria ela re le van te e
ur gen te, até para ser tam bém cons ti tu ci o nal. De po is,
com a me di da pro vi só ria, re vo ga a me di da pro vi só ria
an te ri or.

Já co nhe ço um pou co essa can ti ga: da qui a
pou co vem um ora dor, vem ou tro, e diz que isso acon -
te ceu no Go ver no Fer nan do Hen ri que. Gos to das co i-
sas trans pa ren tes e lim pas. Com a re gra ve lha das
MPs, era pos sí vel fa zer isso sem ca u sar ne nhu ma
mos sa às ins ti tu i ções, por que não ha via pra zo – era
um ou tro re gu la men to. A par tir das re gras no vas, tão
co bra das em pra ça pú bli ca e nas tri bu nas pelo Par ti-
do dos Tra ba lha do res, não acon te ceu ja ma is, ou tra
vez, algo pa re ci do da la vra do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. E, por tan to, o que, com as re gras
ve lhas, não era uma vi o lên cia, com as re gras no vas é
uma ino mi ná vel vi o lên cia con tra o Po der Le gis la ti vo!

Veja, Sr. Pre si den te, os des vãos des te País.
Per gun to: qual é o ca rá ter de ur gên cia e re le vân-

cia da MP nº 128, que me ra men te exis te para re vo gar
uma ou tra MP?

Pri me i ro, ela nega que te ria sido re le van te e ur -
gen te a MP an te ri or – ten to ser di a lé ti co. Se gun do, ela 
não tem ou tra ex pli ca ção para sua pró pria des cul pa
de re le vân cia e ur gên cia que não o de se jo de de sobs-
tru ir a pa u ta para re a li zar a von ta de do Exe cu ti vo,
para re a li zar a von ta de pre si den ci al. Ou seja, Sua
Exce lên cia tem uma von ta de im pe ri al, e nin guém
pode con tra ri ar a von ta de do Pre si den te da Re pú bli-
ca. Sua Exce lên cia, todo-po de ro so, por in ter mé dio do 
seu mais po de ro so ain da Mi nis tro da Casa Ci vil, re -
sol veu pa u tar a Câ ma ra dos De pu ta dos; re sol veu di -
zer o quê e quan do se vo ta ria na Câ ma ra dos De pu ta-
dos; re sol veu di zer que a Câ ma ra não pas sa de um
de par ta men to do Exe cu ti vo. E não ad mi ti ría mos nun -
ca que isso acon te ces se com a Câ ma ra e não to le ra-
re mos ja ma is que isso acon te ça com o Se na do!

Fo mos – lí de res do PSDB, pre si den te do PSDB,
lí de res do PFL, pre si den te do PFL, um gru po de De -
pu ta dos – ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral para le var um
man da do de se gu ran ça e uma ação di re ta de in cons-
ti tu ci o na li da de, por en ten der mos que isso é uma
aber ra ção, que isso des qua li fi ca o Pre si den te, des-
qua li fi ca o Go ver no, mas, so bre tu do, des qua li fi ca e
hu mi lha o Po der Le gis la ti vo. O Po der Le gis la ti vo pode 
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fun ci o nar bem ou mal, a de pen der da com pe tên cia de 
seus mem bros; o Po der Le gis la ti vo não pode é fun ci o-
nar aga cha do. E este Po der Le gis la ti vo, en quan to
aqui es ti ver mos, não se aga cha rá a po der al gum! Não 
se aga cha rá a po der qual quer! Não se ver ga rá a qua -
is quer in jun ções que não se jam as da lei e as da pró -
pria ex pec ta ti va que te mos so bre o que seja a re pre-
sen ta ção po pu lar na acep ção da ver da de.

Con ce do o apar te ao Se na dor Jef fer son Pé res
e, em se gui da, ao Se na dor Alva ro Dias.

A Sra. Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – V.
Exª, de po is, me con ce de um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com
enor me ale gria, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

O Sr. Jef fer son Pé res (PDT – AM) – Se na dor
Arthur Vir gí lio Neto, ao men ci o nar a es tra nha re vo ga-
ção da me di da pro vi só ria, V. Exª fri sou bem: se foi re -
vo ga da é por que não era nem re le van te, nem ur gen te.
Se na dor Arthur Vir gí lio, já can sei de cla mar – sou
uma voz cla man do no de ser to con tra essa ab di ca ção
do Con gres so Na ci o nal de suas prer ro ga ti vas de exa -
mi nar sem pre, com se ri e da de e ri gor, os pres su pos-
tos de re le vân cia e ur gên cia de cada me di da pro vi só-
ria. Nun ca, ne nhu ma foi re je i ta da; nun ca foi ne ga da a
ad mis si bi li da de de qual quer me di da pro vi só ria, e a
ma i o ria de las não pre en che qual quer des ses re qui si-
tos. Fa ria um ape lo a V. Exª, como Lí der do seu Par ti-
do, que tem uma ban ca da ex pres si va, e V. Exª, pes so-
al men te, hoje, como um dos no mes mais re le van tes
des ta Casa: va mos pres si o nar, e for te men te, a di re-
ção des ta Casa, para que es ta be le ça mos re gras ri go-
ro sís si mas, a fim de que não con ti nue essa si tu a ção,
que é ve xa tó ria para o Con gres so Na ci o nal.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Jef fer son Pé res, pela cla ri vi-
dên cia de sem pre. Co lo co-me à sua dis po si ção nes sa
cru za da nova.

E digo que há uma si tu a ção, Se na do ra He lo í sa
He le na, que, a to dos, nos co bre de ri dí cu lo, por que
veio uma MP que re vo gou a MP an te ri or. Di ga mos
que nós, aqui, qui sés se mos exer ci tar, na ple ni tu de,
nos so de ver, nos so di re i to de emen dar a me di da pro -
vi só ria: como se emen da uma me di da pro vi só ria que
veio para re ti rar ou tra de cir cu la ção? Sen ti-me co ber-
to de ri dí cu lo e cre io que a Casa toda tam bém. Ima gi-
no que foi uma de ma sia, um abu so, que cor res pon-
dem a uma cer ta sen sa ção do pos so tudo, do ex pul-
so, do pren do, do ar re ben to, do vai ser de qual quer
ma ne i ra.

Para mim, é uma in sa ni da de, é caso de jun ta
mé di ca, é caso de se man dar sa ber por que con tra

go ver na do res, con tra ex pres si vos seg men tos par la-
men ta res, con tra a so ci e da de, con tra em pre sá ri os,
con tra tra ba lha do res se for ça a vo ta ção de um pro je to
de re for ma tri bu tá ria. Qu e rem ace nar para um mer ca-
do que, em tem po re cor de, foi apro va do algo que é
ruim para o País, pois au men ta a car ga tri bu tá ria e
em po bre ce a Na ção.

Esse pro je to não sus ten ta rá, ao lon go do tem po,
ne nhum es pe tá cu lo do cres ci men to. Há, ago ra, o es -
pe tá cu lo do lo te a men to, o es pe tá cu lo da de mis são do 
Incra, o es pe tá cu lo da ina pe tên cia, o es pe tá cu lo da
de sor ga ni za ção do Insti tu to do Cân cer, o es pe tá cu lo
do des man te la men to da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú-
de. Há vá ri os es pe tá cu los. Ago ra, tam bém tem o es -
pe tá cu lo do des pres tí gio do Con gres so Na ci o nal,
com a edi ção de uma me di da pro vi só ria com ple ta-
men te fú til, que vem para nos hu mi lhar, pois hu mi-
lhan do a Câ ma ra, hu mi lha tam bém o Se na do.

Eu me re cu so, com o meu man da to, a me de i xar
hu mi lhar por quem quer que seja, por que o povo do
Ama zo nas não nas ceu para ter a sua re pre sen ta ção
hu mi lha da. A nos sa his tó ria é al ti va e tem que ser
con ta da pela ala da bra vu ra e não pela rua es cu ra do
aga cha men to di an te de um po der qual quer. Não nos
aga cha mos quan do ha via uma di ta du ra mi li tar e não
o fa ría mos ago ra, quan do re i na um go ver no – se eu
uso a pa la vra “re i na”, da qui a pou co, eles se co ro am -,
quan do di ri ge o País um go ver no ele i to de mo cra ti ca-
men te pelo povo.

Ouço o Se na dor Alva ro Dias.
O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Se na dor

Arthur Vir gí lio, V. Exª, como Lí der com pe ten te de um
Par ti do que faz opo si ção res pon sá vel, faz mu i to bem
ao de nun ci ar esse es pe tá cu lo do des mon te do Esta -
do pela po li ti ca gem e pelo fi si o lo gis mo. É mu i to gra ve
fa zer no me a ções con tra ri an do os cri té ri os da efi ciên-
cia, da com pe tên cia, da pro bi da de ad mi nis tra ti va em
fa vor de in te res ses sub ja cen tes que aten dem à po li ti-
ca gem. É mu i to gra ve em qual quer se tor da ad mi nis-
tra ção pú bli ca, mais gra ve ain da na sa ú de pú bli ca,
por que a sa ú de do povo de ve ria ser a su pre ma lei. O
que se la men ta, so bre tu do, é a fan tás ti ca mu dan ça de 
dis cur so da que les que hoje exer cem o po der no País.
Eram os pri me i ros a con de na rem os atos de fi si o lo-
gis mo e de po li ti ca gem. E, hoje, ne gan do o dis cur so,
pra ti cam aqui lo que há de mais no ci vo para que se al -
can ce a efi ciên cia ad mi nis tra ti va na fun ção pú bli ca. E
na es te i ra des se exem plo fe de ral, há os exem plos es -
ta du a is. Na es te i ra do fi si o lo gis mo, da po li ti ca gem de
no me a ções com in te res se ele i to re i ro, há o ne po tis-
mo, la men tá vel, que ocor re, por exem plo, no meu
Esta do, o Pa ra ná. Enquan to, em Lon dri na, 17 mil tra -
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ba lha do res fi ze ram fila na bus ca de três va gas de co -
ve i ros no Ce mi té rio Mu ni ci pal, o Go ver na dor em pre-
ga toda a sua fa mí lia: ir mãos, pa ren tes, so bri nhos. S.
Exª es ta be le ce a po lí ti ca do ple no em pre go em sua
pró pria fa mí lia. O gran de pro gra ma de ge ra ção de
em pre gos no Pa ra ná hoje se de no mi na “o em pre go
da fa mí lia”. Na es te i ra do exem plo fe de ral, por tan to,
vi ce ja o exem plo es ta du al. É mu i to mau para o País.
Esta mos ini ci an do um tem po de li cen ci o si da de na
Admi nis tra ção Pú bli ca, no que diz res pe i to à ocu pa-
ção dos car gos pú bli cos. É pre ci so co lo car o pé no
fre io. É pre ci so es ta be le cer um pa ra de i ro, já que a
des cren ça ge ne ra li za da que sa co de o País em re la-
ção às ins ti tu i ções pú bli cas pode cres cer exa ta men te
na es te i ra des ta pos tu ra de ir res pon sa bi li da de de al -
guns go ver nan tes.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Álva ro Dias, pela con tri bu i ção
ines ti má vel que dá ao meu dis cur so.

Há, aqui, uma no tí cia da Fo lha de S.Pa u lo que
diz que os dis si den tes do PT e pe tis tas na sua ma i or
par te fun da do res do Par ti do cri ti cam o lo te a men to de
car gos. E no sub tí tu lo afir ma: “Dir ceu se diz es tar re ci-
do com crí ti ca de Su plicy”.

Quem tem o di re i to de es tar es tar re ci do com o
Dir ceu, a meu ver, é o Se na dor Edu ar do Su plicy, que,
de ma ne i ra elo giá vel, man te ve a sua pos tu ra de con -
de nar o que lhe pa re cem ex ces sos, de ma si as, fa tos
no ci vos para o exer cí cio da co i sa pú bli ca.

Ouço, com mu i to pra zer, a Se na do ra Ana Jú lia,
re pre sen tan te do Esta do do Pará.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, tal vez as pes so as es te jam in-
con for ma das com o re sul ta do das ur nas, mas a de -
mo cra cia é isto: sa ber res pe i tar. Como fa lei há pou co,
é exa ta men te a pos si bi li da de na le ga li da de, na le gi ti-
mi da de da exis tên cia dos car gos em co mis são, que
faz com que es tes se jam pre en chi dos com o cri té rio
da com pe tên cia, da ido ne i da de e, com cer te za, com o 
afi na men to de um pro gra ma su fra ga do nas ur nas.
Não po de mos con de nar – mu i to pelo con trá rio –
ques tões pon tu a is e ten tar ge ne ra li zar. Cre io que po -
de mos ter um es pe tá cu lo, sim. O que es ta mos ven do
é a ne ces si da de de uma bús so la, quem sabe, para a
Opo si ção, para que ela tome rumo, por que a Opo si-
ção está sem rumo nes te País e fica pro cu ran do im -
pe dir que o Go ver no go ver ne. Se na dor, des cul pe-me.
Com todo o res pe i to que V. Exª sabe que sem pre tive
por sua pes soa, pois V. Exª sem pre ocu pou e con ti nua
ocu pan do a tri bu na de for ma mu i to fir me, de fen den do
os in te res ses do seu Esta do e do País, que ro di zer

que, com as di ver gên ci as que são ab so lu ta men te na -
tu ra is no re gi me de mo crá ti co, es ta mos go ver nan do o
País, e os car gos de con fi an ça exis tem para isso. Por
uma si tu a ção pon tu al, que rer di zer que tudo está sen -
do ocu pa do por cri té rio po lí ti co, com pes so as in com-
pe ten tes, é não re co nhe cer que o povo de ci diu nas
ur nas por mu dan ças. E es sas mu dan ças não po dem
ser efe ti va das, se, na prá ti ca, não se con se guir isso
tam bém das pes so as que co or de nam es sas mu dan-
ças. Por exem plo: só o in ves ti men to de R$193 mi-
lhões para a cri a ção de 800 equi pes de res ga te mé di-
co, em 2003, Se na dor, dará a opor tu ni da de de sal var
mi lha res de vi das nes te País. Isso é uma ação con -
cre ta do Mi nis té rio da Sa ú de, como já ci tei ou tras. Em
re la ção aos hos pi ta is uni ver si tá ri os, por exem plo,
hou ve in ves ti men to de R$100 mi lhões, sen do R$50
mi lhões do Mi nis té rio da Sa ú de, mais R$50 mi lhões
do Mi nis té rio da Edu ca ção, para mo der ni zar a ges tão
e pro mo ver uma ma i or in ser ção dos nos sos hos pi ta is
uni ver si tá ri os no Sis te ma Úni co de Sa ú de. Hou ve cre -
den ci a men to de 2.233 no vos le i tos para UTIs (uni da-
des de tra ta men to in ten si vo). Isso acon te ceu ago ra e,
até o mo men to, já be ne fi ci ou os Esta dos da Ba hia,
Ala go as, Per nam bu co e São Pa u lo. Até ago ra, fo ram
cre den ci a das pelo SUS 371 no vas UTIs, per mi tin do
àque le ci da dão que não tem con di ções de pa gar um
hos pi tal par ti cu lar e ser aten di do em uma UTI, e por
isso, mu i tas ve zes, mor re na por ta do pron to-so cor ro,
ser aten di do com efi ciên cia e ter a sua vida sal va. Tal-
vez, se jam es sas me di das de efi ciên cia e de efi cá cia
que es tão in co mo dan do mu i tos que não vi ram isso
ser fe i to ao lon go de al guns anos. Se na dor, com todo
o res pe i to que sem pre tive por V. Exª e con ti nuo a ter,
acre di to que o que está fal tan do à Opo si ção é um
rumo. Tal vez, uma bús so la fos se im por tan te, mas a
fal ta de rumo está fa zen do com que con de nem ad mi-
nis tra ções que es tão tra zen do be ne fí ci os, prin ci pal-
men te para aque la po pu la ção ex clu í da, para aque le
que não tem aten di men to na sa ú de ou cujo aten di-
men to, mu i tas ve zes, o faz mor rer. São es sas pes so-
as que es tão sen do be ne fi ci a das em tão pou co tem po
de Go ver no. Essa é uma re a li da de que nin guém pode 
de i xar de ver. O pior cego – como se diz – é aque le
que não quer ver. Mu i to obri ga da a V. Exª, no bre Se -
na dor, pela opor tu ni da de de apar teá-lo.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na do ra Ana Jú lia.

Não sei se po de rei, ain da, con ce der um apar te
ao Se na dor José Agri pi no.
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O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
E, tam bém, a mim, Se na dor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E,
em se gui da, ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Peço
ape nas ra pi dez nos apar tes.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Antes de con ce der o apar te, gos ta ria de di zer à Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa que o ca ri nho é re cí pro co, te -
nho ad mi ra ção por V. Exª. V.Exª se ria uma Mi nis tra da 
Sa ú de mu i to mais com pe ten te que o atu al, cuja me -
lhor ação foi re ce ber os dois prê mi os in ter na ci o na is
que ca be ri am ao ex-Mi nis tro José Ser ra, se ain da es -
ti ves se aqui, por que foi da la vra do nos so Go ver no a
fe i tu ra da ação que me re ceu o prê mio. Mas, se o Mi -
nis tro sal va vi das com de ter mi na da ação, ele cum pre
sua obri ga ção. Qu an do ele ar ris ca a vida com a in-
com pe tên cia do Insti tu to do Cân cer, ele des cum pre
com o seu de ver de Mi nis tro.

Con ce do o apar te ao Se na dor José Agri pi no
Maia, a se guir ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
Após, en cer ro com mu i ta hon ra este pro nun ci a men to.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, se rei mu i to rá pi do. Só que ro cum pri-
men tá-lo pela pro pri e da de de seu pro nun ci a men to.
Enten do que V. Exª está, como eu, as su min do uma
po si ção res pon sá vel e com mu i to rumo, sim se nhor,
por que é gra ças às de nún ci as que V. Exª, que eu e
que aque les que fa zem par te dos par ti dos de Opo si-
ção fa zem no Con gres so Na ci o nal é que este Go ver-
no está to man do rumo. Va mos ao caso do Inca. Ele
era exem plar men te di ri gi do por um ci da dão cha ma do
Ja cob Kli ger man, que o trans for mou em uma re fe rên-
cia na ci o nal. É a úni ca en ti da de do Rio de Ja ne i ro que 
é re fe rên cia no Bra sil in te i ro. Ele não era do lado de
nin guém, ele era do lado da sa ú de. O bra si le i ro que é
por ta dor de cân cer é um pré-de ses pe ra do. O Po der
Pú bli co po der fa zer o que o Inca fa zia é uma dá di va
do céu. Isso foi fe i to por um Go ver no que ti nha rumo,
do qual V. Exª foi Lí der. Em que trans for ma ram o Inca? 
Num fe u do de um Par ti do po lí ti co que se en gal fi nhou
den tro de si pró prio e le vou-o à fa lên cia. A de nún cia
pú bli ca fe i ta pela im pren sa e pe los Par ti dos de Opo si-
ção está le van do o Go ver no a mu dar sua opi nião. Em
vez de in di car pelo cri té rio de quem lado, es tão le van-
do o Go ver no a in di car quem tem com pe tên cia. Se a
Drª Vera for no me a da, ela vol ta rá a dar rumo ao Inca.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
sei se ela está à al tu ra, mas que ela é com pe ten te,
tudo in di ca que sim.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Com re la ção
à co lo ca ção que V. Exª faz, os cri té ri os de no me a ção
do INSS – se é mi li tan te, con ta pon to; se não é, não
con ta pon to –, isso tudo tem que ser ob je to em be ne-
fí cio de quem? Do Go ver no? Não, da so ci e da de que
nós re pre sen ta mos, como re pre sen ta mos o Con gres-
so Na ci o nal, que aca bou de ser ul tra ja do. Esti ve mos,
às 13h, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os que fa zem o
PSDB e o PFL, para sal var a dig ni da de do Con gres so
Na ci o nal. O que está em voga ago ra é quem faz a pa -
u ta do Con gres so. Pelo que acon te ceu on tem, quan -
do uma me di da pro vi só ria re vo gou uma ou tra, se de -
cre tou a fa lên cia de todo o es for ço de mu i to tem po em 
vo tar o en ca mi nha men to cor re to das me di das pro vi-
só ri as, para que elas pu des sem ter um pro ces so le -
gis la ti vo con se qüen te. Se ela não é apre ci a da, ela
obs trui a pa u ta, e a obs tru ção leva a que se de ci da
so bre de ter mi na das ma té ri as so bre as qua is pode le -
gis lar a me di da pro vi só ria. De re pen te, apa re cem
com uma no vi da de: o Po der Exe cu ti vo re vo ga uma
MP com uma ou tra MP. Então, não é mais pre ci so que
o Pre si den te do Con gres so or ga ni ze a pa u ta da Câ -
ma ra ou Se na do, bas ta que o Pre si den te, de tem pos
em tem pos, re vo gue a MP que es te ja obs tru in do a pa -
u ta com uma nova MP. Con tra isso vão en con trar
sem pre V. Exª e a mim pela fren te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na dor José Agri pi no, agra de ço a V. Exª pelo fra ter no
apar te. Digo de ma ne i ra bem cur ta, bem ob je ti va:
esse dis cur so de di ze rem que nós, por que per de mos
a ele i ção, es ta ría mos im pe di dos de opi nar já está
can sa ti vo. Ou seja, isso te ria obri ga do o PT a fi car ca -
la do nos úl ti mos doze anos, por que per deu três ele i-
ções de ma ne i ra bas tan te acin to sa, do pon to de vis ta
do re pú dio ele i to ral. Mas aqui tem pe tis tas obri ga dos
a pas sar 10% dos seus ven ci men tos – e não são Par -
la men ta res, pois, se o são, de vem re pas sar 30% –
para o ca i xa do Par ti do. No ní vel atu al de pre sen ça na
má qui na, e al guns ex tre ma men te in com pe ten tes,
con for me já vi mos, a as ses so ria do meu Par ti do me
in di ca que esse Par ti do terá, só por aí, R$120 mi lhões
para gas tar nas ele i ções mu ni ci pa is, ou seja, é uma
ques tão éti ca para se exa mi nar.

Encer ro con ce den do o apar te ao Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Arthur Vir gí lio, vi nha ou vin do no rá dio o seu
dis cur so e que ro me con gra tu lar com V. Exª mais uma
vez. Se V. Exª às ve zes se ex ce de – e isso às ve zes
acon te ce – é por que o Go ver no tem se ex ce di do de -
ma is, daí as jus tas e aca lo ra das pa la vras de V. Exª.
Hoje V. Exª está cal mo di an te dos fa tos. Essa me di da

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  4 26059    417ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



pro vi só ria não po de ria ser re ti ra da até por que – o que
é gra ve – ela vol ta rá. Com que cara fica o Go ver no ao
en vi ar a mes ma me di da pro vi só ria para a Câ ma ra
dos De pu ta dos? Onde es ta va, como sa li en tou um
dos apar te an tes, a re le vân cia e a ur gên cia de tudo
isso? Ade ma is, te nho o ma i or apre ço pela Se na do ra
Ana Jú lia, em bo ra não te nha in ti mi da de com ela, mas
S. Exª está in for man do mal so bre a Ba hia. Nun ca a
Ba hia foi tão mal tra ta da pelo Mi nis té rio da Sa ú de
como ago ra. Peço à Se na do ra Ana Jú lia, se tem re al-
men te a for ça que acre di to ter e a qual me re ce, que
peça ao Mi nis tro da Sa ú de para tra tar me lhor a Ba hia,
pois ela está sen do mal tra ta da, in clu si ve com um se -
cre tá rio, que é nos so ad ver sá rio po lí ti co, fa zen do tudo 
con tra o Esta do. De modo que, con gra tu lo-me com V.
Exª di zen do que, em ma té ria de sa ú de, o Go ver no é
um de sas tre.

O SR. ARTUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri -
ga do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães...

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Sr.
Pre si den te, fui ci ta da e gos ta ria de fa lar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Aliás, 
a fór mu la para a sa ú de eu já ha via dado den tro do
pró prio PT, sem ter o me nor di re i to de fazê-lo, quan do
dis se que o Mi nis tro é in com pe ten te e a Se na do ra
Ana Jú lia é com pe ten te. Logo, uma sa í da ca se i ra: de -
mi tam o Mi nis tro in com pe ten te e no me i em a Se na do-
ra com pe ten te, sen sí vel, mu lher e ca paz de re no va-
ção. O fato é que o Bra sil se es tar re ce e se es pan ta
com o des man te la men to da má qui na da sa ú de. Não é 
pos sí vel fa lar em Go ver no vol ta do para o so ci al se se
leva à fa lên cia, logo de iní cio, a má qui na da Sa ú de, na 
qual os con tri bu in tes de po si tam um pou co de es pe-
ran ça de, por meio dela, re ce ber um pou co de jus ti ça
so ci al e de aca len to. Ela re pre sen ta a es pe ran ça para
tan tos en fer mos bra si le i ros.

Agra de ço aos apar te an tes.
Por ou tro lado, no mo men to em que es ta mos

aqui no es pe tá cu lo do de ba te, la men to ter vol ta do a
fa lar do es pe tá cu lo da fi si o lo gia, do des ca so, da in-
com pe tên cia, da ina pe tên cia e do atra so po lí ti co e
eco nô mi co des te País. 

Mu i to obri ga do.
Era o que ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio, o Sr. Pa pa léo Paes, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Se na-
do ra Ana Jú lia está pe din do a pa la vra pelo art. 14, in -
ci so VI.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Para uma ex pli ca ção pes soa. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, vou fa zer ques tão de tra zer to -
dos os da dos em re la ção à sa ú de da Ba hia, mas pos -
so adi an tar que o pro gra ma de cre den ci a men to de
no vos le i tos da UTI já atin giu vá ri os Esta dos, den tre
os qua is a Ba hia. Então, no vos le i tos de UTI fo ram
aber tos na Ba hia, mas fa rei ques tão de tra zer to dos
os da dos das ações re a li za das pelo nos so Mi nis té rio
da Sa ú de em todo o País, in clu si ve na Ba hia. Faço
ques tão de pres tar essa in for ma ção e de re a fir mar
que tra rei aqui, a tem po e à hora, tudo que já foi fe i to
na área da sa ú de na que le Esta do.

Na ver da de, o que es ta mos ven do é um es pe tá-
cu lo.E ago ra sur ge um novo mo vi men to: o mo vi men to
dos sem-rumo na Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Alme i da Lima, pela or dem.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or dem.)
– Sr. Pre si den te, para ra ti fi car o meu pe di do de uso da 
pa la vra, pelo art. 14, in ci so VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Já está
ano ta do. V. Exª fará uso da pa la vra após a Ordem do
Dia, como ter ce i ro ins cri to.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, fiz o re que ri men to pelo art. 14, in ci so II, alí nea
“b”, para após a Ordem do Dia. Ha ven do pos si bi li da de
den tro do tem po re gi men tal, peço para usar a pa la vra
tam bém como Se na dor, ain da an tes da Ordem do
Dia, para uma co mu ni ca ção de ca rá ter ina diá vel, de
acor do com o art. 14, in ci so VII.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esta mos
com sete ins cri tos para usa rem da pa la vra como Lí -
der para an tes da Ordem do Dia. V. Exª é o ter ce i ro
após a Ordem do Dia. Qu an do che gar na sua ins cri-
ção, sem dú vi da, V. Exª fa la rá.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri be, como Lí der do 
PSB. Em se gui da, ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
como ins cri to.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, vou fa lar aqui do trá gi co es pe-
tá cu lo da ma tan ça dos po bres no nos so País. 

Ve ja mos as man che tes dos jor na is de hoje. Fo-
lha de S.Pa u lo: “Sem-ter ra é mor to em con fli to no Pa -
ra ná”; O Esta do de S.Pa u lo: “Con fli to com se gu ran ça
mata um sem-ter ra no Pa ra ná”; Jor nal do Bra sil:
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“Sem-ter ra é as sas si na do”; Cor re io Bra zi li en ze: “No
Pa ra ná, ti ros e mor te”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se, no sé -
cu lo XVI, ti ves se im pren sa, as man che tes se ri am mu -
i to se me lhan tes. Mu da ria, evi den te men te, o nú me ro
de mor tes pra ti ca das con tra os po vos in dí ge nas, o
ge no cí dio con tra os po vos in dí ge nas des tas ter ras.
Tru ci da ram mi lhões de vi das.

No sé cu lo XVI, an tes da pre sen ça dos eu ro pe-
us, ha bi ta vam esta re gião mais de sete mi lhões de
pes so as. Hoje, res tam ape nas 350 mil in dí ge nas.

Essa ma tan ça pros se gue por toda a his tó ria do
nos so País, com a es cra vi dão dos ne gros afri ca nos
para cá tra zi dos e, nos úl ti mos anos, dos tra ba lha do-
res ru ra is. Só nes te ano, fo ram as sas si na dos no cam -
po vin te tra ba lha do res ru ra is en tre li de ran ças e tra ba-
lha do res. De 1995 para cá, são tre zen tas mor tes já
com pu ta das de tra ba lha do res no cam po. Des ses tre -
zen tos as sas si na tos, ape nas cin co fo ram jul ga dos e
con de na dos.

Eis o es pe tá cu lo da im pu ni da de que as so la o
nos so País! 

Como pode uma so ci e da de pros pe rar di an te da
de si gual da de?

Igual da de, li ber da de e fra ter ni da de era o so nho
da Re vo lu ção Fran ce sa, no sé cu lo XVIII. Esta mos no
sé cu lo XXI, e o Bra sil se ali men ta das de si gual da des,
da ma tan ça dos po bres.

Qu an do é que va mos le van tar de fi ni ti va men te a
nos sa voz e cla mar por jus ti ça, cla mar por igual da de,
prin cí pio bá si co, fun da men tal na cons tru ção de uma
so ci e da de ge ne ro sa?

Se ape nas nes te ano já hou ve vin te as sas si na-
tos no cam po, isso sig ni fi ca que é fun da men tal fa zer-
mos avan çar a re for ma agrá ria.

O ci da dão mor to on tem foi as sas si na do quan do
fa zia uma ten ta ti va de plan tar, de cul ti var, para não
mor rer de fome. Não ha via in va são. A ter ra já ti nha
sido de cla ra da im pro du ti va. Os tra ba lha do res es ta-
vam acam pa dos há qua se um ano, aguar dan do a tra -
mi ta ção do pro ces so, e eles ape nas es ta vam cul ti van-
do uma pe que na área, para plan tar ali men tos bá si-
cos; aque les ali men tos que não fal tam, com cer te za,
nas nos sas me sas.

E não será o in ver no, que se apro xi ma, que vai
nos im pe dir de ali men tar. Mas eles, se não plan tas-
sem no tem po cer to, cer ta men te pas sa ri am mais
fome do que já pas sam.

Um ci da dão bra si le i ro po bre foi as sas si na do,
como mi lha res de ou tros nos úl ti mos anos, como mi -
lhões de ou tros na nos sa his tó ria.

Peço ao Mi nis tro da Jus ti ça que tra te com igual -
da de os po bres e os ri cos do cam po. Não é pos sí vel
con ti nu ar mos con vi ven do com a im pu ni da de. Não é
pos sí vel que mi lha res de tra ba lha do res ru ra is se jam
as sas si na dos, que não haja pu ni ção e que se jam até
mes mo pro te gi dos os as sas si nos dos po bres.

De i xo re gis tra do o meu re pú dio a mais esse cri -
me, a mais esse as sas si na to. O Se na do não pode,
em hi pó te se ne nhu ma, con ti nu ar ace i tan do es sas
man che tes que vêm des de os pri mór di os da co lo ni za-
ção do Bra sil, por que, se não, em ple no sé cu lo XXI,
va mos ter de ace i tar a con di ção de co lo ni za dos e não
de Na ção au tô no ma e de mo crá ti ca.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ca pi-
be ri be, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti, como Lí der.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, hoje, no Espa ço Cul tu ral da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, foi re a li za do um ato mu i to sig ni fi ca-
ti vo, com a par ti ci pa ção de de ze nas de en ti da des na -
ci o na is da área da sa ú de, uma gran de re pre sen ta ti vi-
da de par la men tar, para de i xar pú bli co o apo io à po lí ti-
ca de sa ú de pú bli ca de sen vol vi da pelo Mi nis té rio da
Sa ú de e tam bém ao Mi nis tro Hum ber to Cos ta, uma
pes soa in dis cu ti vel men te com pro me ti da com a im ple-
men ta ção des sa po lí ti ca.

Esse ato de apo io con tou com a pre sen ça de
mais de uma de ze na de en ti da des na ci o na is, como o
Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, Con se lho Na ci o nal dos 
Se cre tá ri os Esta du a is de Sa ú de, Con se lho Na ci o nal
dos Se cre tá ri os Mu ni ci pa is de Sa ú de, mais de dez
en ti da des re pre sen ta ti vas dos es tu dan tes da área da
sa ú de, Fó rum Na ci o nal de Pre fe i tos das Ca pi ta is,
Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, For ça Sin di cal e to -
das as con fe de ra ções li ga das aos tra ba lha do res da
sa ú de.

É mu i to im por tan te que fi que re gis tra da essa
de mons tra ção ine quí vo ca de apo io, por que tem ha vi-
do aqui, há vá ri os dias, um de ba te a res pe i to de uma
ques tão pon tu al que to dos nós en ten de mos como
gra ve, mas que já foi pron ta men te de be la da, re sol vi-
da e teve sua so lu ção en ca mi nha da. No en tan to, es -
tão ten tan do trans for má-la em um ata que fron tal à po -
lí ti ca pú bli ca de sa ú de, prin ci pal men te ao nos so Sis -
te ma Úni co de Sa ú de.
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Hoje a ma i or par te dos jor na is de cir cu la ção na -
ci o nal pu bli ca uma nota con jun ta da Abras co, do Ce -
bes, da Rede Uni da e da Abres, de mons tran do de for -
ma mu i to cla ra a de fe sa da sa ú de pú bli ca e os in te res-
ses que co me çam a ser con tra ri a dos pela po lí ti ca de -
sen vol vi da pelo Mi nis tro Hum ber to Cos ta.

Além das en ti da des su pra ci ta das, con ta mos
com a pre sen ça de par la men ta res do PCdoB, do
PPS, do PMDB, do PSDB, do PT. Hou ve, in clu si ve,
um pro nun ci a men to con tun den te do De pu ta do Ra fa el
Gu er ra, do PSDB de Mi nas Ge ra is, que é o Pre si den-
te da Fren te Par la men tar de Sa ú de na Câ ma ra, que
fez uma de fe sa cla ra, trans pa ren te, da qui lo que vem
se ar ti cu lan do den tro do Mi nis té rio da Sa ú de exa ta-
men te para de sen vol ver to das as di re tri zes que vão
as se gu rar uma am pli a ção do nos so sis te ma pú bli co
de Sa ú de.

Res sal to, aqui, al guns itens cons tan tes da nota
pu bli ca da nos jor na is a res pe i to do Mi nis tro Hum ber to
Cos ta:

1) Empe nhou-se em as se gu rar os re-
cur sos ne ces sá ri os para ga ran tir ser vi ços
de sa ú de de qua li da de pelo au men to de re -
pas ses a Esta dos e Mu ni cí pi os e da de fe sa
do cum pri men to da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, que as se gu ra o in cre men to real do
or ça men to para a Sa ú de, sem que es te jam
aí con ta bi li za dos os gas tos com sa ne a men-
to bá si co e bol sa-ali men ta ção;

2) Res trin giu a pu bli ci da de e ven da de
be bi das al coó li cas e ci gar ros;

3) De fen deu os di re i tos dos in di ví du os
co ber tos por pla nos e se gu ros de sa ú de,
por meio de con tra tos re a li za dos an te ri o res
à Lei nº 9656/98 e opôs-se às res tri ções de
co ber tu ra, aos li mi tes de aten di men tos, aos
li mi tes no aten di men to e aos amen tos abu -
si vos das men sa li da des;

4) Ga ran tiu o aces so aos me di ca men-
tos es sen ci a is, por meio do con tro le de pre -
ços e do in cen ti vo à pro du ção pú bli ca, ma ni-
fes tan do-se in clu si ve pela que bra de pa ten-
tes em ca sos de ne ces si da de epi de mi o ló gi-
ca;

5) Con so li dou o pro gra ma bra si le i ro do 
con tro le da Aids, re co nhe ci do in ter na ci o nal-
men te, e afir mou o com pro mis so com a so li-
da ri e da de in ter na ci o nal, em es pe ci al aos
pa í ses afri ca nos;

6) Expan diu a Aten ção Bá si ca em Sa-
ú de, por meio do Pro gra ma Sa ú de da Fa mí-

lia, pro mo ven do sua ar ti cu la ção com os de -
ma is ser vi ços da rede as sis ten ci al do SUS;

7) Re sol veu com pres te za si tu a ções
pon tu a is de cri se da as sis tên cia, ga ran tin do
a con ti nu i da de de tra ta men to dos pa ci en tes.

Por tan to, não é uma ques tão pon tu al que vai
de ses ta bi li zar a po lí ti ca pú bli ca de sa ú de, a im ple-
men ta ção do SUS, e aque le que está com pro mis sa-
do com a sua im ple men ta ção, que é o Mi nis tro
Hum ber to Cos ta.

Esta mos pas san do mo ção de apo io, com tex to
idên ti co ao da que foi pas sa da na Câ ma ra e ob te ve
mais de 200 as si na tu ras de Par la men ta res de to dos
os Par ti dos, tam bém aqui, no ple ná rio do Se na do, e
co lhen do as si na tu ras. Por tan to, con cla mo to dos os
Se na do res que têm com pro mis so com a sa ú de pú bli-
ca a as si na rem a mo ção.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE  (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.
V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos, Se na dor.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE
QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO, SERÁ PUBLICADO OPORTU–
NAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Pre si den te Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, o Se na dor Tas so Je re is sa ti está
ins cri to. Eu gos ta ria de re ce ber o apar te de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infe liz-
men te, o tem po de V. Exª está es go ta do, e os apar tes
se rão fe i tos no seu tem po.

Eu peço a co la bo ra ção do Se na dor para que
pos sa mos cum prir o re gi men to.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Eu não ouvi a so li ci ta ção do apar te do Se na dor
Tas so Je re is sa ti. Peço des cul pas a S. Exª, pois se ria
uma hon ra re ce ber o seu apar te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, eu con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí-
lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Isso se ria, Sr. Pre si-
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den te, co me çar o jogo, de po is de es go ta dos os no-
ven ta mi nu tos. Mas ha ve rá dias mais fe li zes para o Lí -
der.

Eu que ro di zer ape nas, em de fe sa da hon ra do
Go ver no de que par ti ci pei, o que ha via dito para o Lí -
der Alo i zio Mer ca dan te ain da há pou co: eu as si no
qual quer pe di do de CPI que S. Exª me su gi ra e me
leve aos olhos. Exa ge rei e man te nho os no mes.
Aque las que con vo quem de Dona Ruth Car do so a
Dona Ma ri sa Le tí cia, ou seja, qual quer pes soa para
mim é con vo cá vel, do Pre si den te Lula ao ex-Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Se gun do, peço
ape nas que o PT não de i xe de dar os no mes – ca be-
ria a ele fa zer – para as CPIs que já es tão pro to co li za-
das na Casa; uma, para in ves ti gar a ques tão re la ti va
ao cam po e ou tra para in ves ti gar o apa re lha men to do
Esta do.

Por tan to, da qui para fren te, nós acer ta mos as -
sim: eles cum prem o de ver de dar os no mes e eu as si-
no qual quer CPI, para in ves ti gar qual quer ato, Fer-
nan do Hen ri que, mu i to; Pe dro Álva res Ca bral, um
pou co. O que qui se rem. Para va ler, o tem po in te i ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como a

Mesa con ce deu a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti,
tam bém que ro as se gu rar a pa la vra, da mes ma ma ne-
i ra, ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, fui ci ta do e gos ta ria de ter a pa -
la vra por um mi nu to ape nas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infe liz-
men te, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, a essa al tu ra, é
im pos sí vel.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – O Re gi men to Inter no me fa cul ta a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – É uma
dis pu ta de na tu re za po lí ti ca, não foi uma ci ta ção pes -
so al, como o Re gi men to Inter no pre vê. Peço a sua
com pre en são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri-
nho. Peço a V. Exª que use até cin co mi nu tos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço que me ins cre va para fa lar
como Lí der, quan do for pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço que me ins cre va tam bém, em se gui-
da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Se na-
do res Arthur Vir gí lio e Alo i zio Mer ca dan te es tão ins -
cri tos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, na quin ta-fe i ra da se ma na pas sa da,
as sis ti mos a mais um pro ble ma de que da de ener gia.
Des sa vez o fato ocor reu em Lon dres.

O apa gão bri tâ ni co, em ple na hora do rush, afe -
tou pelo me nos meio mi lhão de pes so as. Ca u sa do
por uma fa lha não es cla re ci da, ele vem se jun tar ao
ma i or ble ca u te da his tó ria nor te-ame ri ca na, que, num 
efe i to em cas ca ta, de i xou cin qüen ta mi lhões de pes -
so as, numa área de qua se 24 mil qui lô me tros qua dra-
dos, sem ener gia, du ran te mu i to tem po. Na oca sião, o 
Go ver no nor te-ame ri ca no ad mi tiu que o in ci den te foi
um to que de des per tar, le van do o Pre si den te Ge or ge
W. Bush a re co nhe cer que o País pos sui um sis te ma
an ti qua do e tec no lo gi ca men te ul tra pas sa do.

Inde pen den te men te da ca u sa prin ci pal do apa -
gão, tan to em re la ção ao que hou ve lá quan to o que
hou ve aqui, há con sen so en tre os es pe ci a lis tas so bre
a fal ta de in ves ti men tos no sis te ma. Afir mam que, se
não fo rem ca na li za dos re cur sos para a mo der ni za ção
da rede elé tri ca nor te-ame ri ca na, ela de ve rá vol tar a
dar pro ble mas com o re a que ci men to da eco no mia.

O caso re cen te de Lon dres é se me lhan te. O
Bra sil tam bém vi veu si tu a ção pa re ci da em maio de
1999 num epi só dio não to tal men te es cla re ci do. Um
raio te ria atin gi do a su bes ta ção de Ba u ru, pro vo can-
do o des li ga men to de di ver sas li nhas de trans mis são
e so bre car gas nas li nhas re ma nes cen tes, pro du zin do
um efe i to em cas ca ta de di ver sos des li ga men tos, até
che gar ao ble ca u te.

Te mos mu i tas li ções a apren der com o que
acon te ceu nos Esta dos Uni dos e na Ingla ter ra.

No caso bra si le i ro, cer ta men te é pre ci so am pli ar
os es que mas de con tro le de emer gên cia, ba se a dos
em con tro la do res ló gi cos pro gra má ve is de úl ti ma ge -
ra ção, que fo ram ins ta la dos no sis te ma so men te a
par tir do ano 2000. Com esse es que ma, ra pi da men te
são cor ta dos blo cos de car ga para es ta be le cer o
equi lí brio en tre a car ga e a ge ra ção, evi tan do-se, des -
sa for ma, a pro pa ga ção.

No sis te ma nor te-ame ri ca no, por exem plo, o
prin ci pal pro ble ma era que não exis tia esse sis te ma
de iso la men to.

Ou tra me di da to ma da no Bra sil, que nas ceu
com o ble ca u te de maio de 1999, foi o Pro gra ma Pri o-
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ri tá rio de Ter mo e le tri ci da de (PPT), que pre via a co lo-
ca ção gra du al de cer ca de 11.500 MW de ge ra ção
tér mi ca. Como es ses ge ra do res são ins ta la dos pró xi-
mos aos cen tros de con su mo, pro mo vem alí vio no
car re ga men to das li nhas de trans mis são que le vam
ener gia das hi dre lé tri cas, nor mal men te dis tan tes das
áre as de con su mo. Os ge ra do res ter mo e lé tri cos per -
mi tem um res ta be le ci men to mais rá pi do do sis te ma,
em ca sos de ble ca u te.

Con vém lem brar que o Pro gra ma Pri o ri tá rio de
Ter mo e le tri ci da de, que co me çou a ser cri a do logo
após o ble ca u te de 1999, com a fi na li da de de dar con -
fi a bi li da de ao sis te ma, era fun da men tal para o aten di-
men to das ne ces si da des ener gé ti cas do País, ten do
sido, in clu si ve, trans for ma do em Pro gra ma Emer gen-
ci al logo após seu lan ça men to. A Mi nis tra Dil ma
Rous seff co men tou, re cen te men te, aqui no Se na do,
que se o pro gra ma ti ves se pro pi ci a do a ge ra ção pre-
vis ta não te ria ha vi do ra ci o na men to de ener gia. Don -
de se con clui que, para que pu des se en fren tar os con -
tra tem pos com que se de pa rou, con tra tem pos que vi -
e ram da área eco nô mi ca e da au sên cia de re gu la ção
ade qua da, de ve ria ter sido o Pro gra ma de Ter mo e le-
tri ci da de pre vis to, pro je ta do e im ple men ta do an tes de 
1999.

O País tam bém in ves tiu na mo der ni za ção das
prin ci pa is su bes ta ções. Di ver sas su bes ta ções que
eram an ti gas e com con cep ções ul tra pas sa das fo ram
mo der ni za das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
pre ci sa des per tar, com as li ções que já teve, para a
gra vi da de dos pro ble mas que po de rá ter no fu tu ro
com o abas te ci men to de ener gia.

E a hora de evi tá-los é ago ra, pois es ta mos em
ple na dis cus são do Novo Mo de lo do Se tor Elé tri co
Bra si le i ro. É fun da men tal que o Con gres so bra si le i ro
es te ja pron to a opi nar e a aju dar na cons tru ção do
me lhor mo de lo para o País. Pre ci sa mos atra ir in ves ti-
men tos pri va dos, pois ne ces si ta mos de cer ca de
R$15 bi lhões/ano de in ves ti men to para aten der às
ne ces si da des de dis tri bu i ção, trans mis são e ge ra ção
de cer ca de 3.000 MW.

Pre ci sa mos re pen sar o pa pel do Esta do, vis to
que a ini ci a ti va pri va da não cum priu a fun ção que lhe
era as se gu ra da no mo de lo an te ri or.

Pre ci sa mos cons tru ir um mar co re gu la tó rio cla -
ro e con sis ten te.

A so bre o fer ta atu al de ener gia, fru to, em pri me i-
ro lu gar, de no vos há bi tos de con su mo; em se gun do
lu gar, das al tas ta ri fas que es tão sen do pra ti ca das; e,
em ter ce i ro lu gar, do ba i xo ní vel da ati vi da de eco nô-
mi ca, pode ser con su mi da ra pi da men te pela re to ma-
da do cres ci men to ou pe río dos hi dro ló gi cos des fa vo-
rá ve is.

O se tor elé tri co de man da um lon go tem po para
im plan ta ção dos in ves ti men tos, daí a ur gên cia nas
de fi ni ções, mes mo por que não es ta mos li vres de um
novo ble ca u te, como o ocor ri do nos Esta dos Uni dos
ou na Ingla ter ra, ain da que te nha mos hoje uma so-
bre o fer ta de ener gia. Aliás, essa so bre o fer ta per mi ti rá
ao Go ver no bra si le i ro, se as sim o de se jar, para evi tar
tan tas dis cus sões em vá ri os Esta dos bra si le i ros, não
im ple men tar o ho rá rio de ve rão em ou tu bro, o que
não sig ni fi ca que o Exe cu ti vo pode ou deve abrir mão
des se tipo de in ves ti men to es sen ci al para re gu lar os
de se qui lí bri os de pon ta ou os pi cos de de man da de
ener gia, mas, no mo men to, nas con di ções atu a is, o
ho rá rio de ve rão é dis pen sá vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 765, DE 2003

Re que rem a cri a ção de Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, com o ob je ti vo
de in ves ti gar os pro ce di men tos em prá ti-
ca em ór gãos pú bli cos, como os ado ta-
dos no Insti tu to Na ci o nal de Cân cer (re-
fe rên cia na ci o nal no tra ta men to de cân-
cer), na Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de e
na Anvi sa.

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos

do art. 58, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do
com o art. 145, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, a cri a ção de Co mis são Par la men tar de Inqué ri-
to, com pos ta por 11 (onze) Se na do res ti tu la res e 6
(seis) su plen tes, para in ves ti gar, no pra zo de 180
dias, os pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos ado ta dos em
di ver sos ór gãos pú bli cos, en tre os qua is a Fun da ção
Na ci o nal de Sa ú de e o Insti tu to Na ci o nal de Cân cer.
No INCA, as in jun ções po lí ti cas le va ram di re to res do
hos pi tal a se de mi ti rem por não con cor da rem com tais
prá ti cas. A im pren sa toda de nun ci ou am bos os fa tos,
que ain da con ti nu am re per cu tin do. No epi só dio do
Insti tu to Na ci o nal do Cân cer, o jor nal O Esta do de
S.Pa u lo, em edi to ri al, de nun cia a no me a ção de pes -
so as nem sem pre qua li fi ca das. Na Di re to ria Admi nis-
tra ti va foi no me a da uma fun ci o ná ria com es pe ci a li da-
de em par ques e jar dins. A de nún cia está a exi gir
pron tas pro vi dên ci as do Se na do Fe de ral, no sen ti do
de uma am pla in ves ti ga ção, so men te pos sí vel por
meio de co mis são par la men tar de in qué ri to. Se gun do
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as de nún ci as, que aca ba ram se con fir man do, “a ad -
mi nis tra ção fe de ral foi trans for ma da numa ex ten são,
ou me lhor, num ins tru men to para ar ran jos po lí ti cos.”
Tais ocor rên ci as são, des de logo, inad mis sí ve is em
qual quer área, mu i to me nos na área da Sa ú de, para
evi tar, en quan to é tem po, o des mo ro na men to por
com ple to de tudo o que já foi fe i to de con cre to e que
fun ci o na com efi ciên cia nes se cam po, como e o caso
do Insti tu to Na ci o nal de Cân cer.

As des pe sas re la ti vas ao fun ci o na men to des ta
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to fi cam or ça das em 
R$130.000,00 (cen to e trin ta mil re a is).

Jus ti fi ca ção

No Bra sil de hoje, em meio a tan tas vi cis si tu des,
urge a união de es for ços e de mu i to de no do para dar
se qüên cia a ações que vi sam do tar o se tor de sa ú de
pú bli ca de efi ciên cia, para as se gu rar a po pu la ção, es -
pe ci al men te as ca te go ri as mais po bres, o aten di men-
to de que qual quer ci da dão é me re ce dor. O que ocor -
reu no mo de lar Insti tu to Na ci o nal de Cân cer ca u sa re -
vol ta e in con for mis mo, daí por que es ta mos pro pon do
a cri a ção des ta co mis são par la men tar de in qué ri to,
cujo ob je ti vo é pro mo ver ave ri gua ções, aná li ses, es -
tu dos e, prin ci pal men te apu rar res pon sa bi li da des.
Aos de ten to res de fun ções pú bli cas, in clu in do as de -
cor ren tes de re pre sen ta ção po pu lar, como so mos
nós, par la men ta res, im põe-se o de ver de atu ar com
ob ser vân cia de ele va da res pon sa bi li da de e em es tri to
ba li za men to éti co. Isso é im pe ra ti vo, o que se viu no
epi só dio da Fu na sa e, a se guir, no INCA pode se mul -
ti pli car, for man do uma si nis tra e pe ri go sa es ca la da,
im pos sí vel de ser to le ra da.

A cri a ção de uma Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, para atu ar como a que aqui se pro põe, é
uma res pos ta al ti va, sé ria e res pon sá vel, para apre -
sen tar con se qüên ci as. Será tam bém a co la bo ra ção
do Po der Le gis la ti vo para in ter rom per fa tos as se me-
lha dos.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2003. –
Arthur Vir gí lio – Edson Lo bão – Re gi nal do Du ar te
– (apo i a men to)  Pa u lo Paim – Du o ci mar Cos ta – Ge -
ral do Mes qui ta Jr. – Pa u lo Otá vio – Mão San ta –
Le o mar Qu in ta ni lha – Jef fer son Pé res – Osmar
Dias – Pa pa léo Paes – Tas so Je re is sa ti – Edu ar do
Aze re do – Antô nio C. Va la da res – Sér gio Gu er ra –
Cé sar Bor ges – Alme i da Lima – Ney Su as su na –
Val dir Ra upp – Efra im Mo ra is – Luiz Otá vio – Val -
mir Ama ral – Ze nil do San tos – João Alber to – José 
Bor ges – De mós te nes Tor res – Álva ro Dias – Lú -
cia Vâ nia – Ante ro Paes de Bar ros – Jor ge Bor nha-
u sen – Ro dolp ho Tou ri nho – José Agri pi no

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido con tém as as si na tu ras em nú me ro
cons ti tu ci o nal. Será pu bli ca do para que pro du za
seus efe i tos.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 766, DE 2003

Re quer Voto de Re go zi jo pelo res ta-
be le ci men to da sa ú de de Dom Ma u ro Mo -
rel li bis po de Du que de Ca xi as/RJ

Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to
Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig na do, nos 
ana is do Se na do, Voto de Re go zi jo pelo res ta be le ci-
men to da sa ú de do bis po de Du que de Ca xi as (RJ),
Dom Ma u ro Mo rel li, in ter na do des de o dia 20 de ju lho
no Hos pi tal das Clí ni cas, São Pa u lo, em ra zão de gra -
ve aci den te de car ro que so freu na ro do via Fer não
Dias, no Sul de Mi nas Ge ra is.

Re que i ro, tam bém, que o Voto de Re go zi jo seja
co mu ni ca do ao Sa cer do te e à Con fe rên cia Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil.

Jus ti fi ca ção

A ho me na gem que ora for mu lo jus ti fi ca-se pelo
apre ço da po pu la ção bra si le i ra, que acom pa nhou,
dia-a-dia, a luta tra va da pelo sa cer do te, após ser vi ti-
ma do por aci den te au to mo bi lís ti co. Co or de na dor do
Con se lho de Se gu ran ça Ali men tar (CONSEA) Pro-
gra ma Fome Zero e por ta-voz e pro mo tor mun di al de
nu tri ção do Co mi tê Per ma nen te de Nu tri ção das Na -
ções Uni das, Dom Ma u ro che gou a fi car na Uni da de
de Te ra pia in ten si va do HC, em ra zão do gra ve es ta do
em que fi cou após o aci den te. Ele teve per fu ra ção nos 
pul mões e fra tu rou vá ri as cos te las. Mas, fe liz men te,
con se guiu re cu pe rar-se.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá o voto de re go zi jo re que ri do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Co mu ni co
às Srªs e aos Srs. Se na do res que com pa re ce rá ao
ple ná rio do Se na do ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu-
tos, o Se nhor Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, José
Alen car, para de ba ter a ques tão da trans po si ção de
águas.

Peço aos Lí de res que in di quem à Mesa os de -
ba te do res da ses são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à
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ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 123, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos

do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 23, de 2003, que
de fi ne nor mas de re gu la ção para o se tor far -
ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de Re gu la ção do
Mer ca do de Me di ca men to – CMED e al te ra
a Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Edu ar do
Cam pos (PSB-PE), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria, e
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi-
só ria, nos ter mos de Pro je to de Lei de Con -
ver são, que ofe re ce, aco lhen do na ín te gra a
Emen da nº 9, e par ci al men te, as Emen das
nºs 6 e 7; e pela re je i ção das Emen das nºs
1 a 5, 8 e 10, apre sen ta das pe ran te a Co-
mis são Mis ta.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Ro me ro Jucá
A ma té ria cons tou da Ordem do Dia das úl ti mas

ses sões, quan do teve sua apre ci a ção so bres ta da, em 
vir tu de da fal ta de acor do en tre as Li de ran ças.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor-Re vi sor da ma té ria, para pro fe rir o seu pa re-
cer.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, esta ma té ria é ex tre ma men te im por tan te para o
País, por que re gu la o re a jus te do pre ço dos me di ca-
men tos no Bra sil, e es ta mos num pro ces so de en ten-
di men to, não só com a Di re ção da Anvi sa, mas tam -
bém com as Li de ran ças de to dos os Par ti dos, in clu si-
ve os de Opo si ção, o PFL e o PSDB.

Em ra zão de não ter mos fir ma do ain da uma po -
si ção, não apre sen tei o re la tó rio. E pe di ria a V. Exª
que a pa u ta fos se con si de ra da em obs tru ção – não
sei se o lí der do PFL con cor da –, até que o re la tó rio
pos sa ser cons tru í do com o en ten di men to dos di ver-
sos Par ti dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con sul to
os Lí de res se o pra zo pode ser con ce di do para que o
Re la tor apre sen te o seu pa re cer.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, esta
ma té ria não foi ain da ob je to de acor do. Não hou ve
ain da en ten di men to, não hou ve re u nião de Lí de res.
Tra ta-se de ma té ria con tro ver sa e, por par te do PFL,
não há acor do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
es cla re ce ao Ple ná rio que, de acor do com a tra di ção
a que obe de ce mos na Casa, por duas ses sões, es pe-
ra mos que as Li de ran ças en con trem um ter re no de
con sen so e, des de que esse pra zo seja es go ta do, a
Mesa, por so li ci ta ção, in clu si ve, de mu i tos dos Srs.
Se na do res pre sen tes, tem co lo ca do a ma té ria em
dis cus são, e o Ple ná rio de ci de como pro ce der. É nes -
se sen ti do que vi mos pro ce den do.

Com a pa la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, faço uma pon de ra ção ao Lí der do PFL. Esta
ma té ria foi vo ta da na Câ ma ra dos De pu ta dos. O Se -
na dor Ro me ro Jucá fez uma lon ga ne go ci a ção, es cla-
re cen do to dos os pon tos mais po lê mi cos, e te nho cer-
te za que, num de ba te qua li fi ca do em ple ná rio, po de-
re mos che gar a um acor do e vo tar a ma té ria.

Então, pe di ria que en trás se mos na dis cus são
da ma té ria; pa re ce-me pro ce den te, uma vez que se
tra ta de um tema em que os as pec tos mais sen sí ve is
es tão equa ci o na dos pela ne go ci a ção a que pro ce de-
mos, tan to com o se tor, quan to com a Anvi sa e o Go -
ver no. Pe di ria, pois, que ado tás se mos uma ati tu de
po si ti va, per mi tin do a vo ta ção. Aten de mos ao pe di do
de adi a men to na ter ça-fe i ra, de co mum acor do, pois
ha vía mos che ga do ao en ten di men to de que a vo ta-
ção se ria hoje. Então, peço ao Lí der José Agri pi no a
sua con cor dân cia para que o Re la tor pro fe ris se o seu
re la tó rio, pois, se por meio do de ba te não pu der mos
evo lu ir para um pro ces so de acor do, po de re mos adi ar
a vo ta ção pos te ri or men te. Mas que se ini cie o de ba te,
pois te nho cer te za de que, após um de ba te qua li fi ca-
do, um es cla re ci men to, será pos sí vel vo tar em fun ção
da evo lu ção da ma té ria.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela or dem.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, se ria um pre ce den te ex tre ma men te pe ri go so
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con ce der o que foi so li ci ta do pelo Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te: dis cu tir-se a ma té ria para de po is se fa-
zer o en ten di men to. Não. De ve mos es pe rar, fa zer o
en ten di men to como pe diu o Re la tor, com mu i ta pro -
pri e da de e com mu i ta efi cá cia – o que aliás é ca rac te-
rís ti ca sua –, para, de po is, abrir-se a dis cus são por -
que, se não, V. Exª terá que fa zer uma ago ra e ou tra
de po is.

Não sei o que vem e como vou dis cu tir ago ra. De
modo que V. Exª me per doe, mas esse se ria um pre -
ce den te pe ri go so para a Mesa da Casa e, quan do
Pre si den te, nun ca per mi ti isso.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não há
de ci são da Mesa, Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães. O que há é uma su ges tão do Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te di ri gi da ao Re la tor, a quem es ta mos ou -
vin do.

Se o Re la tor aco lher a su ges tão do Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, ofe re ce rá o pa re cer ime di a ta-
men te. Se não aco lher, pro ce de rei de acor do com o
Re gi men to, con ce den do-lhe o pra zo que o Re gi men-
to de ter mi na, para que pos sa ofe re cer o re la tó rio.

Não há an te ci pa ção de pre ce den te, Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, a Re la to ria apre sen tar o seu tra -
ba lho não pre ju di ca a pos si bi li da de de vo ta ção e de
en ten di men to.

Te nho cer te za de que, com o es cla re ci men to
dos pon tos po lê mi cos e com a con sis tên cia do re la tó-
rio cons tru í do, cri a re mos um am bi en te fa vo rá vel à vo -
ta ção.

Essa é a nos sa ex pec ta ti va, a nos sa su ges tão, e 
a le i tu ra do re la tó rio não pre ju di ca a con ti nu i da de de
en ten di men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con sul to
o Se na dor Ro me ro Jucá se man tém o seu pe di do de
pra zo para ofe re cer o re la tó rio.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, es tou pron to a pro fe rir o re la tó rio se for ne-
ces sá rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª é o
ár bi tro e, como Re la tor, deve ofe re cer o seu re la tó rio
ou pe dir o seu adi a men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, ofe re ce rei o re la tó rio.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, pos so fa zer uma pon de ra ção?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª pela or dem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, po de mos ler 
o re la tó rio ago ra e en trar em dis cus são. Eu, como Lí -
der do PFL, com ab so lu ta cer te za, vou exer cer o le gí-
ti mo di re i to de obs tru ção. Te nho cer te za de que ou-
tros Par ti dos de Opo si ção vão fa zer o mes mo.

É con ve ni en te isso? Não. É ver da de que fi cou
acor da do para hoje, pela ma nhã, uma re u nião, que o
Re la tor Ro me ro Jucá so li ci tou, mas o acú mu lo de ta -
re fas, a mi nha res pon sa bi li da de, a do Se na dor Arthur
Vir gi lio e do Se na dor Jef fer son Pé res nos im pe diu de
ter a re u nião pela ma nhã. Assim, não hou ve tem po
para que os fa tos que po de ri am de cor rer do de ba te
no ple ná rio ti ves sem ocor ri do na re u nião de Lí de res,
que é dis po si ção nos sa.

A pon de ra ção que faço é que de i xe mos para
ama nhã, na re u nião de Lí de res, o que la men ta vel-
men te não ti ve mos con di ções de fa zer hoje, para que
pos sa mos che gar ao acor do e ao en ten di men to e, até 
eco no mi zan do tem po, pos sa mos vo tar a ma té ria con -
for me está agen da do.

Enca mi nhar a dis cus são nes te mo men to vai le -
var a um es ti ca men to de cor da ab so lu ta men te des ne-
ces sá rio.

Essa é a pon de ra ção que faço.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Sr. Pre si den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -

la vra V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, a pon de ra ção do Se na dor José Agri pi no e o
es pí ri to de bus car um acor do é ex tre ma men te po si ti-
vo e, em res pe i to à sua Li de ran ça e à co ni vên cia que
te mos nes ta Casa, su gi ro que sus pen da mos a ses-
são e, de fato, ama nhã, co lo ca re mos a ma té ria em vo -
ta ção para per mi tir que as ou tras ma té ri as que es tão
na pa u ta pos sam pros se guir.

Te re mos de po is uma gran de con cen tra ção de
es for ço nas Re for mas Pre vi den ciá ria e Tri bu tá ria e
se ria mu i to im por tan te lim par a pa u ta, por que, se
hou ver al gu ma al te ra ção, essa me di da vol ta para a
Câ ma ra dos De pu ta dos e tem des do bra men to nas
vo ta ções da que la Casa. Te nho cer te za de que o es pí-
ri to é o de bus car a cons tru ção. Por essa ra zão, se gu-
ra men te che ga re mos a um acor do em re la ção à ma -
té ria e po de re mos vo tar ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
não pode de ci dir a so li ci ta ção de V. Exª, uma vez que
está en ca mi nhan do a ses são na for ma re gi men tal. O
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Re la tor é que pode man ter o pe di do de pra zo para
ofe re cer seu re la tó rio.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, de acor do com o Re gi men to Inter no, peço
vin te e qua tro ho ras para apre sen tar o re la tó rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De fe ri do.
A ma té ria (PLV nº 23/2003) cons ta rá da pa u ta

da Ordem do Dia da pró xi ma ter ça-fe i ra.
Com o adi a men to da apre ci a ção do item 1, os

de ma is itens fi cam com sua apre ci a ção so bres ta da.
São os se guin tes os itens cuja apre ci a ção fica

so bres ta da:

Item 2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 13, de
2003, ten do com pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér -
gio Zam bi a si, que al te ra a  re da ção do § 4º do art. 18
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a or ga ni za-
ção de Mu ni cí pi os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 768, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor João Alber to Sou za.

Item 3

REQUERIMENTO Nº 646, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
646, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 25 e 268, de 2002, por ver sa rem so bre a mes ma
ma té ria.

Item 4

REQUERIMENTO Nº 675, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
675, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na ,so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 81, de 2002, e 83, de 2003, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

Item 5

REQUERIMENTO Nº 676, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
676, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 176, de 2000,  263, 270 e 295, de 2003, por re gu-
la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta-
mos à lis ta de ora do res.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to como Lí der, mas ce deu a pa la vra ao Se -
na dor José Agri pi no.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu ha via
pe di do a pa la vra para dis cu tir a ma té ria. Enten do que
não se deva re to mar a ma té ria, uma vez que já hou ve
o en ten di men to. Mas eu pedi a pa la vra como Lí der,
para dis cu tir a ma té ria. E V. Exª re tor nou a pa la vra ao
Lí der do Go ver no, la men ta vel men te. Mas, já que hou -
ve o en ten di men to, a Li de ran ça da Mi no ria con cor da.
E con cor do com o en ten di men to do Lí der José Agri pi-
no de que, se ra di ca li zar, pi o ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té ria
já está de ci di da pelo adi a men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor José Agri pi no, por ces são do Lí der
Efra im Mo ra is, que es ta va ins cri to como pri me i ro ora -
dor após a Ordem do Dia.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra, pela or dem, o Se na dor Alme i da Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ins ta do por
V. Exª, a Li de ran ça do PDT in di ca-me como de ba te-
dor para a ses são de ama nhã com a pre sen ça do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, como V. Exª aca ba de
anun ci ar.

Re que i ro, por tan to, que V. Exª me con si de re in -
di ca do pela Li de ran ça do PDT para o de ba te da ses -
são de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, li no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, no
seu seg men to Ten dên ci as e De ba tes, ar ti go da la vra
do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, in ti tu la do “A Der ra-
ma do PFL”.

Não sei se S. Exª teve a in ten ção de se re fe rir a
ma ni fes ta ções que tive opor tu ni da de de fa zer nes te
ple ná rio re la ti vas à Re for ma Tri bu tá ria, ao en ca mi-
nha men to por par te do Go ver no de pro pos tas que re -
pu to de cri a ção de alí quo tas ma i o res para im pos tos já 
exis ten tes, com au men to cla rís si mo de car ga tri bu tá-
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ria, ou se S. Exª de se jou res pon der a ar ti go re cen te-
men te es cri to, bem es cri to, pelo Pre si den te do meu
Par ti do, Se na dor Jor ge Bor nha u sen, no mes mo jor -
nal, O Esta do de S.Pa u lo, in ti tu la do “O Dia da For -
ca”.

Então, por uma ra zão ou pela ou tra, como em
foco está o Par ti do que li de ro nes ta Casa, jul go opor -
tu no, no dia em que o ar ti go é pu bli ca do, ma ni fes-
tar-me e fa zer co men tá ri os a res pe i to do que es cre ve
o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

Fa rei ape nas al guns co men tá ri os, por que, na
ver da de, te nho cer te za de que o Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen vol ta rá a es cre ver no mes mo jor nal, tra tan do
de tema se me lhan te e res pon den do a co lo ca ções fe i-
tas pelo Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

Po rém, há al guns pon tos, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res que de se jo es cla re cer. Lá pe las tan -
tas, o Se na dor Mer ca dan te es cre ve:

ou seja, o PFL tal vez por não ter sido
aler ta do a tem po por seus Lí de res de que
‘go ver nar não é au men tar im pos tos’ e ‘a po -
lí ti ca eco nô mi ca não se faz so bre car re gan-
do a pro du ção e a ren da dos tra ba lha do res’
é co-res pon sá vel por um au men to bru tal da
car ga tri bu tá ria.

Gos ta ria de di zer que o PFL está bas tan te aler ta
para os fa tos de que go ver nar não é au men tar im pos-
tos e que po lí ti ca eco nô mi ca não se faz so bre car re-
gan do a pro du ção e a ren da dos tra ba lha do res. Não
sei se o PT está aler ta, por que o PT, este sim, é res -
pon sá vel. Nós não so mos, como di zia o Se na dor Mer -
ca dan te, co-res pon sá vel. O PT é o res pon sá vel com
pro pos tas de que tipo? Ele se re fe re: ‘go ver nar não é
au men tar im pos tos’ e ‘po lí ti ca eco nô mi ca não se faz
so bre car re gan do a pro du ção e a ren da dos tra ba lha-
do res’.

Te nho aqui um elen co de dez pon tos que com -
põem a pro pos ta de Re for ma Tri bu tá ria da au to ria do
Go ver no do PT. Não é da co-au to ria, é da pró pria au -
to ria do Go ver no do PT. Escre ve o Se na dor Mer ca-
dan te que é tem po de go ver nar e que ‘go ver nar não é
au men tar im pos tos’.

Esse aler ta acho que deve ser vir para o Go ver-
no que S. Exª li de ra nes te ple ná rio. O Go ver no que S.
Exª li de ra nes te ple ná rio está pro pon do, na Re for ma
Tri bu tá ria, a pos si bi li da de de ins ti tu i ção de em prés ti-
mo com pul só rio por lei or di ná ria; está pro pon do a ins -
ti tu i ção de con tri bu i ção so ci al so bre a im por ta ção de
pro du tos e ser vi ços, evi den te men te one ran do a im-
por tan do e one ran do a pro du ção de bens pro du zi dos
com com po nen tes im por ta dos. A Pro pos ta de Re for-

ma Tri bu tá ria do PT per mi te pe dá gio sem a obri ga ção
de con ser va ção de es tra das; per mi te, sim, a im plan-
ta ção, a ins ta la ção e a co bran ça de pe dá gio sem obri -
ga ção de con ser va ção de es tra das. Per mi te a in ci-
dên cia de im pos tos so bre ser vi ços im por ta dos e ex -
por ta dos; cria a fi gu ra nova de im pos tos so bre ser vi-
ços, im por ta dos ou ex por ta dos. No seu art. 155 per -
mi te a co bran ça de im pos tos de IPVA so bre ve í cu los
aé re os e aquá ti cos – ago ra bar cos e ae ro na ves pa ga-
rão IPVA. No seu art. 155, tor na pro gres si vo e va riá-
vel, de acor do com o grau de pa ren tes co, o Impos to
so bre Trans mis são Ca u sa Mor tis e Do a ção – he ran-
ça. No seu art. 155, tri bu ta gê ne ros ali men tí ci os de
pri me i ra ne ces si da de e me di ca men tos – é ver da de
que pela me nor alí quo ta, mas os tri bu ta. No seu art.
155, co bra ICMS so bre te le co mu ni ca ções e Inter net.
No seu art. 156, tor na pro gres si vo o ITBI – Impos to
so bre Trans mis são Inter vi vos de Bens Imó ve is. No
seu art. 195, tor na a CPMF per ma nen te. Tudo isso é a 
aber tu ra da por ta para a co bran ça de im pos to.

Ou tro dia, tive a opor tu ni da de de di zer: “Ajo e-
lhou, tem de re zar.” Não há en ti da de fe de ra da – seja
Mu ni cí pio, Esta do ou União – que, au to ri za da a co-
brar um im pos to, não o faça. É evi den te que es ses
dez pon tos, que cons ta vam da pri me i ra ver são, são
cla rís si mas ma ni fes ta ções de au men to de car ga tri -
bu tá ria. Para com ple tar, na ver são fi nal que está sen -
do apre sen ta da hoje no ple ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, pro põe-se a con tri bu i ção so ci al so bre ener -
gia elé tri ca. Essa é a úl ti ma.

Por tan to, o aler ta a que se re fe re o Se na dor Alo -
i zio Mer ca dan te, de que go ver nar não é au men tar im -
pos tos, deve ser fe i to ao Go ver no do PT, o res pon sá-
vel, não o co-res pon sá vel. Qu an do diz que po lí ti ca
eco nô mi ca não se faz so bre car re gan do a pro du ção e
a ren da dos tra ba lha do res, S. Exª deve se lem brar
que foi o Go ver no do PT que, pro me ten do do brar o
sa lá rio mí ni mo em 4 anos, au men tou-o em 1,85% no
pri me i ro ano e re ser va, no seu or ça men to, re cur sos
para con ce der um au men to de ape nas 5% no se gun-
do ano. Onde está o au men to da ren da do tra ba lha-
dor?

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
José Agri pi no, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Lá pe las
tan tas, o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, re fe rin do-se à
Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do das em pre-
sas, diz:

Algo si mi lar se su ce de com a afir ma-
ção de que o au men to da CSLL pre ju di ca ria
os pro fis si o na is li be ra is e a clas se mé dia.
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Essa con tri bu i ção não in ci de so bre pes so as
fí si cas. Os pro fis si o na is li be ra is que de cla-
ram como au tô no mos não são atin gi dos. [É
ver da de!] Na ver da de, a me di da des ti na-se
a ate nu ar as di fe ren ças de alí quo ta efe ti va
en tre pro fis si o na is li be ra is que pa gam tri bu-
tos como pes so as fí si cas e aque les que,
com ní vel de ren di men to si mi lar, pa gam
pelo lu cro pre su mi do, ou seja, como pes so-
as ju rí di cas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa é a
mi nha ma i or pre o cu pa ção. Qu an do fui Go ver na dor,
to mei um mun do de ini ci a ti vas que po de ria tra du zir
como: Go ver no do Rio Gran de do Nor te tro ca im pos to
por em pre go. Qu an do o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te
re fe re-se às pes so as ju rí di cas au tô no mas ou de cla ra
que ape nas os au tô no mos não pa gam a CSLL, re co-
nhe ce que quan do as pes so as ju rí di cas de um pro fis-
si o nal li be ral só de cla ram e pa gam está cla ra men te
di re ci o nan do para um pen sa men to do PT, de que não
se deve es ti mu lar o em pre en de dor, aque le que for ma
uma pe que na em pre sa no de se jo de cres cer, de ge rar
o se gun do, o ter ce i ro, o quar to e o quin to em pre gos.

No Go ver no do Par ti do dos Tra ba lha do res ape -
nas há pre o cu pa ção de que aque le que tem po ten ci al
para pa gar im pos tos deve pro du zir e pa gar no li mi te
má xi mo. Não in te res sa sua ca pa ci da de de ge rar em -
pre gos, mas sua ca pa ci da de de pa gar im pos tos. Tro-
car im pos tos por em pre gos não está na car ti lha do
Go ver no do PT, o que de pre en do cla ra men te do ar ti-
go que li do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

Ouço com mu i ta aten ção o Se na dor Arthur Vir -
gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Lí der José
Agri pi no Maia, V. Exª re fe re-se a um ar ti go fe i to às
pres sas, pa re ce-me, pe las im pre ci sões téc ni cas nele
con ti das, pe los equí vo cos con ce i tu a is e até pela du bi-
e da de ide o ló gi ca. Numa pon ta é pro fun da men te gros -
se i ro com o par ti do de V. Exª ao com pa rá-lo a Sil vé rio
dos Reis. O PT apos sa-se de Ti ra den tes e en tre ga
para o PFL Sil vé rio dos Reis. Fan tás ti co! O meu fi lho
de 12 anos já re pu dia tal ati tu de por sim pló ria. Mas S.
Exª ho me na ge ia o par ti do de V. Exª, di zen do que foi
mu i to leal ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que em
1999, quan do o Pre si den te vi via uma cri se de go ver-
na bi li da de ter rí vel e ti nha ape nas 12%, se não me en -
ga no, de bom e óti mo, con for me pes qui sa da Fo lha
de S.Pa u lo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Ma ni fes-
tou-se fa vo rá vel ao Go ver no num ges to de co ra gem e
co e rên cia.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Seu par ti-
do ma ni fes ta-se nes sa pior hora, ou seja, os opor tu-
nis tas pre pa ra vam-se para ar ri bar en quan to o par ti do
de V. Exª fi cou ao lado do que lhe pa re cia o me lhor
para o País. Então, ob ser vo os dois fa tos, mas pre fi ro
es que cer a ale i vo sia do fi nal do ar ti go e me lou var na
ho me na gem que o Lí der faz ao seu par ti do. Mas o
gra ve para mim é que, di ga mos que o Lí der con de ne
de ver da de o que cha ma de des ne ces sá rio au men to
da car ga tri bu tá ria ao lon go do pe río do Fer nan do
Hen ri que. Po de mos dis cu tir a ma té ria mais pro fun da-
men te, pois S. Exª já pro me teu que vai à tri bu na, e eu
tam bém es ta rei pre sen te. É um gran de pra zer ter çar-
mos as ar mas das idéi as sem pre. Tam bém é uma
hora para, por exem plo, di zer que li mi ta a car ga tri bu-
tá ria em 34%, 35%, es ta be le cen do uma for ma gra du-
al dela cair – se é que há in ten ção e in te res se de re -
ba i xar a car ga tri bu tá ria, até para se man ter co e ren te
com a crí ti ca que fez. Estou ten tan do até dar ra zão ao
Lí der. Por ou tro lado, quan do al guém faz uma de cla ra-
ção mais “es quer dói de”, pode ser de ma go gia; mas
quan do se está no Go ver no, não, é por con vic ção.
Eles fa lam em ta xar as he ran ças, dali a pou co o Mi nis-
tro Antô nio Pa loc ci “puxa a ore lha” e de po is muda
tudo. Essa é a gran de ver da de. Dali a pou co não é
bem as sim. Sa be mos per fe i ta men te que não te mos
al ter na ti va a não ser es ti mu lar o cres ci men to do sis te-
ma ca pi ta lis ta no País e te mos é que atra ir para cá
mais for tu nas que in vis tam em em pre go, em vida, em
ex pec ta ti va. Essa me pa re ce que é a sa í da, que, aliás, 
vejo de li ne a da nas de cla ra ções do Mi nis tro Antô nio
Pa loc ci e do Pre si den te da Re pú bli ca. O Pre si den te
Lula de ma ne i ra mais ata ba lho a da, o Mi nis tro Pa loc ci
de ma ne i ra mais es cor re i ta, con cre ta, cor re ta. Por
isso digo a V. Exª: é sem pre bom po der mos dis cu tir as 
idéi as uns dos ou tros com a sin ce ri da de com que o fa -
ze mos, sem per da de fi dal guia. Por ou tro lado, peço
que re le ve a par te do Sil vé rio dos Reis*. Aque le ar ti go
foi fe i to mu i to às pres sas; deve ter sido fe i to hoje em
qual quer dez mi nu tos. Ima gi no que o Lí der sin ta ad -
mi ra ção pelo Par ti do de V. Exª, por que re gis trou que
ele, numa hora di fí cil, man te ve o com pro mis so com o
Go ver no. O Par ti do dele está fa zen do acor dos os
mais ter rí ve is, que, a meu ver, ge ra rão con fu sões e in -
qui e ta ções a par tir do mo men to em que ama du re çam
es sas ali an ças. Um belo dia, o Pre si den te Lula che-
gou a di zer – tan to quan to in sul tou o Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral, tan to quan to aço i tou a Câ ma ra dos De -
pu ta dos com aque la his tó ria de que re vo gou a MP –,
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com a ma i or des fa ça tez – ele, que já foi con gres sis ta
–, cer ta men te se ex clu in do: há mais de 300 pi ca re tas
no Con gres so Na ci o nal. Hoje a base de apo io do Pre -
si den te – não es tou di zen do que al guém seja pi ca re ta
ali – tem mais de 300 – não o bas tan te para apro var
sem os nos sos vo tos as ma té ri as es sen ci a is para o
Go ver no con ti nu ar tra fe gan do mas, de qual quer ma -
ne i ra, o Pre si den te Lula pre ci sa fa zer uma au to crí ti ca
e ve ri fi car que es ta va er ra do, foi in fan til, foi tolo e im -
pró prio quan do dis se que ha via 300 pi ca re tas. Por ou -
tro lado, Sua Exce lên cia tem de di zer que as pes so as
que o acom pa nham são le a is. Tor ço para que te nham
com Sua Exce lên cia em mo men tos de ba i xa, que in -
fe liz men te vi rão, tan ta le al da de quan to teve o Par ti do
de V. Exª na que le epi só dio que vivi de per to, como Lí -
der do Go ver no, em que olhá va mos para o lado e en -
con trá va mos pou cas le al da des, en tre elas, a de V.Exª
e a de seus com pa nhe i ros, en ten den do que, aci ma
de qua is quer pi cu i nhas in tra co li ga ção que ha via, era
hora de cor ro bo rar os ter mos do acor do pelo País que 
fi ze mos e que le va mos a cabo, con so li dan do a de mo-
cra cia ao lon go de 8 anos. Por tan to, é com a ad mi ra-
ção de sem pre que re gis tro meu apar te a V. Exª,
numa hora em que V. Exª faz o que é seu de ver, com
bri lhan tis mo: de fen de seu par ti do e sua po si ção e não 
se in ti mi da di an te de pa tru lhas, pois te mos que nos
ex ci tar com elas, der ro tá-las, des mon tá-las, des mo ra-
li zá-las in te lec tu al men te, se for o caso, e fa lar acer ca
do que en ten de mos que é o me lhor para o povo. Di -
zem que per de mos a ele i ção. Cla ro, não há em pa te.
Se eles ga nha ram, nós per de mos. Mas não ade ri mos,
ao con trá rio de al guns que per de ram e ade ri ram. Per -
de mos a ele i ção e lu ta re mos para ven cer as se guin-
tes. Se per der mos no va men te, não va mos ter gi ver sar
em cima de prin cí pi os e de com pro mis sos com o País
e não va mos de i xar de cum prir o nos so de ver. Ontem
no Go ver no, hoje na Opo si ção. Ontem go ver nan do,
hoje fis ca li zan do. E que se acos tu mem, por que é de -
mo crá ti co fazê-lo, mais do que da boca para fora, com 
o fato de que não é bom o Go ver no fi car ir ri ta do com a 
Opo si ção que se opõe. Opo si ção é para se opor, se -
não de i xa de aju dar o Go ver no, que fica flá ci do e, se
fi car flá ci do, ter mi na ca in do, por meio de al guns de
seus mem bros, até na ten ta ção da fa mo sa e ines go-
ta vel men te clás si ca cor rup ção nes te País. É pre ci so
que es te ja mos aten tos, di zen do: “Não adi an ta rou bar
que es ta mos de olho”. Se o fi ze rem, es ta re mos com o
re ben que para im pe dir que aço i tem as ver da des que
o nos so povo quer ver es ta be le ci das como as mais
du ra dou ras e pe re nes na vida do País.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agra de ço
o apar te, Se na dor Arthur Vir gí lio, por que V. Exª se co -

lo ca no pla no ra ci o nal do de ba te das idéi as. V. Exª re -
me mo rou fa tos, mas ex pôs idéi as e con ce i tos no sen -
ti do que en ten do deva im pe rar nes te ple ná rio: o de ba-
te de idéi as se gun do o in te res se pú bli co.

V. Exª ex plo rou, com mu i ta pro pri e da de, uma
idéia cen tral que é o ob je ti vo que to dos nós de ve mos
per se guir – nós, da Opo si ção, e nós, do Go ver no: o
cres ci men to eco nô mi co! Go ver no não é co brar im-
pos to, e, sim, cum prir com pro mis so e to car para fren -
te o País, ge ran do em pre go, cres ci men to eco nô mi co!

V. Exª quer ver? No tex to do Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te – a quem con ce de rei o apar te em se gui-
da, com mu i to pra zer – está co lo ca do, de for ma mu i to
cla ra, a in ten ção do Go ver no. Entre o pro fis si o nal li be-
ral au tô no mo e o pro fis si o nal li be ral que ti ves se ins ta-
la do uma pe que na em pre sa pres ta do ra de ser vi ço,
na vi são do Go ver no pe tis ta, ha via uma di fe ren ça: no
pro fis si o nal au tô no mo, en xer ga va-se um ci da dão que 
pa ga va Impos to de Ren da em um vo lu me sa tis fa tó rio;
por tan to, com re la ção ao au tô no mo, es ta va tudo bem. 
A mes ma vi são ele des ti na va àque le que, na mi nha
vi são, di fe ren te da do Go ver no do PT, é o po ten ci al
ge ra dor de em pre go: quem ins ta la uma pe que na em -
pre sa, ini ci al men te com um em pre ga do que é ele pró -
prio – seja ele mé di co, en ge nhe i ro, den tis ta, car pin te i-
ro ou ser ra lhe i ro –, de se ja fa zer cres cer a sua em pre-
sa; mas a vi são fis ca lis ta do Go ver no do PT le vou a
que se cri as se uma ar ma di lha e uma con di ção que
cla ra men te evi tou que aque le pe que no em pre sá rio,
pelo au men to da base tri bu tá ria da co bran ça da
CSLL, pu des se ter pers pec ti va de cres ci men to, como
eu as sis ti hoje, Sr. Pre si den te.

Hoje, às 8 ho ras da ma nhã, a Rede Re cord exi -
biu uma re por ta gem no pro gra ma Fala Bra sil so bre o
dono de uma em pre sa que ti nha 13 em pre ga dos e
tra ba lha va com pró te se den tá ria. E o en tre vis ta do ci -
ta va seus nú me ros: ele pa ga va pou co mais de R$1
mil de CSLL; com a nova tri bu ta ção – e ele foi sur pre-
en di do com o Dia da For ca, ma ni fes ta ção re a li za da
on tem –, pas sa rá a pa gar per to de R$4 mil. O que res -
ta a esse ca ma ra da? Enco men das às pam par ras ele
não tem. O que vai res tar a esse em pre sá rio será en -
co lher o ta ma nho de sua em pre sa, de mi tir al gu mas
pes so as, por que ele não agüen ta a car ga tri bu tá ria e
não tem en co men da su fi ci en te, uma vez que es ta mos
vi ven do um ter rí vel mo men to de re ces são. Esta mos
na con tra mão do cres ci men to eco nô mi co. Esta, sim, é 
a idéia cen tral que nos deve mo ver ao de ba te.

Ouço, com mu i to pra zer, o Se na dor Alo i zio Mer -
ca dan te.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Agri pi no, é sem pre um imen so pra zer di a lo-
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gar e dis cu tir com V. Exª, que res pe i ta os in ter lo cu to-
res, vai a fun do nos ar gu men tos e per mi te, por tan to,
um de ba te qua li fi ca do. Em pri me i ro lu gar, que ro con -
fes sar que fiz um ar ti go apres sa do, por que li o tex to
do Se na dor Jor ge Bor nha u sen e, em al guns mi nu tos,
ter mi nei o meu ar ti go, por que não pre ci sa va mais do
que esse tem po para fa zer um de ba te des sa na tu re-
za. E por que não era ne ces sá rio tan to tem po de re fle-
xão? Por que o ar ti go do Se na dor Jor ge Bor nha u sen
cen tra va sua crí ti ca na tese de que o PT era o Par ti do
dos Tri bu tos e de que ha via uma der ra ma em cur so
por par te do Go ver no Fe de ral. E, len do os ar gu men-
tos do tex to, ve ri fi ca-se que não há con sis tên cia nas
afir ma ções, pois, nes tes oito me ses, qual foi o au-
men to de car ga tri bu tá ria? De fato, V. Exª só con se-
gue ci tar duas pas sa gens: pri me i ra men te, o au men to
de 1% da car ga so bre os ban cos, re fe ren te à Con tri-
bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do (CSLL), que é
par te da Co fins e que foi par te do es for ço de de so ne-
rar a ca de ia pro du ti va das ex por ta ções e per mi tir con -
tri bu i ção mais ele va da do se tor que teve os ma i o res
ga nhos du ran te a po lí ti ca eco nô mi ca an te ri or, du ran-
te esse pe río do da his tó ria do Bra sil, em face da cri se
fis cal e fi nan ce i ra do se tor pú bli co. Então, esse é o se -
tor que tem que dar sua ma i or con tri bu i ção. Em se-
gun do lu gar, V. Exª abor da algo que dis cu ti mos e
apro va mos no ple ná rio por am pla ma i o ria na que la
oca sião: a tese da Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro
Lí qui do para as em pre sas. Ba si ca men te, do que se
tra ta va? Não al te ra mos a alí quo ta da CSLL. Não é
ver da de que hou ve al te ra ção de alí quo ta.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Da base
de cál cu lo.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Hou ve al te ra ção da base de cál cu lo, que pas sou de
1,08% para 2,88%. Na que la épo ca, apre sen tei os ar -
gu men tos: um ci da dão que ga nha va R$150 mil, se
fos se as sa la ri a do, pa ga ria 27,5% de Impos to de Ren -
da no fi nal do mês do seu sa lá rio; se fos se um au tô no-
mo, pa ga ria 22% de sua con tri bu i ção; mas, se fos se
uma pes soa ju rí di ca, pa ga ria ape nas 16% da sua ren -
da! Por isso, há o de se qui lí brio. E essa in ci dên cia é só 
so bre o lu cro pre su mi do. Se esse pe que no pro té ti co
se sen te pre ju di ca do por essa mu dan ça, bas ta que
ele, como pes soa ju rí di ca, de cla re o lu cro real. Assim, 
pa ga rá so bre o lu cro efe ti vo que teve. Então, es ta mos
au men tan do a alí quo ta de 16% para 20%, mu i to lon -
ge ain da da que la dos as sa la ri a dos, que sem pre pa -
ga ram a con ta da po lí ti ca fis cal des te País, pois te mos
uma es tru tu ra re gres si va: o as sa la ri a do é so bre ta xa-
do, quem ga nha me nos paga mais im pos to, não há
tri bu ta ção de vi da so bre a ri que za e so bre a ren da

pela pro gres si vi da de. Por tan to, é uma mu dan ça pe-
que na. Por que é fá cil res pon der ao ar ti go do Se na dor
Jor ge Bor nha u sen? Por que V. Exª, Se na dor José
Agri pi no, par ti ci pou de um Go ver no que, de 1995 a
2002, au men tou em 30% a car ga tri bu tá ria do País!
Trin ta por cen to! Não pas sou de 1,08% para 2,88% a
base de cál cu lo de um pe que no seg men to so bre o lu -
cro pre su mi do – não foi nem so bre o lu cro real; V. Exª
par ti ci pou de um Go ver no que teve, no ano pas sa do,
R$20,5 bi lhões de re ce i ta ex tra or di ná ria, além do au -
men to da car ga tri bu tá ria. Sabe o quan to isso sig ni fi-
ca em va lo res atu a li za dos? Cen to e dez bi lhões que
fo ram re ti ra dos. V. Exª po de ria di zer que isso de cor re
da po lí ti ca eco nô mi ca. É ver da de. A dí vi da pú bli ca ha -
via pas sa do de R$64 bi lhões para R$627 bi lhões em
oito anos. Foi a dí vi da que en con tra mos quan do to-
ma mos pos se. O ser vi ço da dí vi da so bre car re gou o
Orça men to e pre ju di cou, evi den te men te, o Esta do na
sua ca pa ci da de de exe cu ção or ça men tá ria de in ves ti-
men tos. Po rém, ob je ti va men te, o atu al Go ver no, em
oito me ses, fez al te ra ções, sim, re ti ran do da ca de ia
pro du ti va a Co fins e fa zen do um pe que no ajus te num
seg men to, bus can do iso no mia en tre o as sa la ri a do, o
au tô no mo e a pes soa ju rí di ca do lu cro pre su mi do. E
cha mam isso de der ra ma, de for ca?! No mais, o que
V. Exª apre sen tou são hi pó te ses de au men to de car ga
tri bu tá ria fu tu ra, hi pó te ses so bre uma pro pos ta de re -
for ma tri bu tá ria as si na da por to dos os Go ver na do res
do PFL, do PSDB e dos de ma is Par ti dos des te País
que, jun tos com o Go ver no Fe de ral, cons tru í ram a
pro pos ta que deu en tra da. So bre es sas hi pó te ses,
que ro lem brar que hoje o Go ver no pode au men tar a
car ga tri bu tá ria por de cre to, por por ta ria – como o fez
o Go ver no de V. Exª du ran te oito anos, em que cri ou a
CPMF e tan tos ou tros tri bu tos. A por ta está aber ta.
Tan to é que o Go ver no an te ri or au men tou em 30%,
so bre tu do im pos tos cen tra li za dos da União, agre din-
do o pac to fe de ra ti vo e ge ran do este cli ma que es ta-
mos bus can do re pac tu ar. Para isso, será ne ces sá rio
de sen di vi dar o Esta do, a fim de se re sol ver essa
ques tão a mé dio e a lon go pra zo. É uma hi pó te se que
nós po de mos dis cu tir, mas não há ne nhu ma me di da
con cre ta de au men to de car ga tri bu tá ria. Só para con -
clu ir, re al men te cre io que o de ba te so bre a re for ma tri -
bu tá ria tem que ser fe i to por nós, mas será fe i to com
qua li da de, te nho cer te za. Por exem plo, quan to à pro -
gres si vi da de do im pos to so bre he ran ça, pre ci sa mos
ana li sar que, em um País como o nos so, em que a
ma i o ria do povo não tem he ran ça ne nhu ma – as pes -
so as nas cem sem ne nhum di re i to, sem ne nhu ma
pos si bi li da de, sem ne nhu ma opor tu ni da de –, aque les
que mais têm de ve ri am ter pro gres si vi da de so bre a
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for tu na, como ocor re na Eu ro pa e nos Esta dos Uni -
dos. Por que os gran des mag na tas ame ri ca nos são
tão mag nâ ni mos? Ve jam-se a Fun da ção Ford e a
Fun da ção Kel logg. Ago ra mes mo, Bill Ga tes, o ho-
mem mais rico do mun do, des ti nou 90% de sua for tu-
na para uma fun da ção que tra ta da sa ú de pú bli ca. É
que o im pos to pro gres si vo so bre for tu nas tem alí quo-
tas ele va dís si mas, mas é o im pos to mais jus to que
exis te: o ci da dão só paga uma vez, quan do mor re. Ele 
tem o di re i to de de i xar uma he ran ça para seus fi lhos,
mas é es ti mu la do, nos Esta dos Uni dos, a cons ti tu ir
fun da ções para eco lo gia, edu ca ção, ciên cia, sa ú de. É
um ins tru men to que po de mos es tu dar no Bra sil, mas
va mos pen sar em jus ti ça so ci al nes sa re for ma tam-
bém. Não é de ses ti mu lar o in ves ti men to, a pro du ção
ou o di re i to dos ci da dãos te rem os seus ga nhos, mas
pen sar em um País mais so li dá rio e mais ge ne ro so.
Nós so mos o ter ce i ro País mais in jus to des te Pla ne ta!
E a es tru tu ra tri bu tá ria é par te des ta in jus ti ça, pois
quem ga nha me nos paga mais! É ne ces sá rio ha ver
pro gres si vi da de para que a po lí ti ca fis cal seja par te
da po lí ti ca de com pen sar as de si gual da des ge ra das
pela his tó ria, pe las es tru tu ras e pelo mer ca do. Pen so
que de ve mos fa zer um de ba te qua li fi ca do, apro fun da-
do como o de V. Exª, mas não vejo ra zão em acu sar
um Par ti do que em oito me ses não fez qual quer au -
men to de car ga tri bu tá ria. Ao con trá rio, ela será me -
nor nes te fi nal de ano do que foi ano pas sa do, em fun -
ção das re ce i tas ex tra or di ná ri as co bra das. Não há ne -
nhum au men to de alí quo ta em ne nhum im pos to, a
não ser os dois que dis cu ti mos e de ba te mos nes te
Con gres so, que os apro vou por am pla ma i o ria, quan -
to ao sis te ma fi nan ce i ro e ajus te de iso no mia de pes -
soa fí si ca au tô no ma. O lu cro pre su mi do não é o real;
na mi cro em pre sa, não é o em pre en de dor que está
sen do pre ju di ca do. É uma fór mu la de cál cu lo que es -
ta va es ti mu lan do o “de sas sa la ri a men to” dos pro fis si-
o na is de alta qua li fi ca ção para as pes so as ju rí di cas.
Por tan to, tra ta-se de um ajus te, em fun ção da con-
cep ção; mas não há ne nhum mo vi men to. Tam bém
não cre io que os Go ver na do res es te jam com o es pí ri-
to de au men tar a car ga tri bu tá ria. O Bra sil não pode
au men tar a car ga tri bu tá ria. Por isso, o ajus te fis cal foi 
fe i to cor tan do gas tos, en xu gan do des pe sas, bus can-
do ra ci o na li da de, para aca bar com o en di vi da men to.
O re sul ta do des se pro ce di men to foi es pe ta cu lar para
as fi nan ças pú bli cas e para a in fla ção. Por tudo isso,
te nho cer te za de que o de ba te qua li fi ca do per mi ti rá a
esta Casa en con trar o pon to de equi lí brio da re for ma
tri bu tá ria e atin gir to dos os seus ob je ti vos. E cre io que
a pro pos ta ori gi nal é a base da dis cus são, pois ela foi
mu i to bem con ce bi da e cons tru í da pe los Go ver na do-

res, pelo Go ver no Fe de ral e acar re ta, eu di ria, um am -
plo cam po de re fle xão para esta Casa que, te nho cer -
te za, ire mos apro fun dar. Con tu do, em casa de en for-
ca do, não se fala de cor da. Por isso a res pos ta foi dura 
como a crí ti ca ao ar ti go an te ri or foi in jus ta, im pro ce-
den te e de se le gan te. Pro cu rei res pon der com se ri e-
da de, com so bri e da de, mas com fir me za, por que não
vejo con di ções de o Par ti do fa lar em der ra ma, de po is
de oito anos de au men to de 30% da car ga tri bu tá ria,
R$110 bi lhões, e só con se guir apre sen tar es ses dois
as pec tos, ab so lu ta men te mar gi na is, di an te do ta ma-
nho da car ga tri bu tá ria bra si le i ra.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O Sr. Jor ge Bor nha u sen (PFL – SC) – Se na dor

José Agri pi no, V. Exª me per mi te um apar te?
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor,

V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Se na dor

Jor ge Bor nha u sen, gos ta ria ape nas de res pon der,
ain da que su cin ta men te, ao apar te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
José Agri pi no, pe di ria mais ur gên cia nos apar tes, por -
que o tem po de V. Exª já está es go ta do.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor,
per mi ta-me fa zer uma pe que na ob ser va ção, an tes do 
fi nal de seu pro nun ci a men to?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Cla ro, Se -
na dor Arthur Vir gí lio.

O Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, em seu apar te,
fez um lon go dis cur so. Esta be le ceu o de ba te, o con -
tra di tó rio, o que é sa lu tar. É fato no tó rio que o Go ver-
no pas sa do au men tou a car ga tri bu tá ria, por di fi cul da-
de que teve. Mas esse fato jus ti fi ca o de cá lo go que
apre sen tei, e V. Exª diz que o Go ver no po de ria, por
de cre to, au men tar, se qui ses se, al gu mas alí quo tas, o
de que dis põe em seu or ça men to, pelo au men to de
alí quo tas. Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, es ta mos na
fa i xa da so ne ga ção, já. As alí quo tas es tão tão al tas
que já es ta mos na fa i xa da so ne ga ção.

Há pou cos dias, em con ver sa com a pro pri e tá ria
de uma pe que na em pre sa que me in for mou que de
R$550 pas sa rá a pa gar per to de R$2 mil de CSLL. Ela 
dis se que não ti nha ou tro ca mi nho se não a clan des ti-
ni da de.

Por tan to, o ca mi nho não se ria o au men to da
base de tri bu ta ção da CSLL en con tra do pelo Go ver-
no, ao pro por aber tu ra de por tas para que a car ga tri -
bu tá ria vi es se, efe ti va men te au men tar. Então, va mos
re sol ver um pro ble ma au men tan do mais ain da as di fi-
cul da des? Ou fa re mos o pro me ti do pelo PT? 
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O PT pro me teu di zer não ao FMI. O PT não pro -
me teu ele var o su pe rá vit pri má rio para 4,25, mas re -
to mar o cres ci men to, fa zer o País cres cer pela ge ra-
ção de em pre go, de opor tu ni da de. É isso que es ta-
mos co bran do.

A crí ti ca que faço é ao mo de lo pro pos to e ao que 
está efe ti va men te acon te cen do.

Com mu i to pra zer, ouço o Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen.

O Sr. Jor ge Bor nha u sen (PFL – SC) – Se na dor
José Agri pi no, Lí der do meu Par ti do, V. Exª hon ra esta 
Casa com um dis cur so cor re to, em que faz o exa me
de uma si tu a ção que che gou a um li mi te in su por tá vel,
dis cor ren do so bre a car ga tri bu tá ria vi gen te no País.
Ouvi o apar te do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e devo
fa zer re pa ros. Na re a li da de, o Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que, quan do fez ajus tes, os fez em
fun ção de cri ses e de sua con vi vên cia: a do Mé xi co, a
asiá ti ca, a do real, a Argen ti na, que exi gi ram so lu ções
de emer gên cia. Ago ra vi ve mos ou tra cri se, a re ces-
são, de cor ren te de uma po lí ti ca ma cro e co nô mi ca de
di ag nós ti co er ra do, de apli ca ção de me di das er ra das
e de dis cur so er ra do. Não ha via ra zão para su bir a
taxa de ju ros, o com pul só rio. A in fla ção não era de de -
man da, mas de ori gem cam bi al. Tam bém não ca bia o
dis cur so da gra du a li da de, que afas ta o con su mi dor
do re tor no às com pras. É im por tan te que se diga que
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, num ges to no bre,
es ta be le ceu um Go ver no de tran si ção e, numa me di-
da pro vi só ria que tra ta va ex clu si va men te da de so ne-
ra ção das ex por ta ções – por tan to da de so ne ra ção do
Pis/Pa sep nes sas ex por ta ções -, por meio de so li ci ta-
ções des se Go ver no ao Re la tor, o De pu ta do Be ni to
Gama,  au men tou a CSLL de 8% para 9% em pro je to
de lei de con ver são. O Pis/Pa sep, de 0,65 para 1,65,
al can çan do o se tor in ter no e, ain da, oca si o nan do um
ex ces so de ar re ca da ção mu i to ma i or do que o ca u sa-
do pelo  Pis/Pa sep às ex por ta ções. O Impos to de
Ren da, que te ria a sua alí quo ta má xi ma, a par tir de
ja ne i ro, de 25%, re tor nou a 27,5%. A Cide, a pe di do
do Go ver no de Tran si ção, foi au to ri za da de 0,30 para
0,80. Tudo isso foi so ma do ao atu al au men to de 167% 
na CSLL das pres ta do ras de ser vi ço e tam bém em
cima do to ma dor de em prés ti mo, na pas sa gem da
Co fins de 3% para 4%. Tam bém não é jus to que se
diga que os Go ver na do res en dos sa ram o pro je to cu -
jos itens V. Exª elen cou aqui: o Impos to Com pul só rio,
por lei or di ná ria, a Con tri bu i ção So ci al so bre Impor ta-
ção, o Selo Pe dá gio, os im pos tos so bre ser vi ços im -
por ta dos e ex por ta dos, os im pos tos so bre ve í cu los
aé re os e aquá ti cos, a pro gres si vi da de no ca u sa mor -
tis e do a ções e a tam bém na trans mis são de in ter vi -

vos. Isso não foi en dos sa do pe los Go ver na do res. O
pro je to ori gi nal não trou xe es ses pen du ri ca lhos de
au men to de car ga tri bu tá ria. Veio em bu ti do no re la tó-
rio do De pu ta do do PT Vir gí lio Gu i ma rães, vo ta do na
Co mis são Espe ci al com atro pe la men to, apro va do
me di an te a re ti ra da de vin te dos De pu ta dos da base. 
Aju da re mos a bar rar o re la tó rio no Con gres so Na ci o-
nal en quan to não hou ver, por par te do Go ver no, cons -
ciên cia de que está fal tan do con ver sar com o con tri-
bu in te, aque le que paga a con ta nes te Bra sil. Por tan-
to, eu me con gra tu lo com V. Exª e digo que este País
só irá para fren te com me nos im pos tos e mais em pre-
gos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – No bre
Se na dor, peço li cen ça a V. Exª para di zer que fi cou
acor da do que, en cer ra do o tem po, não ha ve ria mais
apar tes.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – A mi nha
de cla ra ção ocu pa rá um mi nu to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – De i xo à
von ta de e à de ci são de V. Exª, mas fa ria um ape lo,
por que já hou ve re cla ma ção quan to ao tem po.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Não que -
ro atra pa lhar, Sr. Pre si den te, a opor tu ni da de dos ins -
cri tos.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te  (Blo co/PT – SP) – Os 
ou tros ins cri tos con ti nu a rão o de ba te se gu ra men te,
Sr. Pre si den te, por que há gran de in te res se nes ta ma -
té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pen so
que sim, mas te mos que res pe i tar os co le gas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Se V. Exª
con cor dar, so li ci to um mi nu to. O Se na dor Alo i zio Mer -
ca dan te de se ja fa lar?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Cre io
que S. Exª já fa lou, está ins cri to como Lí der.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Fa la rei, se for pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
está ins cri to como Lí der.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Aguar do, en tão, a mi nha ins cri ção.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Incor po ro
os ter mos do apar te do Se na dor Jor ge Bor nha u sen
no sen ti do de ter o Go ver no de tran si ção ob ti do, por -
que pre ci sa va, au men to de car ga tri bu tá ria, e de ter
au men ta do a car ga tri bu tá ria, quan do pôde, já em
ple no exer cí cio, da Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro
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Lí qui do (CSLL) e da Con tri bu i ção para o Fi nan ci a-
men to da Se gu ri da de So ci al (Co fins), e de es tar pre -
ten den do  ago ra, nes ta que me pa re ce uma ten dên cia
ao ma lo gro nes ta Re for ma Tri bu tá ria, au men tar a car -
ga tri bu tá ria. Os Go ver na do res as si na ram ou tra co i-
sa, tan to que es tão in con for ma dos e se sen tem en ga-
be la dos pe las dis tor ções po lí ti cas ema na das do Go -
ver no. Por ou tro lado, te nho no ção dos meus li mi tes.
Se ti ves se que res pon der a um ar ti go do Se na dor Jor -
ge Bor nha u sen e ti ves se pou co tem po, não o fa ria,
por res pe i tar in te lec tu al men te uma das fi gu ras mais
emi nen tes com que a vida pú bli ca bra si le i ra con ta.
Por tan to, ima gi no que seja pre ci so ter ab so lu ta e ex -
tre ma da con fi an ça em si pró prio para di zer que não é
pre ci so mais do que um ar ti go em cima das per nas
para res pon der ao Se na dor Jor ge Bor nha u sen. Na
ver da de, que ro de sa gra vá-lo e di zer ao Se na dor, que
é meu ali a do, que, se um dia não o for, sa i ba que, se
dis cor dar de um ar ti go dele, vou me di tar bas tan te, 24
ho ras, 48 ho ras, 72 ho ras, o bas tan te, pelo res pe i to
que te nho por S. Exª. Até por que ima gi no que quem
vai na afo i te za ter mi na con fun din do o elo gio com o
ata que; ter mi na con fun din do um par ti do dig no como o 
de V. Exª com a tra i ção de Sil vé rio dos Reis. Obri ga do,
Se na dor.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) – V.
Exª me per mi te um apar te mu i to bre ve, de 50 se gun-
dos?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Pois não,
Se na dor Mer ca dan te.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Se na dor José Agri pi no, gos ta ria de di zer que o de ba-
te qua li fi ca do que V. Exª está fa zen do nes sa tri bu na,
que o Se na dor Jor ge Bor nha u sen fez na im pren sa e
que fiz, é o de ba te que esta Casa me re ce. A ten ta ti va
de des qua li fi car o in ter lo cu tor nun ca foi a mi nha prá ti-
ca e não será. V. Exª está dan do uma gran de con tri bu-
i ção ao apro fun dar essa dis cus são. Esta mos ini ci an-
do o de ba te so bre a re for ma tri bu tá ria, e te nho cer te-
za de que vai pre va le cer, nes ta Casa, a qua li da de na
dis cus são. De fato, cre io que não seja cor re to, não
seja jus to cri ti car e cha mar de der ra ma fis cal este Go -
ver no que tem ape nas oito me ses, prin ci pal men te
quan do o con fron ta mos com os úl ti mos anos, em que
hou ve 30% de au men to de car ga tri bu tá ria, ou seja,
R$110 bi lhões a mais. E ha ve rá uma que da de re ce i ta
lí qui da na União, des te ano em re la ção ao ano pas sa-
do. Não é pre ci so tan to tem po, bas ta co nhe cer os nú -
me ros para per mi tir esse de ba te qua li fi ca do. Não tem
qual quer pro ce dên cia essa ati tu de, a idéia da for ca,
de der ra ma é uma ima gem, in clu si ve, to tal men te ina -
pro pri a da e que não faz jus à his tó ria e à qua li da de do 

de ba te aqui fe i to, que é pro mis sor. Te nho cer te za de
que va mos con cluí-lo de for ma mu i to com pe ten te no
Se na do. Por úl ti mo, peço ao Se na dor Bor nha u sen
que aju de a apro var a re for ma como está na Câ ma ra,
por que, aque la Casa, de fato, está há cin co me ses
dis cu tin do esse tema. Que fa ça mos, en tão, a re for ma
tri bu tá ria aqui, no Se na do Fe de ral, pela res pon sa bi li-
da de do pac to fe de ra ti vo, uma vez que esta Casa de -
ve ria ter dis cu ti do a re for ma tri bu tá ria e a re for ma pre -
vi den ciá ria, e não foi pos sí vel. Esta mos bus can do
ace le rar a vo ta ção na Câ ma ra para per mi tir ao Se na-
do con clu ir as ne go ci a ções e as vo ta ções. Aqui, o
equi lí brio da Fe de ra ção é mu i to mais con sis ten te. E,
por tudo isso, se per mi tir mos à Câ ma ra con clu ir como 
está, até aon de che ga ram, se gu ra men te, po de re mos
par ti ci par de ci si va men te des sa re for ma tão es sen ci al
ao País e que, in fe liz men te, nos úl ti mos oito anos, não 
pôde ser fe i ta. Ti ve mos um au men to e dis tor ção da
car ga tri bu tá ria, pre ju di can do a pro du ção, as ex por ta-
ções, o em pre go e tudo o mais com que o PFL, hoje,
ma ni fes ta pre o cu pa ção.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Se na dor
Arthur Vir gí lio e Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, V. Exªs
re fe ri ram-se ao mes mo tema: a po si ção dos Go ver na-
do res em re la ção à re for ma tri bu tá ria. O Se na dor Alo -
i zio Mer ca dan te ter mi nou por fa zer um ape lo ao Pre -
si den te do meu Par ti do, por uma rá pi da tra mi ta ção na
Câ ma ra da ma té ria para que pu des se che gar ao Se -
na do.

Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, a ma té ria vai ser
tra va da na Câ ma ra, por que a pro pos ta em dis cus são
não foi a dis cu ti da com os Go ver na do res.

Hoje, con ver sei com dois Go ver na do res de
Esta do. S. Exªs es tão no li mi te má xi mo da exa cer ba-
ção, da de cep ção e da frus tra ção, pelo fato de que
aqui lo que es pe ra vam e que lhes foi pro me ti do ter
sido com ple ta men te des mis ti fi ca do. Estão, di ria, da
pe dra para o fu zil. Por tan to, o que nos es pe ra será um 
lon go de ba te em tor no, fun da men tal men te, do que
de fen do: o in te res se pú bli co, o dar a Cé sar o que é de
Cé sar. Os Mu ni cí pi os e os Esta dos pre ci sam so bre vi-
ver, e não nos pas sa pela ca be ça a idéia de que brar a
União, em hi pó te se al gu ma. Con tri bu i re mos no sen ti-
do do de ba te lú ci do e co e ren te. Mas os Go ver na do res
es tão frus tra dos e de cep ci o na dos, pelo me nos é a
opi nião dos dois com quem con ver sei, pos so as se gu-
rar-lhe.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, gos ta ria de ler o fi -
nal do ar ti go do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te:

O apren di za do ex tre ma men te re cen te
do PFL como Par ti do opo si ci o nis ta...
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Não é re cen te, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. Fui
Opo si ção du ran te oito anos em meu Esta do. O Se na-
dor Jor ge Bor nha u sen foi Opo si ção du ran te anos em
seu Esta do. O Se na dor Arthur Vir gí lio deve ter sido
tam bém. Já fui opo si ção no pla no fe de ral. Não é no vi-
da de para mim nem para o Par ti do da Fren te Li be ral
nos Mu ni cí pi os, nos Esta dos e na União ser Opo si-
ção.

...per mi te re le var al guns equí vo cos
pre sen tes na sua ar gu men ta ção, mas não
jus ti fi ca o re cur so à de sin for ma ção da opi-
nião pú bli ca como prá ti ca opo si ci o nis ta
[isso, con fes so a V. Exª, me doeu], mu i to
me nos o en vol vi men to da fi gu ra de Ti ra den-
tes na evo ca ção de uma der ra ma cuja res-
pon sa bi li da de o PFL não tem como elu dir.
Se algo pode esse par ti do avo car com re la-
ção ao mar tí rio de Ti ra den tes [aí foi duro]
não são pre ci sa men te seus ide a is ou sua
gran de za, mas sim a du bi e da de de Jo a quim
Sil vé rio dos Reis [que foi um tra i dor] e a in -
sen si bi li da de de uma eli te, on tem como
hoje, cen tra da na de fe sa de seus pri vi lé gi os,
cuja avi dez tri bu tá ria le vou aque le gran de
bra si le i ro à for ca. Em casa de en for ca do,
não se fala em cor da.

Já ci tei aqui o de cá lo go da pro pos ta do Go ver no
do PT, que é uma cla rís si ma in ten ção de au men to de
car ga tri bu tá ria. Ajo e lhou, tem que re zar; abriu a por -
ta, en tra. Se vo tar mos a ma té ria, o au men to de car ga
tri bu tá ria é ine vi tá vel.

Fa lar, por tan to, em tra i ção lem bran do um con -
fron to das fi gu ras de Ti ra den tes e Jo a quim Sil vé rio
dos Reis, fa lar em de sin for ma ção da opi nião pú bli ca
como prá ti ca opo si ci o nis ta é in cor rer no ter re no pe ri-
go so de co lo car a ca ra pu ça dos ar gu men tos usa dos.

Por que, ve jam V. Exªs, o Par ti do da Fren te Li be-
ral não fez cam pa nha para a Pre si dên cia da Re pú bli-
ca com ba ten do, como o Go ver no do PT o fez a vida
in te i ra, a con tri bu i ção dos ina ti vos.

O Par ti do da Fren te Li be ral não dis se à opi nião
pú bli ca que iria do brar o sa lá rio mí ni mo em qua tro
anos, e até ago ra au men tou em 1,85% e está pre ven-
do au men tar 5% mais no pró xi mo ano.

O Par ti do da Fren te Li be ral não en ga nou a opi -
nião pú bli ca pro me ten do aos ser vi do res pú bli cos um
re a jus te com que eles so nha vam, e os ser vi do res pú -
bli cos vo ta ram ma ci ça men te no can di da to do PT.

O Par ti do da Fren te Li be ral não fez cam pa nha
pro me ten do à opi nião pú bli ca “Fora o FMI” e, com
isso, con quis tan do voto.

Mas, pelo con trá rio, o PT pro me teu a re to ma da
do cres ci men to, e ofe re ce ao País ju ros al tos, que es -
tão le van do o Bra sil à re ces são, que está im plan ta da:
0,6% de que da do PIB no pri me i ro tri mes tre; 1,6% de
que da do PIB no se gun do tri mes tre; 600 mil de sem-
pre ga dos no mí ni mo.

O PFL não pro me teu à opi nião pú bli ca e ao povo 
do Bra sil em tro ca de voto o que não está fa zen do.

Se al guém tra iu a opi nião pú bli ca não foi o PFL.
Se al guém pode se ar vo rar de ser Ti ra den tes é o PFL, 
que tem esse di re i to. Ago ra, bote a ca ra pu ça quem
jul gar que te nha co me ti do aqui lo que eu dis se. Quem
pro me teu e não cum priu, esse sim pode co lo car a ca -
ra pu ça de Jo a quim Sil vé rio dos Reis, que, na ver da-
de, foi o tra i dor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
cer te za de que o de ba te em tor no de idéi as e da re for-
ma tri bu tá ria vai con ti nu ar. De mi nha par te, V. Exªs en -
con tra rão sem pre a dis po si ção do diá lo go em tor no
do in te res se co le ti vo. Ago ra, ace i tar a pro vo ca ção, ser 
acu sa do de fa tos que o Par ti do e eu não so mos, ja -
ma is, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Agri pi-
no, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Srªs e
Srs. Se na do res, ape nas que ria que com pre en des-
sem a mi nha in ter rup ção, no sen ti do de se guir mos e
res pe i tar mos os de ma is Se na do res que, às ve zes, re -
cla mam so bre a de mo ra dos apar tes e do tem po do
ora dor na tri bu na. Com pre en do, Se na dor José Agri pi-
no, a im por tân cia do de ba te que V. Exª trou xe, que
me re ce ria uma ses são es pe ci al. Então, cons tran gi do,
te nho que in ter rom per o ora dor. Peço des cul pas a V.
Exª e aos de ma is que pe di ram apar te.

Con ce do a pa la vra ao ins cri to Se na dor Alva ro
Dias, por ces são do Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri-
ga do, Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
está ins cri to, fa la rá como Lí der e será o pró xi mo.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Só
que ria en ten der se está ha ven do a subs ti tu i ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não, ab -
so lu ta men te, não. Esta mos se guin do re li gi o sa men te
a or dem, um lí der e um ins cri to, acer ta do e aca ta do
por to dos. V. Exª está ins cri to de po is do Se na dor Efra -
im Mo ra is, que ce deu o lu gar ao Se na dor José Agri pi-
no.
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O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Mas, 
o Se na dor José Agri pi no já usou da pa la vra?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Já usou
como Lí der. Ago ra, V. Exª...

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) –
Então, de po is do Se na dor Alva ro Dias se ria eu?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – De po is é
V. Exª como Lí der. É o nº 2 aqui.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Está
bem. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Alva ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Agra de-
ço a gen ti le za do Se na dor Ro meu Tuma em ce der
seu tem po, com pro van do, mais uma vez, sua ele gân-
cia re co nhe ci da por toda a Casa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver-
no do PT che gou ao Pla nal to car re ga do pe las es pe-
ran ças e os so nhos de mi lha res de bra si le i ros, so-
nhos cul ti va dos du ran te 23 anos na Opo si ção. Não
de se jo que as ex pec ta ti vas cons tru í das ao lon go do
tem po se trans for mem na enor me frus tra ção; não de -
se jo, por exem plo, que essa frus tra ção, que já che ga
aos cam pos do País, nos leve ao es pe tá cu lo da vi o-
lên cia, como as sis ti mos on tem, no meu Esta do, o
Esta do do Pa ra ná.

Não de se jo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, que as pá gi nas da his tó ria des te Go ver no se jam
man cha das com o san gue de ví ti mas, que per dem
suas vi das, num ce ná rio de in su bor di na ção pro vo ca-
do pela de sor dem que se ins ti tu ci o na li za no País, em
fun ção da agres são que se pra ti ca à le gis la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se os go -
ver nan tes se co lo cam aci ma da lei, não a res pe i tan-
do, se ins ti tu ci o na li za a de sor dem, e da de sor dem
che ga mos à vi o lên cia. Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, ao
des cum pri men to das or dens ju di ci a is. É gra ve. É uma
pos tu ra de ir res pon sa bi li da de de quem go ver na de-
so be de cer a or dens ju di ci a is, num des ca so para com
a ta re fa do Po der Ju di ciá rio do nos so País. Ta re fa da
ma i or im por tân cia para que se es ta be le ça, no pro ces-
so de mo crá ti co, o re gi me da paz, da or dem e do tra -
ba lho.

Sr. Pre si den te, on tem, no Pa ra ná, e aqui já se
abor dou o as sun to, a vi o lên cia cam pe ou sol ta mais
uma vez, pro vo can do a mor te de um lí der do MST e a
in ter na ção de ou tro na UTI, em es ta do gra vís si mo.
Não de se ja mos que isso pros pe re, es pe ci al men te no
Pa ra ná, um Esta do exem plar no cam po, com uma
agri cul tu ra de com pe tên cia ím par que con tri bui de
for ma ex tra or di ná ria nes se pro ces so de de sen vol vi-
men to do País.

Sr. Pre si den te, o Pa ra ná já abri ga oi ten ta e três
in va sões de pro pri e da des, mu i tas de las pro du ti vas.

Qu in ze mil qua tro cen tos e ses sen ta fa mí li as es tão
acam pa das à be i ra das es tra das, de ba i xo de bar ra-
cos pre tos.Se mul ti pli car mos por qua tro, che ga re mos
a uma po pu la ção de mais de ses sen ta mil pes so as
mo ran do em acom pa nha men tos. É um Esta do que
tem, em di ver sas re giões, uma re for ma agrá ria que se 
deu na tu ral men te por for ça da de di ca ção dos des bra-
va do res, dos pi o ne i ros que che ga ram es pe ci al men te
ao nor te e ao no ro es te do Pa ra ná para plan tar café.

O Pa ra ná já foi, la men ta vel men te, mo ti vo de
man che tes ne ga ti vas em duas opor tu ni da des. No Go -
ver no an te ri or do atu al Go ver na dor, quan do o Esta do
foi con de na do pela Co mis são de Di re i tos Hu ma nos
da Orga ni za ção das Na ções Uni das por agres são
aos di re i tos hu ma nos com o as sas si na to de um lí der
sem-ter ra pela po lí cia. A con se qüên cia é uma ação
pe nal que tra mi ta no Po der Ju di ciá rio para im pu tar
res pon sa bi li da des ao Go ver no de en tão. No Go ver no
pas sa do, do Go ver na dor Ler ner, o Pa ra ná foi pu ni do
pela mes ma co mis são da Orga ni za ção das Na ções
Uni das por agre dir os di re i tos hu ma nos. E, mais uma
vez, la men ta vel men te, nos so Esta do é pal co des se
es pe tá cu lo que, dra ma ti ca men te, nos sa co de no dia
de hoje, quan do se dis cu te aqui, Lí der Arthur Vir gí lio,
a ocu pa ção de car gos que re cla ma ri am com pe tên cia
téc ni ca, mas são em ba sa dos em in te res ses me ra-
men te ele i to re i ros, o que ocor reu tam bém no Incra,
cul mi nan do com a de mis são re cen te do seu Pre si-
den te.

Não há como ne gar in com pe tên cia, já que em
oito me ses de Go ver no o Mi nis té rio da Re for ma Agrá -
ria in ves tiu me nos de 2% dos re cur sos pro vi si o na dos
no Orça men to para a re for ma agrá ria no País.

É por isso, Se na dor Arthur Vir gí lo, que que ro
apro ve i tar esta opor tu ni da de para fa zer um ape lo ao
Par ti do do Go ver no, ao PT e seus ali a dos nes ta Casa: 
in di quem os mem bros para a com po si ção e ins ta la-
ção da CPI do Sis te ma Fun diá rio Bra si le i ro, pro pos ta
por V. Exª e pelo nos so Par ti do, o PSDB. Não há o in -
tu i to de in ves ti gar com essa CPI o que o Go ver no fez,
até por que fez mu i to pou co; tam bém não nos move o
pro pó si to de in ves ti gar o que não fez e por que não
fez.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na dor, gos ta ria de pe dir um apar te.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Enten do
que essa CPI pode ser um ins tru men to pre ci o so para
fa zer mos bro tar, num ce ná rio de in su bor di na ção no
cam po, um pac to que en vol va pro pri e tá ri os ru ra is, tra -
ba lha do res sem–ter ra, Go ver no Esta du al e Go ver no
Fe de ral para que se ini cie no País, de ver da de, um
pro ces so que nos leve a uma re for ma agrá ria ca paz
de pro mo ver jus ti ça no cam po, se me an do a paz, per -
mi tin do dis tri bu i ção de ren da, ge ra ção de em pre go e
im pul si o nan do o de sen vol vi men to eco nô mi co do País 
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a par tir do cam po, onde mora a gran de for ça eco nô-
mi ca des te País, mu i tas ve zes des pre za da por go ver-
nan tes que nada en ten dem de agri cul tu ra.

Con ce do um apar te, ini ci al men te, ao Se na dor
Arthur Vir gí lio, em se gui da, à Se na do ra Ana Jú lia Ca -
re pa, com sa tis fa ção.

Ouço V. Exª com pra zer, Se na do ra.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Obri -
ga da. Esse é um tema, Se na dor Alva ro Dias, so bre o
qual V. Exª e vá ri os ou tros Se na do res e Se na do ras
cer ta men te já me ou vi ram fa lar por di ver sas ve zes
nes ta Casa. Sou Se na do ra do Esta do que é cam peão
de mor te no cam po, que é cam peão do tra ba lho es -
cra vo no País, ape sar de es tar mos em ple no sé cu lo
XXI. Por tan to, Se na dor, se hou ver CPI nes ta Casa, no 
Con gres so Na ci o nal, para in ves ti gar qual quer si tu a-
ção de ocu pa ção de ter ra, te mos que in ves ti gar a ocu -
pa ção de ter ra que foi e con ti nua sen do fe i ta por gri le i-
ros nes te País. Pre ci sa mos in ves ti gar, in clu si ve, as
ter ras de sa pro pri a das para a re for ma agrá ria que não 
foi fe i ta. Foi fe i ta a ma i or fa ve li za ção agrá ria do nos so
País. Sou tes te mu nha dis so, por que no meu Esta do
mais de 90 mil tra ba lha do res fo ram as sen ta dos da
pior for ma pos sí vel. Oi ten ta por cen to des ses as sen-
ta men tos não têm água, ener gia elé tri ca e aces so à
es tra da. Mas eles con ta ram para quê? Para a es ta tís-
ti ca, para que se diga que fi ze ram a ma i or re for ma
agrá ria. Não foi fe i ta a ma i or re for ma agrá ria. Na ver -
da de, per mi tiu-se que aque las fa mí li as fos sem co lo-
ca das nas pi o res con di ções pos sí ve is no cam po. É
ób vio que mu i tas de las aca ba ram aban do nan do
aque le lo cal por to tal fal ta de con di ções de in fra-es tru-
tu ra, de as sis tên cia téc ni ca, de aces so a cré di to e a
um pro je to de de sen vol vi men to que pu des se trans for-
má-los não em as sen ta dos ru ra is, mas em pro du to res
ru ra is. Te nho cer te za de que é isso que V. Exª e eu
que re mos. Qu e re mos trans for mar nos so tra ba lha dor,
prin ci pal men te nos so agri cul tor fa mi li ar, em pro du to-
res ru ra is in se ri dos na eco no mia no nos so País. Em
mu i tos pa í ses, os pe que nos pro du to res es tão ab so lu-
ta men te in se ri dos na eco no mia. Já está efe ti va men te
em prá ti ca o ma i or fi nan ci a men to da agri cul tu ra fa mi-
li ar que a his tó ria re cen te do País já viu. São R$5,4 bi -
lhões para o Pro naf a par tir, in clu si ve, do mês an te ri or.
Até equi pa men tos usa dos po de rão ser fi nan ci a dos.
Com cer te za, isso não é uma no vi da de para nos so
ho mem do cam po, prin ci pal men te para o agri cul tor fa -
mi li ar. Se é para in ves ti gar essa ques tão, va mos in-
ves ti gar tudo, in clu si ve os gri le i ros, e como acon te ce
a vi o lên cia no cam po. É no tó rio que quem mais mor re
não são os fa zen de i ros, e sim o tra ba lha dor ru ral. Não 
po de mos ser pas si o na is. Se é para in ves ti gar, va mos
in ves ti gar a ocu pa ção in de vi da, in clu si ve ir re gu lar e
ile gal – e V. Exª está se va len do da lei – de ter ras pú -
bli cas, de ter ras que fo ram de sa pro pri a das com o di -

nhe i ro pú bli co e que es tão sen do re o cu pa das in de vi-
da men te por fa zen de i ros. Se é para in ves ti gar, va mos
in ves ti gar tudo. Qu e ro, in clu si ve, fa zer par te da Co-
mis são. Inves ti gar ape nas um lado, as ví ti mas, os
mais fra cos, onde a cor da sem pre es tou ra, não. Acre -
di to que não é o de se jo de V. Exª fa zer in jus ti ças. To -
dos nós que re mos a paz no cam po. Só há con di ções
de pro du zir com qua li da de e dig ni da de se ti ver mos a
paz no cam po. Só va mos fa zer isso quan do ti ver mos
con di ções para tal. É ób vio que, para le var a paz no
cam po, pre ci sa mos dar con di ções para que es ses ci -
da dãos se jam não só as sen ta dos como trans for ma-
dos em pro du to res ru ra is.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Se na do ra
Ana Jú lia Ca re pa, é cla ro que, quan to aos ob je ti vos,
con cor da mos ple na men te. Qu an do se fala em in ves ti-
gar, é in ves ti gar para va ler. Mas não só in ves ti gar, e
sim pro por. O ob je ti vo de uma CPI como essa deve
ser, aci ma de tudo, pro por um mo de lo de re for ma
agrá ria para o País, por que hoje, la men ta vel men te,
mo de lo não há. O que há é anar quia, de sor dem.
Aliás, Se na dor Arthur Vir gí lio, es ta mos nos acos tu-
man do a ou vir o Go ver no fa lar em mi lhões, em bi-
lhões, e a im pres são que fica é que es ta mos vi ven do
num país de pros pe ri da de ím par. O Go ver no apli ca
mi lhões aqui, mi lhões ali, e quan do com pul sa mos o
Orça men to da União para ver em que o Go ver no in -
ves tiu, cons ta ta mos que não in ves tiu ab so lu ta men te
nada. Nes sa área, por exem plo, não che ga a 2% do
que o Go ver no an te ri or de i xou pro vi si o na do no Orça -
men to para in ves ti men to.

Nós va mos aca bar che gan do à con clu são de
que es ta mos sob a égi de de um go ver no vir tu al, que
exis te no mar ke ting da TV, mas na prá ti ca, por in-
com pe tên cia na exe cu ção, não sen ti mos a pre sen ça
go ver na men tal, como gos ta ría mos de sen tir, em fa vor
do povo bra si le i ro.

Se na do ra, fico fe liz de con tar com o seu apo io.
Espe ra mos que, pela Li de ran ça que exer ce jun to ao
seu Par ti do, V. Exª pos sa con ven cê-lo a ime di a ta men-
te in di car os no mes para com por os qua dros des sa
CPI, a fim de que o Se na do Fe de ral pos sa con tri bu ir
com uma pro pos ta de re for ma agrá ria con se qüen te
que aca be com a vi o lên cia no cam po.

Pre o cu pa-nos, nes te mo men to, que a ins ti tu ci o-
na li za ção da de sor dem com pro me ta o pro je to de de -
sen vol vi men to na ci o nal, já que afu gen ta os in ves ti-
men tos. Os in ves ti men tos na ci o na is e ex ter nos são
de ses ti mu la dos pela in ci dên cia da vi o lên cia. Nin-
guém quer in ves tir em meio à in su bor di na ção, à
agres são à lei, à de sor dem, à vi o lên cia, à pro pri e da-
de. Nós que re mos re for ma agrá ria, sim. Nós que re-
mos dis tri bu i ção de ren da pela re for ma agrá ria; nós
que re mos abri go para os tra ba lha do res sem ter ra;
nós que re mos res sus ci tar as es pe ran ças da gen te
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hu mil de des te País, mas pela com pe tên cia, pela lei,
pela efi ciên cia ad mi nis tra ti va; não pelo dis cur so. Se o
Incra foi po li ti za do, ou se ele foi “MSTza do”, eu não
sei. O que sei é que já eclo diu a cri se e já hou ve a
subs ti tu i ção em ape nas oito me ses do go ver no.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Alva ro Dias, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu con ce-
do o apar te a V.Exª, Lí der Arthur Vir gí lio, com pra zer.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Eu te nho
al gu mas no tí ci as a dar no bojo do dis cur so de V. Exª.
Aliás, tra ta-se do dis cur so do par la men tar ma du ro e
que faz mu i to bem os dois la dos: o do ho mem ex pe ri-
en te ad mi nis tra ti va men te, que foi par la men tar de Go -
ver no e, an tes de tudo, foi par la men tar de Opo si ção,
com o de sem pe nho do seu pos to de De pu ta do Fe de-
ral, com rara bra vu ra, nos mo men tos mais du ros. Qu -
an do tan tos não eram as sim tão ou sa dos, V. Exª o foi
na hora cer ta. Eu gos ta ria so men te, em pri me i ro lu-
gar, de fa zer uma com pa ra ção. No Orça men to de
2003, ape sar de toda a ma ni pu la ção que pu de ram fa -
zer – não era o or ça men to do Lula, era o do Fer nan do
Hen ri que, di zi am eles –, sem pre adi an do. É o es pe tá-
cu lo do adi a men to do cum pri men to das res pon sa bi li-
da des. Mas o Go ver no des ti nou no Orça men to de
2004 ape nas, R$ 1,5 bi lhão, in su fi ci en tes para as sen-
tar, se quer, as ses sen ta mil fa mí li as mí ni mas de que
fa lam as pes so as mais mo des tas do Go ver no. O Pre -
si den te Lula che gou a fa lar em 250 mil fa mí li as por
ano, 291 mi lhões a mais do que em 2003. Mas a ver -
da de é que, com isso, se cal cu la que ape nas 27 mil fa -
mí li as se rão as sen ta das. Vou fa zer uma com pa ra ção,
por exem plo, já com as des pe sas do ga bi ne te da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca, que cres ce ram 70,7% em re la-
ção a 2003 e 154% em re la ção a 2002. Tra ta-se de
um Go ver no que sabe per fe i ta men te olhar para o que
não sei se é tão im por tan te as sim: os gas tos do ga bi-
ne te. Qu an to à re for ma agrá ria, na ver da de, ten do em 
vis ta aca bar com a con ver sa cha ma da fi a da que o
nos so povo en ten de bem, con vém di zer que só há di -
nhe i ro para 27 mil fa mí li as. Ago ra vou dar uma no tí cia.
O Lí der Tião Vi a na me pro cu rou ain da há pou co para
as si nar um re que ri men to de CPI, que su po nho seja
para in ves ti gar qual quer co i sa do Go ver no pas sa do.
Dis se-lhe que me ofen de ria se eu les se a emen ta e
que, por tan to, não que ria lê-la. Eu já ha via dito aqui
que, para mim, a D. Ruth Car do so é con vo cá vel, a D.
Ma ri sa Le tí cia é con vo cá vel, todo mun do é con vo cá-
vel. Não há nin guém com imu ni da de ple na nes te País. 
Por tan to, as si nei e só de po is vou sa ber jun to ao Lí der
qual o tema. Assi no esta, as si no qua is quer ou tras, as -
si no to das, to das, to das. Mu i to bem. Ago ra, já te mos a 
as si na tu ra da Se na do ra, va mos ter a de to dos os Lí -
de res. E acon te ceu uma no vi da de. Fui pro cu ra do há
dias pelo Lí der Tião Vi a na, pelo Se na dor Edu ar do Su -

plicy e pe los De pu ta dos Onyx Lo ren zo ni e Luis Car los
He in ze, am bos do Rio Gran de do Sul. A idéia dos De -
pu ta dos é fa zer mos a CPI Mis ta. Por mim, tudo bem,
não há ne nhum pro ble ma. O Se na dor Edu ar do Su-
plicy, este ho mem ad mi rá vel que se es tar re ce com o
es pe tá cu lo do apa re lha men to do Esta do – ele é que
tem que es tar es tar re ci do, e não o Mi nis tro José Dir -
ceu –, Pre si den te da Co mis são a que per ten ço e a
quem faço no va men te ho me na gem, pro cu rou-me e
aca ba mos de fa zer aqui um es bo ço de uma re da ção.
Eu digo: Olha, faça a re da ção bá si ca como você qui -
ser. Va mos in ves ti gar gru po de fa zen de i ro ar ma do,
va mos in ves ti gar a si tu a ção do cam po num di ag nós ti-
co, sem par ti pris, e va mos in ves ti gar, cla ro, es ses
des man dos que são co man da dos pelo MST, por que o 
ob je ti vo dos ob je ti vos é a par te so ci al; ou tro ob je ti vo é
pro te ger o agro ne gó cio bra si le i ro. Então, a par tir de
ago ra, já não há mais des cul pas para, da qui a pou co,
não es tar che io de in di ca ção dos Par ti dos da base do
Go ver no ali, por que eu ace i tei exa ta men te a re da ção
que que ri am com uns pe que nos aden dos. Enfim, es -
tou ima gi nan do que se so mos to dos trans pa ren tes –
e eu as si no sem ler o que me pede o Lí der, sem ler;
as si no essa, Se na dor Sibá Ma cha do, e mais vin te se
qui se rem, sem ler ne nhu ma. Assi no vin te, trin ta, cin -
qüen ta CPIs para in ves ti gar qual quer co i sa, qual quer
fato de qual quer épo ca – eu as si no sem ler, por con fi-
an ça na in te gri da de do Go ver no a que per ten ci. Se
pro va rem que ti nha al gum la drão na que le Go ver no,
eu vou di zer que me ar re pen di de ter con fi a do em al -
guém. Con fio na in te gri da de do Go ver no. Ago ra, eu
que ro di zer que nós não po de mos fa zer nada que não 
seja trans pa ren te nes te País. E, por ou tro lado, con si-
de ro aqui para nós gro tes co que eu te nha toda essa
ca pa ci da de de tra ba lhar trans pa rên cia e não haja ain -
da in di ca ção dos re pre sen tan tes do Go ver no para a
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que pedi para in -
ves ti gar o apa re lha men to do Esta do bra si le i ro. Essa
co i sa tem duas pon tas: em uma pon ta, gen te in com-
pe ten te des trói o apa re lho pú bli co bra si le i ro; na ou tra,
es sas pes so as são fi li a das a de ter mi na do par ti do
bra si le i ro, con tri bu em com 10% dos seus ven ci men-
tos para o gas to des se par ti do e esse par ti do se em -
pan tur ra de di nhe i ro para as ele i ções. Ou seja, isso
para mim agri de a éti ca, isso para mim é pró xi mo de
cor rup ção, isso me re ce ser in ves ti ga do, sim. Então,
eu es tou ima gi nan do que os ges tos de vem ser re cí-
pro cos. Eu as si no sem ler o que eles qui se rem. Numa
des sa, eu pen so que es tou as si nan do uma CPI e eles 
es tão me em pur ran do a re nún cia do meu man da to.
Po dem re di gir a re nún cia do meu man da to que eu as -
si no sem ler. Ago ra, eu es pe ro que eles as si nem len -
do as CPIs para in ves ti gar o que para mim é um es -
cân da lo, o es cân da lo do Insti tu to Na ci o nal do Cân cer,
o es cân da lo da Fu na sa, o es cân da lo da re nún cia de
pes so as que não com pac tu am com a “po li ti qui ce” da
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Anvi sa. Em ou tras pa la vras, está re sol vi do, va mos fa -
zer fun ci o nar essa CPI. Se ela for mis ta, mu i to bem,
mas se não for mis ta – dis se aos De pu ta dos que não
po de mos es pe rar mais –, nós a fa ze mos no Se na do.
Assi no o re que ri men to de cri a ção da que o Go ver no
pede, des ta, das ou tras to das. So men te peço uma le -
al da de, Lí der Tião Vi a na: não me em pur rem – nem
po de ria di zer isso, pois te nho tan to ca ri nho por V. Exª,
e sei que nun ca V. Exª me tra i ria – a re nún cia do meu
man da to de Se na dor. Por V. Exª, eu as si no em bran -
co, mas não me em pur rem isso. Que o Go ver no con ti-
nue me atu ran do, por que vou con ti nu ar as si nan do em 
bran co o que V. Exª me pe dir, por ab so lu to com pro-
mis so com a trans pa rên cia. Va mos in ves ti gar tudo: de 
Pe dro Álva res Ca bral a Fer nan do Hen ri que Car do so,
de Dona Ruth Car do so à Dona Ma ri sa Le tí cia; de todo 
mun do.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Não
se pre o cu pe, por que V. Exª é uma ani ma ção, aqui, no
Se na do.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Por tan to,
Se na dor Alva ro Dias, V. Exª, que é um dos in di ca dos
do nos so Par ti do para par ti ci par da CPI que vai in ves-
ti gar, pode fa zer qual quer en xer to, mas ba si ca men te
o fato de ter mi na do é a anar quia que o Go ver no per -
mi te em re la ção ao MST. E vou lhe di zer mais: o po bre
pre si den te que foi de mi ti do, Mar ce lo Re sen de, é um
ide a lis ta equi vo ca do que acre di tou nas de ma go gi as
de cam pa nha e de po is se cho cou com a re a li da de do
Go ver no. Essa é a ver da de. O ou tro as su me, di zen do
que não muda nada em re la ção ao MST. Então, não
sei para que o no me a ram. Te nho a im pres são, Se na-
dor Tas so Je re is sa ti, de que se este Go ver no não ti ver
pul so fir me para li dar com os fa tos po lí ti cos que es tão
afli gin do a so ci e da de bra si le i ra, o Incra vai vi rar Fu nai:
aque le car go que de três em três me ses o su je i to cai;
cai um, logo de po is cai ou tro. Cu i da do para não trans -
for ma rem o Incra em Fu nai, que vi rou um car go, de
cer ta for ma, amal di ço a do pela ins ta bi li da de que ele
gera. Mas te nho a cer te za de que, na li nha do dis cur-
so de V. Exª, nós con se gui mos fa zer duas co i sas: pro -
por a in ves ti ga ção – e V. Exª ma du ra men te diz mais
do que isto: mais do que pro por a in ves ti ga ção é pro -
por mos as so lu ções para um pro ble ma que ame a ça a 
eco no mia bra si le i ra como um todo, na me di da em que 
ame a ça a ba lan ça co mer ci al bra si le i ra, na me di da em 
que ame a ça a sus ten ta ção prin ci pal da nos sa eco no-
mia que é o agro ne gó cio. Cum pri men to V. Exª pelo
dis cur so bri lhan te, que en che de gala a nos sa tar de
de hoje nes te Se na do. Mu i to obri ga do, Se na dor Alva -
ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, agra de ço a V. Exª prin ci pal men te pela
ge ne ro si da de.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Alva ro Dias, so li ci to a V. Exª que me con ce da um
apar te no mo men to em que jul gar mais apro pri a do.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, em se gui da, con ce de rei com pra zer
um apar te a V. Exª.

Sr. Pre si den te, na es te i ra do apar te do Se na dor
Arthur Vir gí lio, sem pre in te li gen te, eu gos ta ria de res -
sal tar que se o Go ver no do PT ge rou ex pec ta ti vas em
to das as áre as, não há um se tor onde a ex pec ta ti va
ge ra da foi tão con tun den te e ex pres si va como no se -
tor fun diá rio. Os cam pos bra si le i ros se en che ram de
es pe ran ças com a ele i ção do Pre si den te Lula, uma
vez que os tra ba lha do res sem ter ra acre di ta ram no
dis cur so de 23 anos pro nun ci a do pelo PT, de que este
Par ti do se ria a so lu ção para a re for ma agrá ria no Bra -
sil.

Por isso, lou vo a ini ci a ti va do Se na dor Edu ar do
Su plicy, da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa e do Se na dor
Tião Vi a na de apo i a rem essa CPI, para que os Se na-
do res do PT pos sam con tri bu ir com o Go ver no Lula,
en con tran do so lu ções que pos sam res sus ci tar as es -
pe ran ças que já es tão sen do se pul ta das em ape nas
oito me ses de man da to do atu al Pre si den te.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na dor Alva ro Dias, V. Exª ace i ta ria uma su ges tão?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Espe ran-
ças que são se pul ta das jun ta men te com as ví ti mas
que são en ter ra das no dia-a-dia da vi o lên cia que está
ex plo din do nos cam pos do Bra sil.

Con ce de rei apar tes ao meu pro nun ci a men to,
des de que a Pre si dên cia per mi ta.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Se na dor
Alva ro Dias, in fe liz men te a Se na do ra Ana Jú lia Ca re-
pa não pode apar teá-lo, por que já o fez.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si-
den te, ain da te nho tem po para con ce der apar tes e o
fa rei. Entre tan to, ao fi nal do meu dis cur so, devo apre -
sen tar duas pro pos tas, por que o PSDB as su miu o
com pro mis so de fa zer uma opo si ção pro po si ti va. Te -
mos o de ver da crí ti ca, da de nún cia, da fis ca li za ção,
da in ves ti ga ção, mas que re mos as su mir tam bém a
mis são da pro po si ção. Eu que ro hoje apre sen tar dois
pro je tos de lei que di zem res pe i to a agro ne gó ci os no
Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Se na dor
Alva ro Dias, V. Exª dis põe de 50 mi nu tos, um tem po
enor me. Ape nas co mu ni quei a V. Exª que a Se na do ra
Ana Jú lia Ca re pa não pode apar teá-lo, por que já o
fez. Mas o tem po é todo de V. Exª.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obri ga do,
Sr. Pre si den te.

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

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Alva ro Dias, V. Exª, que co nhe ce tão bem a re a li-
da de do seu Esta do, pois foi Go ver na dor e co nhe ce,
so bre tu do, a área da agri cul tu ra e da pe cuá ria, traz
aqui re fle xões e pre o cu pa ções que são mu i to im por-
tan tes. Con for me anun cia, ain da apre sen ta rá pro po-
si ções a res pe i to de como pro mo ver a agri cul tu ra e a
jus ti ça no cam po. Há pou co, con ver sa va com o Se na-
dor Arthur Vir gí lio que, cor re ta men te, afir mou que es -
ta mos su ge rin do uma mo di fi ca ção de en fo que na pro -
pos ta de re que ri men to so bre as ati vi da des do MST,
para que am pli e mos e que essa Co mis são Par la men-
tar Mis ta de Inqué ri to – e S. Exª, como Lí der, aca ba de 
afir mar que gos ta ria de tê-lo pre sen te nes sa Co mis-
são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to –, pro pos ta por S.
Exª, o De pu ta do Onyx Lo ren zo ni e ou tros, será mis ta,
e com res pe i to a isso es ta mos de acor do. Ago ra, que
pos sa essa CPMI ser re a li za da para di ag nos ti car a
es tru tu ra fun diá ria bra si le i ra, como está indo a re a li-
za ção da re for ma agrá ria; apu rar as ocu pa ções re a li-
za das pe los mo vi men tos so ci a is, in clu si ve o MST;
even tu a is ações ca rac te ri za das por vi o lên cia, por que
nem to das o são; exa mi nar tam bém como é que gru -
pos de pro pri e tá ri os de ter ra, de fa zen de i ros, por ve -
zes, se or ga ni zam e, por ve zes, ge ram con fli tos, às
ve zes até com ações ar ma das, o que tam bém deve
ser ob je to da apu ra ção. E, so bre tu do, com o pro pó si-
to, que acre di to seja o de V. Exª, de pro por o en ten di-
men to; que o Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu-
ta dos, por tan to o Con gres so Na ci o nal, pos sam se
tor nar um ver da de i ro ca ta li za dor do en ten di men to.
Qu an do o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va dis se
que iria pro mo ver uma re for ma agrá ria pa cí fi ca, acre -
di to que gos ta ria, jus ta men te, de in clu ir na mesa de
en ten di men to os tra ba lha do res ru ra is, os res pon sá-
ve is pe las fa zen das, os pro pri e tá ri os, os res pon sá ve-
is pe los agro ne gó ci os e as sim por di an te. Então, eu
gos ta ria que pu dés se mos, o quan to an tes, che gar a
esse en ten di men to. Se eu ti ver a hon ra de ser in di ca-
do, gos ta ria de par ti ci par des ta Co mis são, por que
ima gi no que ela te nha o pa pel fun da men tal de pro-
por ci o nar um me lhor en ten di men to, a par tir da pro-
mo ção de vá ri as for mas de agri cul tu ra e do es tí mu lo
às for mas co o pe ra ti vas, à agri cul tu ra fa mi li ar, ao
agro ne gó cio, e as sim por di an te. Com res pe i to ao
ocor ri do no Incra, em bo ra eu não te nha co nhe ci men-
to em pro fun di da de do even tu al de sen ten di men to ha -
vi do en tre o Sr. Mar ce lo Re sen de, Pre si den te da que le
ór gão, e o Mi nis tro Mi guel Ros set to. Pos so aqui dar

tes te mu nho a res pe i to do Sr. Rolf Hack bart, de sig na-
do para Pre si den te do Incra, que de ve rá to mar pos se
ama nhã nes se car go. Por ter tra ba lha do aqui no Se -
na do Fe de ral des de quan do che guei a esta Casa, sei
que foi um dos prin ci pa is as ses so res e que é um eco -
no mis ta es tu di o so das ques tões do cam po, da agri -
cul tu ra, do co o pe ra ti vis mo. E por ter sem pre di a lo ga-
do não só com as li de ran ças do MST, mas com to das
as par tes, sei é pes soa ex tre ma men te sé ria e ca paz e 
que pre en che aque les re qui si tos de ido ne i da de, ca -
pa ci da de, co nhe ci men to acu mu la do na área para
bem exer cer a fun ção de di ri gir o Incra. E por es tar afi -
na do com os ob je ti vos do Go ver no do Pre si den te
Lula, acre di to que ele po de rá co la bo rar e par ti ci par
quan do con vi da do por esta CPMI para dar o seu tes -
te mu nho. Mu i to obri ga do e meus cum pri men tos a V.
Ex.ª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agra de ço,
Se na dor Edu ar do Su plicy, a sua boa in ten ção e, so -
bre tu do,  a sua pos tu ra de in te li gên cia.

A CPI só tem sen ti do se con clu ir cum prin do o
de ver de ce le brar esse pac to ma i or, en vol ven do pro -
du to res ru ra is, tra ba lha do res sem ter ra e Go ver nos, a
fim de que a re for ma agrá ria seja uma re a li da de no
País.

É cla ro que es tou de se jo so de ofe re cer tem po
para que o Se na dor Sibá Ma cha do pos sa fa zer uso
da pa la vra, mas que ro con ce der o apar te ao Se na dor
Du ci o mar Cos ta.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – .Se -
na dor Alva ro Dias, em pri me i ro lu gar que ro pa ra be ni-
zá-lo por seu fe liz pro nun ci a men to, sa ben do já que V.
Exª será um mem bro da CPI que,  acre di to, será mu i to
im por tan te para o Bra sil. Qu e ro ape nas di zer, a tí tu lo
de in for ma ção, que há pou cos dias fiz um pro nun ci a-
men to nes ta Casa fa lan do so bre as ter ras do Pará,
onde mais de 80% das ter ras do meu Esta do fo ram
apro pri a das pela União sem ne nhum cri té rio jus to e a
União ce deu es sas ter ras de for ma to tal men te ir re gu-
lar, ce den do tam bém à Com pa nhia Vale do Rio Doce
mais de tre zen tos e de zes se is mil hec ta res. Assim,
en ten do que na CPI o fó rum é opor tu no para que si tu-
a ções como essa pos sam ser dis cu ti das. Um Esta do
como o nos so em que es ta be le ce ram o cri té rio de que 
mais de du zen tos qui lô me tros à mar gem de cada ro -
do via é ter ra da União. Então, só es tou co lo can do
para a in for ma ção de V. Exª, por que, com cer te za, é
um tema que vale a pena dis cu tir na CPI.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sem dú vi-
da que o apar te de V. Exª é mais um tes te mu nho da
gra vi da de  do pro ble ma e do quan to te mos que re u nir
para que re al men te a re for ma agrá ria no Bra sil pos sa
al can çar os ob je ti vos fun da men ta is de dis tri bu ir ter ra,
dis tri bu ir ren da, ge rar em pre go e pro mo ver de sen vol-
vi men to com jus ti ça so ci al.
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Antes de con clu ir este pro nun ci a men to, Sr. Pre -
si den te, Srs. Se na do res, gos ta ria de no ti ci ar que aca -
bo de apre sen tar dois pro je tos. Um dis põe so bre a
ins ti tu i ção de fun dos dos agro ne gó ci os para a cap ta-
ção ex ter na de re cur sos e dá ou tras pro vi dên ci as. E o
ou tro dis põe so bre tí tu los da dí vi da dos agro ne gó ci os
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Leio o art. 1º, que re su me a es sên cia do pro je to:
“As co o pe ra ti vas de cré di to, as agrí co las, as agro in-
dus tri a is e as de ma is pes so as ju rí di cas cons ti tu í das
sob as leis bra si le i ras que te nham sede e ad mi nis tra-
ção no País e que ope rem na área de agro ne gó ci os
são au to ri za das a ins ti tu ir fun dos de agro ne gó ci os,
me di an te a cap ta ção de re cur sos no ex te ri or, por
meio de co lo ca ção de pa péis ou con tra ta ção di re ta de 
em prés ti mos ex ter nos, com o ob je ti vo ex clu si vo de fi -
nan ci ar in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra de pro du ção
e pro ces sa men to de mer ca do ri as do se tor da agro pe-
cuá ria na ci o nal.

Com pre en de-se, para os efe i tos da lei, como in -
ves ti men tos em in fra-es tru tu ra no se tor de agro ne gó-
cio os des ti na dos, den tre ou tros, à ir ri ga ção, ao au-
men to da ofer ta de ener gia elé tri ca, me ca ni za ção ru -
ral, am pli a ção da ca pa ci da de de ar ma ne za gem, mo -
der ni za ção de ca de i as de fri os, de fri go rí fi cos, de la ti-
cí ni os, de se ca do ras, de clas si fi ca do ras e de ma is ati-
vi da des ine ren tes à pré-in dus tri a li za ção.

Sem dú vi da, a ex pan são do agro ne gó cio per mi-
ti rá im pul so ma i or no de sen vol vi men to do País. E se
há mu i to es for ço, mu i to tra ba lho, mu i ta com pe tên cia
no cam po, há au sên cia da pou pan ça, do ca pi tal, para
ali cer çar os in ves ti men tos na área ru ral.

Um ou tro pro je to, tam bém no art. 1º, de fi ne seu
pro pó si to: “Art. 1º. As co o pe ra ti vas de cré di to, as agrí -
co las e as agro in dus tri a is, bem como as as so ci a ções
de pro du to res ru ra is que ope rem no se tor agro in dus-
tri al, fi cam au to ri za das a emi tir tí tu los de dí vi da de
agro ne gó ci os com a fi na li da de de in cre men tar o fi-
nan ci a men to de ex pan são da pro du ção, es pe ci al-
men te das ca de i as pro du ti vas do se tor, me lho rar as
con di ções de co mer ci a li za ção e re du zir o cus to fi nan-
ce i ro das res pec ti vas ati vi da des”.

Por tan to, Sr. Pre si den te, a pre o cu pa ção não é
ape nas com a in ves ti ga ção do que está acon te cen do
no cam po. A pre o cu pa ção é com o de sen vol vi men to
do País, com a ex pan são da agri cul tu ra, já que to dos
sa be mos – não é no vi da de para ne nhum bra si le i ro –
que a for ça que vem do cam po pos si bi li ta ao País ser
res pon sá vel por boa par te das ex por ta ções, com
peso im por tan te na ba lan ça de pa ga men tos, e ser
res pon sá vel tam bém pela ge ra ção de em pre gos. É o
se tor que gera em pre go de me nor cus to. Por tan to, é
um se tor que de ve ria ser es ti mu la do no com ba te ao
de sem pre go, que hoje al can ça ní ve is in de se já ve is ja -
ma is vis tos. E ne nhum Go ver no pode se con si de rar

fe liz e bem su ce di do, se não tem com pe tên cia para
pro mo ver a ge ra ção do em pre go.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alva ro Dias,
o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Le o nel Pa van.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Pri me i ro,
a Mesa quer re gis trar a pre sen ça do ex-Se na dor José 
Edu ar do Du tra, Pre si den te da Pe tro bras, e di zer que
es ta mos mu i to fe li zes com sua vi si ta, pois que S. Exª
é um Se na dor mu i to que ri do nes ta Casa. Por isso, re -
gis tra mos a pre sen ça de José Edu ar do Du tra, ex-Se -
na dor e atu al Pre si den te da Pe tro brás.

Pas so a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do,
pela Li de ran ça do PT, pelo pra zo de 12 mi nu tos, até o
tér mi no do pra zo re gi men tal para en cer ra men to da
ses são.

Qu e ro pe dir ao Se na dor Sibá Ma cha do para de -
i xar um tem po de cin co mi nu tos, se pos sí vel, para a
Se na do ra Lú cia Vâ nia – isso se o no bre Se na dor per -
mi tir.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, per gun to se a Mesa pode me in clu ir,
por dois mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
pela Li de ran ça do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, pela Mesa não há pro ble ma, mas
va mos aguar dar o pro nun ci a men to do Se na dor Sibá
Ma cha do. Se o pro nun ci a men to de S. Exª for rá pi do,
com mu i to pra zer ad mi nis tra re mos o tem po para que
V. Exª pos sa tam bém usar a tri bu na des ta Casa.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Com a
pa la vra o Se na do Sibá Ma cha do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, eu não po de ria ja ma is re cu sar um pe -
di do vin do de V. Exª e da Se na do ra Lú cia Vâ nia.

Qu e ro ime di a ta men te fa zer o re gis tro, para não
per der a oca sião, de que o Mi nis tro José Gra zi a no es -
ta rá no Acre, a par tir de hoje, para o lan ça men to do
pro gra ma Fome Zero lá no Esta do. Qu e ro fa lar tam -
bém um pou co a res pe i to do pro gra ma que o Go ver no
do Esta do do Acre já im ple men ta des de o ano 2000.

O Go ver no ins ta lou seis bol sas para pro gra mas
so ci a is. O pri me i ro é a Bol sa Pri me i ra Infân cia, que
re pas sa R$60,00 men sa is des ti na dos a fa mí li as com
cri an ças de zero a seis anos em si tu a ção de des nu tri-
ção. O se gun do, Bol sa Esco la, que re pas sa R$60,00
men sa is para fa mí li as que ma tri cu lam e man te nham
na es co la fi lhos en tre 7 e 14 anos. O ter ce i ro re pas sa
R$60,00 men sa is para fa mí li as com ido sos ou pes so-
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as por ta do ras de ne ces si da des es pe ci a is. O quar to é
a Bol sa Pri me i ro Empre go, que re pas sa R$90,00
men sa is a es tu dan tes do en si no mé dio. O quin to é a
Bol sa Flo res ta nia Uni ver si tá ria, que re pas sa
R$185,00 para es tu dan tes uni ver si tá ri os. Por úl ti mo,
o sex to é a Bol sa Ren da Tra ba lho, que re pas sa
R$185,00 men sa is para tra ba lha do res de sem pre ga-
dos que atu em em fren tes de tra ba lho or ga ni za das
pelo Go ver no Esta du al.

Sr. Pre si den te, ouvi aten ta men te os de ba tes e
apren di mu i to, pois fo ram mu i to sa lu ta res, mas que ro
fa zer al guns co men tá ri os so bre eles. Pen so que o tipo 
de aten ção que está sen do des ti na da ao Dr. Ja mil
Had dad de mons tra gran de in gra ti dão, o que me leva
a te cer al gu mas ob ser va ções.

O Dr. Ja mil Had dad está sen do mos tra do como
um in com pe ten te que en trou no Inca para cri ar pro -
ble mas, por tan to eu gos ta ria de lem brar a sua ili ba da
car re i ra na ad mi nis tra ção pú bli ca. Cons ta do seu cur -
rí cu lo pú bli co que foi De pu ta do es ta du al, De pu ta do
fe de ral, Se na dor da Re pú bli ca e Mi nis tro da Sa ú de.
Pos sui ain da em sua car re i ra pro fis si o nal um di plo ma
de mé di co. Por tan to, con si de ro-o uma pes soa mu i to
pre pa ra da para ad mi nis trar aque le ins ti tu to.

Re fi ro-me tam bém ao Mi nis tro Hum ber to Cos ta
e a tudo que foi dito a res pe i to de seu go ver no, de que
não tem rumo ou algo pa re ci do. Eu gos ta ria de lem -
brar que está sen do en ca mi nha do na Casa o de ba te
so bre lo te a men to de car gos, no ti ci a do pela im pren sa.
Em seu pri me i ro man da to, o ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so teve de exo ne rar o en tão Pre si-
den te do Incra e tam bém De pu ta do Fe de ral, Dr. Fran -
cis co Gra zi a no, que go za va de sua ami za de pes so al.
Dado o tipo de pro ble ma, o ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que não teve ne nhum pro ble ma em exo ne rá-lo.

Ou tro epi só dio que que ro lem brar é uma re u-
nião en tre o ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que e a di -
re ção do MST.Na que la re u nião, a di re ção do MST pe -
diu ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que a exo ne ra ção
do en tão Mi nis tro Raul Jung mann. Con cor dei e con -
cor do com a res pos ta do en tão Pre si den te, que con si-
de ro a po si ção apro pri a da a qual quer ges tor pú bli co.
S. Exª dis se que ja ma is iria in ter fe rir, exi gir ou es co-
lher um re pre sen tan te do MST, e es pe ra va que as
pes so as que par ti ci pa vam do Go ver no Fer nan do
Hen ri que pu des sem ser res pe i ta das por aque le Mo vi-
men to para que ele pu des se par ti ci par das suas re u-
niões apre sen tan do pro pos tas de po lí ti cas pú bli cas
para o cam po. Con cor do com isso.

Ao mes mo tem po, que ro trans por tar es ses epi -
só di os para os dias de hoje. Pri me i ra men te, qual quer
ges tor, Sr. Pre si den te, tem a in cum bên cia, a res pon-

sa bi li da de de in di car a sua equi pe. De po is, tem au to ri-
da de mo ral, po lí ti ca e ad mi nis tra ti va para mudá-la no
mo men to em que achar opor tu no; não pode qual quer
ou tra pes soa pa u tar essa de ci são. Se o Go ver no de i-
xar se di ri gir por uma pa u ta ex ter na, com cer te za, es -
ta rá sen do fra co. O nos so Go ver no, como qual quer
ou tro, en ca mi nha rá con for me os seus ob je ti vos.

Qu an to à ques tão dos so nhos do povo bra si le i-
ro, in ter nos e ex ter nos, é cla ro que tra ta re mos aqui os 
pon tos de le ga dos a nós pela so ci e da de bra si le i ra,
que ain da não es tão sen do de vi da men te con si de ra-
dos. Mas se re cons ti tu ir mos a es pe ran ça da Amé ri ca
do Sul, da Áfri ca e da pon ta sul da Ásia, es ta re mos
ca mi nhan do para uma nova con for ma ção de blo cos.

Por úl ti mo, o ca i xa do PT, Sr. Pre si den te, é pú bli-
co des de a fun da ção do par ti do, em fe ve re i ro de 1980. 
Os ar ti gos do seu es ta tu to que tra tam da con tri bu i ção
fi nan ce i ra de ter mi nam que qual quer fi li a do do PT,
des de o co mum ao mais alto de les, tem o com pro mis-
so – e as si na esse com pro mis so – de con tri bu ir fi nan-
ce i ra men te para o Par ti do, como faz o nos so Pre si-
den te Lula, cujo de pó si to nas con tas par ti dá ri as é pú -
bli co.

A mi nha per gun ta é: como são fi nan ci a dos os
par ti dos, a exem plo do pró prio PSDB? O nos so fi nan-
ci a men to é pú bli co. As con tas são apro va das pe los
Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is. Na ci o nal men te, são
apro va das pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, ou seja,
são apro va das em to das as ins tân ci as ofi ci a is. Não te -
mos qual quer cons tran gi men to em di zer que o nos so
pla no de fi nan ci a men to é pú bli co. Se hoje te mos um
cres cen te nú me ro de fi li a dos, to dos con tri bu in do, é
cla ro que o Par ti do terá um or ça men to mu i to ma i or.

Nas dis cus sões so bre a ques tão do fun do par ti-
dá rio e so bre to dos os ou tros ti pos de fi nan ci a men to,
o PT sem pre foi cla ro. To das as con tas par ti dá ri as,
prin ci pal men te as que di zem res pe i to ao fi nan ci a-
men to de cam pa nhas ele i to ra is, têm que es tar sob o
con tro le pú bli co e so ci al.

Encer ro o meu pro nun ci a men to para cum prir o
tem po acor da do. Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den-
te. Gos ta ria de vol tar à tri bu na na se ma na que vem e
uti li zar todo o tem po do meu pro nun ci a men to para fa -
lar so bre essa si tu a ção.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – A Pre si-
dên cia agra de ce ao Se na dor Sibá Ma cha do a ra pi dez
com que fez o seu pro nun ci a men to. A agi li da de de S.
Exª per mi ti rá que haja tem po para a Se na do ra Lú cia
Vâ nia e o Se na dor Mar ce lo Cri vel la se pro nun ci a rem
tam bém.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en tra mos no nono
mês de Go ver no. O Con gres so Na ci o nal re ce be o
aguar da do Pro je to de Lei Orça men tá ria para 2004 e o 
Pla no Plu ri a nu al de Inves ti men tos (PPA) de 2004 a
2007.

Essa peça or ça men tá ria de ve ria ser o do cu-
men to mais im por tan te de um go ver no de mo crá ti co:
tra ta-se de um com pro mis so ofi ci al de como se rão uti-
li za dos os re cur sos pú bli cos, du ra men te ar re ca da dos
de cada tra ba lha dor e de cada em pre sá rio do País.

No en tan to, re ce bo com imen sa frus tra ção a
pro pos ta do Exe cu ti vo. Enco lhe ram, e de for ma sig ni-
fi ca ti va, os re cur sos des ti na dos à área so ci al, num
pe río do de re co nhe ci da re ces são, quan do au men ta,
de for ma dra má ti ca, a de man da pe los pro gra mas de
as sis tên cia.

Os R$42,3 bi lhões des ti na dos ao so ci al re pre-
sen tam, na ver da de, 70,2% das des pe sas to ta is, en -
quan to o Orça men to da área so ci al de i xa do pelo Go -
ver no Fer nan do Hen ri que para o ano 2003 re pre sen-
ta va 72,4% dos re cur sos.

O mais gra ve: o Go ver no cri ou um re cuo sem
pre ce den tes em re la ção ao fi nan ci a men to da sa ú de,
com ris co de com pro me ter as des pe sas fu tu ras de
um ser vi ço es sen ci al à po pu la ção.

Ao ve tar o § 2º do art. 59 da Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as para o exer cí cio de 2004, fi cou com -
pro me ti do o mé ri to da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29,
de 2000, que tra ta exa ta men te de as se gu rar fon tes
es tá ve is e per ma nen tes para o fi nan ci a men to das re -
a is ações de sa ú de, in clu si ve nos Esta dos e Mu ni cí pi-
os.

Des sa for ma se evi ta in flar o or ça men to da sa ú-
de com en car gos pre vi den ciá ri os da União, ser vi ços
da dí vi da e des pe sa do Mi nis té rio fi nan ci a da com re -
cur sos do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po-
bre za.

Da mes ma for ma, Esta dos e Mu ni cí pi os, que
de ve ri am apli car 12% e 15% res pec ti va men te em
ações de sa ú de, po de rão in clu ir des pe sas que não
são ver da de i ra men te de sa ú de.

O mais gra ve, no en tan to, é que a equi pe eco nô-
mi ca não teve se quer o cu i da do de tra tar do as sun to
no cor po do Pro je to de Lei Orça men tá ria para 2004.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Se na do-
ra Lú cia Vâ nia, peço per mis são para pror ro gar a ses -
são até as 18h37min. O tér mi no do pro nun ci a men to
de V. Exª se ria às 18h32min, para que de po is o Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la pos sa usar da pa la vra.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agra de-
ço a V. Exª a gen ti le za.

Qu an to ao Fome Zero, a re du ção de re cur sos
para ape nas R$400 mi lhões tam bém re pre sen ta um
re cuo de gra ves pro por ções. Ca be ria ao Go ver no
Lula ex pli car ao Con gres so Na ci o nal por que o pro gra-
ma que pre ten dia re vo lu ci o nar a área so ci al no Bra sil
e no mun do teve seu or ça men to re du zi do em mais de
70%. Por co in ci dên cia, o mes mo per cen tu al de au-
men to de gas tos do ga bi ne te da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca. Ou se tra ta va ape nas de mar ke ting, ou o
pro gra ma foi de si dra ta do por não apre sen tar os re sul-
ta dos pre vis tos, pro van do que os seus crí ti cos ti nham
ra zão.

O Con gres so re ce be, por tan to, um or ça men to
tí mi do, que vem con tra ri ar as ex pec ta ti vas de toda a
so ci e da de. Expec ta ti vas es sas cri a das pelo pró prio
PT na cam pa nha ele i to ral e no pro gra ma de Go ver no,
que me dei ao tra ba lho de re ler.Elas fo ram con so li da-
das du ran te anos pe las crí ti cas à in sen si bi li da de so ci-
al do Go ver no pas sa do. E se for ta le ce ram nos úl ti mos
me ses, quan do o or ça men to “en ges sa do” re ce bi do
como he ran ça do Go ver no an te ri or ser viu de des cul-
pa para a ti mi dez das ações e a ino pe rân cia dos pro -
gra mas so ci a is nes ses oito me ses de Go ver no.

A de cep ção toma con ta dos que acre di ta ram na
pro mes sa de uma re vi ra vol ta em re la ção ao Orça-
men to de 2003.

Não há ar gu men tos ca pa zes de ex pli car aos tra -
ba lha do res sem ter ra que os re cur sos se rão in su fi ci-
en tes para aten der me nos da me ta de da meta ini ci al
de 60 mil as sen ta dos. Hou ve erro de pla ne ja men to,
de me tas e de com pro mis so, com sé ri as con se qüên-
ci as, pois tem se agra va do a ten são no cam po, como
com pro vam o cres ci men to do nú me ro de áre as in va-
di das e nú me ro de mor tes nos con fli tos ru ra is, como
foi apon ta do aqui por ou tros ora do res.

O ma i or aces so ao Pro gra ma Na ci o nal de Agri -
cul tu ra Fa mi li ar se ria uma boa no tí cia se o Pro naf não 
es ti ves se pra ti ca men te pa ra do nes tes me ses. Me re-
ce des ta que, en tre tan to, que o PPA es te ja pre ven do
au men to da co ber tu ra do abas te ci men to de água de
92,4% para 93,5%.
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O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van, fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na do ra Lú cia Vâ nia, fal tam
ape nas dois mi nu tos para o tér mi no da pror ro ga ção
da ses são.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, como o tem po é es cas so, vou con clu ir o meu
dis cur so e pe dir que seja in clu í do nos Ana is do Se na-
do.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – O dis cur-
so de V.Exª pode ser dado como lido, Se na do ra Lú cia
Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – A Lei do
Orça men to não tem com pe tên cia para de fi nir mu dan-
ças de mé ri to nos pro gra mas so ci a is que es tão su je i-
tos a leis es pe cí fi cas. Se for in ten ção do Go ver no al te-
rar a le gis la ção vi gen te, a es tru tu ra ção e o fun ci o na-
men to do pon to de vis ta or ça men tá rio, o Mi nis tro pre -
ci sa ex pli car, de for ma cla ra, ao Con gres so Na ci o nal.

O País fez uma es co lha pela pri o ri da de do so ci-
al. O Orça men to de 2004 não faz jus ao que foi de ci di-
do nas ur nas.

Mu i to obri ga da.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DA SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, en tra mos no nono mês
de go ver no, o tem po de uma ges ta ção tão anun ci a da
pelo pre si den te Lula, para re ce ber no Con gres so Na -
ci o nal o aguar da do pro je to de lei or ça men tá ria para
2004 e o Pla no Plu ri a nu al de Inves ti men tos (PPA) de
2004 a 2007. 

Esta peça or ça men tá ria de ve ria ser o do cu men-
to mais im por tan te de um go ver no de mo crá ti co: tra -
ta-se de um com pro mis so ofi ci al de como se rão uti li-
za dos os re cur sos pú bli cos, du ra men te ar re ca da dos
de cada tra ba lha dor e de cada em pre sá rio des se
país.

No en tan to, re ce bo com imen sa frus tra ção a
pro pos ta do Exe cu ti vo. Enco lhe ram, e de for ma sig ni-
fi ca ti va, os re cur sos des ti na dos à área so ci al, num
pe río do de re co nhe ci da re ces são, quan do au men ta
de for ma dra má ti ca a de man da pe los pro gra mas de
as sis tên cia.

Os 42 bi lhões e 300 mi lhões de re a is des ti na dos
ao so ci al re pre sen tam, na ver da de, 70,2% por cen to
das des pe sas to ta is en quan to o or ça men to da área
so ci al de i xa do pelo go ver no Fer nan do Hen ri que para
o ano 2003 re pre sen ta va 72,4 dos re cur sos.

O mais gra ve: o go ver no cri ou um re cuo sem
pre ce den tes em re la ção fi nan ci a men to da sa ú de,

com ris co de com pro me ter as des pe sas fu tu ras de
um ser vi ço es sen ci al à po pu la ção.

Ao ve tar o pa rá gra fo se gun do do ar ti go  59 na
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para o exer cí cio de
2004, fi cou com pro me ti do o mé ri to da Emen da Cons-
ti tu ci o nal 29, de 2000, que tra ta exa ta men te de as se-
gu rar fon tes es tá ve is e per ma nen tes para o fi nan ci a-
men to das re a is ações de sa ú de, in clu si ve nos es ta-
dos e mu ni cí pi os.

Des sa for ma se evi ta in flar o or ça men to da sa ú-
de com en car gos pre vi den ciá ri os da União, ser vi ços
da dí vi da e des pe sas do Mi nis té rio fi nan ci a da com re -
cur sos do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po-
bre za.

Da mes ma for ma, Esta dos e Mu ni cí pi os, que
de ve ri am apli car 12% e 15% res pec ti va men te em
ações de sa ú de, po de rão  in clu ir des pe sas que não
são ver da de i ra men te de Sa ú de.

O mais gra ve, no en tan to, é que a equi pe eco nô-
mi ca não teve se quer o cu i da do de tra tar do as sun to
no cor po do Pro je to de Lei Orça men tá ria para 2004.

Qu an to ao Fome Zero, a  re du ção de re cur sos
para ape nas 400 mi lhões de re a is tam bém re pre sen-
ta um re cuo de gra ves pro por ções. Ca be ria ao go ver-
no Lula ex pli car ao Con gres so por que o pro gra ma
que pre ten dia re vo lu ci o nar a área so ci al no Bra sil e no 
mun do teve seu or ça men to re du zi do em mais de
70%. Por co in ci dên cia, o mes mo per cen tu al do au-
men to de gas tos do ga bi ne te da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca. Ou se tra ta va ape nas de mar ke ting, ou o
pro gra ma foi de si dra ta do por não apre sen tar os re sul-
ta dos pre vis tos, pro van do que os seus crí ti cos ti nham
ra zão.

O Con gres so re ce be, por tan to, um or ça men to
tí mi do que vem con tra ri ar as ex pec ta ti vas de toda a
so ci e da de. Expec ta ti vas es sas cri a das pelo pró prio
PT na cam pa nha ele i to ral e no pro gra ma de go ver no,
que me dei ao tra ba lho de re ler.Elas fo ram con so li da-
das du ran te anos pe las crí ti cas à in sen si bi li da de so ci-
al do go ver no Fer nan do Hen ri que. E se for ta le ceu nos 
úl ti mos me ses, quan do o or ça men to “en ges sa do” re -
ce bi do como he ran ça do go ver no an te ri or ser viu de
des cul pa para a ti mi dez das ações e ino pe rân cia dos
pro gra mas so ci a is nes ses 8 me ses de go ver no.

A de cep ção toma con ta dos que acre di ta ram na
pro mes sa de uma re vi ra vol ta em re la ção ao or ça men-
to de 2003. 

Não há ar gu men tos ca pa zes de ex pli car aos tra -
ba lha do res sem ter ra que os re cur sos se rão in su fi ci-
en tes para aten der me nos da me ta de da meta ini ci al
de 60 mil as sen ta dos. Hou ve erro de pla ne ja men to,
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de me tas e de com pro mis so com se ri as con se qüên ci-
as, pois tem se agra va do a ten são no cam po, como
com pro vam o cres ci men to de áre as in va di das e nú-
me ro de mor tes nos con fli tos ru ra is.

O ma i or aces so ao Pro gra ma Na ci o nal de Agri -
cul tu ra Fa mi li ar se ria uma boa no tí cia se o Pro naf não 
es ti ves se pra ti ca men te pa ra do nes ses me ses. Me re-
ce des ta que, en tre tan to que o PPA es te ja pre ven do
au men to da co ber tu ra do abas te ci men to de água de
92,4% para 93,5% e da co le ta de es go to de 50,9%
para 57,9%. Ou tra área pri vi le gi a da, e que terá im pac-
to na sa ú de da po pu la ção é o sa ne a men to, me re ce-
dor de ver bas sig ni fi ca ti vas, em bo ra não te nha sido
gas to ne nhum re cur so até ago ra em 2003.

Qu an to aos ser vi do res pú bli cos, além da sur-
pre sa da re for ma da pre vi dên cia, e da ta xa ção dos
ina ti vos, não há pre vi são de au men to dos seus sa lá ri-
os para o ano de 2004, con tra ri an do uma jus ta re pre-
sen ta ção do PT ao STF con tra o go ver no an te ri or.

O or ça men to de 2004 apre sen ta, no en tan to, se -
nho res, al gu mas le i tu ras in te res san tes.

Em pri me i ro lu gar, pode re pre sen tar uma opor -
tu ni da de de au to crí ti ca para o PT. Pois o Par ti do que
sem pre mar cou po si ção ao cri ar gas tos sem se pre o-
cu par com ar re ca da ção, hoje se vê na po si ção de li ca-
da de equi li brar re ce i ta e des pe sa.

Por ou tro lado, a fal ta de ino va ção no or ça men to
com pro va que es tá va mos no ca mi nho cer to. A pro me-
ti da uni fi ca ção de pro gra mas re pe te de for ma mais tí -
mi da o ex tin to Pro je to Alvo ra da, na me di da em que só 
con tem pla os pro gra mas de trans fe rên cia de ren da,
com o agra van te de re du zir o uni ver so de po bres
aten di dos. Sim, por que até o fi nal de 2002 fo ram ca -
das tra das 7 mi lhões de fa mí li as e já são aten di das
com pelo me nos um pro gra ma de trans fe rên cia mais
de 9 mi lhões de fa mí li as. Em oito me ses de go ver no,
fo ram iden ti fi ca das ape nas mais 100 mil fa mí li as. O
or ça men to pre vê aten der ape nas 7 mi lhões e 600 mil
fa mí li as, só 300 mil a mais do que em 2003. E nú me ro
in fe ri or às 9 mi lhões e 700 mil fa mí li as com ren da per
ca pi ta de meio sa lá rio mí ni mo, iden ti fi ca das no cen so
de 2000. 

E mais, se nho res: ape sar de su ces si vas crí ti cas
à li mi ta ção do pú bli co alvo iden ti fi ca do pelo ca das tro
uni fi ca do, o go ver no será obri ga do a ex clu ir ci da dãos
já aten di dos pe los pro gra mas. Será que a so ci e da de
não pre fe ri ria in clu ir um uni ver so ma i or de pes so as,
ain da que com be ne fí ci os me no res?

A iden ti fi ca ção de po bres e in di gen tes pela ren -
da de cem e 50 re a is, res pec ti va men te, sem qual quer
vin cu la ção com o sa lá rio mí ni mo, e sem pre vi são de

re a jus te anu al, re du zi rá o uni ver so da po pu la ção
aten di da, con tra ri an do o dis cur so da uni ver sa li za ção,
con for me o Pro gra ma do PT.

Espe ra va ain da mais ou sa dia dos aguar da dos
pro gra mas de trans fe rên cia de ren da. Onde eles es -
tão con tem pla dos no or ça men to? Ou o PT im pro vi sou
um pro gra ma de go ver no que não foi su fi ci en te men te
de ba ti do, fe i to ape nas para ga nhar ele i ção, ou não
dis põe de téc ni cos para trans for mar boas in ten ções
em ações con cre tas.

Se nho res, su gi ro aqui que o Se na do con vo que
o Mi nis tro Man te ga para ex pli car a re du ção de des pe-
sas da área so ci al em re la ção às des pe sas to ta is, e
prin ci pal men te, como se dará a uni fi ca ção dos pro-
gra mas e como se dará a ex clu são das fa mí li as.

A Lei do Orça men to não tem com pe tên cia para
de fi nir mu dan ças de mé ri to nos pro gra mas so ci a is
que es tão su je i tos a leis es pe cí fi cas. Se for in ten ção
do go ver no al te rar a le gis la ção vi gen te, a  es tru tu ra-
ção e o fun ci o na men to do pon to de vis ta or ça men tá-
rio, o Mi nis tro pre ci sa ex pli car de for ma cla ra ao Con -
gres so Na ci o nal.

O país fez uma es co lha pela pri o ri da de so ci al. O 
or ça men to de 2004 não faz jus ao que foi de ci di do nas 
ur nas.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la, pela Li de ran-
ça do PL, pelo tem po que ain da res ta da pror ro ga ção
da ses são.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
mu i to obri ga do pela ge ne ro si da de nes tes se gun dos
que nos res tam para apa gar mos as lu zes des te ple -
ná rio, este nos so cam po de ba ta lha.

Eu gos ta ria de lem brar à Se na do ra Lú cia Vâ nia,
que é pre o cu pa dís si ma com as ca u sas so ci a is do
País, que não ca í ram os re cur sos do Pro gra ma Fome
Zero. Pelo con trá rio, eles até au men ta ram um pou qui-
nho, só que ago ra es tão na ru bri ca do Mi nis té rio da
Sa ú de. Os pro gra mas de di vi são de ren da es tão ago -
ra a car go da que le Mi nis té rio.

Ama nhã o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça vai de ci-
dir o fu tu ro de Fer nan di nho Be i ra-Mar. A Go ver na do ra
do meu Esta do, o Mi nis tro da Jus ti ça e o Mi nis tro da
Casa Ci vil cri ti ca ram, mas, al guns dias atrás, o Tri bu-
nal de Jus ti ça de São Pa u lo de ter mi nou que ele fos se
man da do de vol ta para o Esta do do Rio.

É im pres si o nan te como às ve zes a lei é in sen sí-
vel, e os jul ga do res não con se guem en ten der as cir -
cuns tân ci as de um mo men to. Jul gam a pa la vra fria, a
le tra. Não é à toa que a Bí blia diz que “a le tra mata, o
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es pí ri to vi vi fi ca”. A le tra dá a luz à re li gião; o es pí ri to, à
co mu nhão com Deus. É isso que pre ci sa mos en ten-
der nes te País.

Espe ro que o nos so Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
de ci da pelo bom sen so. Não é pos sí vel que Fer nan di-
nho Be i ra-Mar vol te para o Rio de Ja ne i ro, onde, em
se tem bro do ano pas sa do, ca u sou tan ta con tur ba ção.
Essa é uma de ci são que qual quer pes soa que não te -
nha for ma ção da Ma gis tra tu ra to ma ria.

E faço aqui, Sr. Pre si den te, um ape lo ve e men te:
que ama nhã o bom sen so te nha es pa ço e seja re al-
men te o pro la tor des sa sen ten ça, a fim de que Fer -
nan di nho Be i ra-Mar fi que em São Pa u lo ou em qual -
quer ou tro Esta do, mas lon ge da base.Fiz ques tão de
ocu par este ple ná rio para de i xar re gis tra do o meu pe -
di do, que é do meu Esta do, e evi tar que esse cri mi no-
so vol te para Ban gu 1.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, por sua ge ne ro-
si da de, e uma boa-no i te!

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – A Pre si-
dên cia lem bra às Srªs e aos Srs. Se na do res que com -
pa re ce rá ao ple ná rio do Se na do ama nhã, às 14 ho ras
e 30 mi nu tos, o Exmº Vice-Pre si den te da Re pú bli ca,
Sr. José Alen car, para de ba ter a trans po si ção de
águas.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – So bre a
mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 767, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 256 do Re gi men to
Inter no da Casa, a re ti ra da do Re que ri men to nº 762,
de 2003, pelo qual so li ci tei a con vo ca ção do Exce len-
tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da De fe sa, Dr.
José Vi e gas Fi lho, ao Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2003. –
José Jor ge.

REQUERIMENTO Nº 768, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 256 do Re gi men to
Inter no da Casa, a re ti ra da do Re que ri men to nº 763,
de 2003, pelo qual so li ci tei a con vo ca ção do Exce len-
tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e Tec-
no lo gia, Dr. Ro ber to Ama ral, ao Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2003. –
José Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Com
base no art. 256, § 2º, I, do Re gi men to Inter no, de fi ro
a re ti ra da dos re que ri men tos.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Con ce do
a pa la vra por cin co mi nu tos  com cer te za com a apro -

va ção dos de ma is Srs. Se na do res  ao no bre com pa-
nhe i ro e ex ce len te Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho. Por-
tan to, pror ro go a ses são por cin co mi nu tos, para aten -
der ao Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do pela opor tu ni-
da de de re a li zar esta co mu ni ca ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com
tris te za e in dig na ção que uso a pa la vra, por que há
exa ta men te 15 dias vim a esta tri bu na trans mi tir o cla -
mor dos nor des ti nos, es pe ci al men te do ser ta ne jo ala -
go a no, para que o Go ver no Fe de ral to mas se pro vi-
dên ci as quan to à seca ines pe ra da que tem in fe li ci ta-
do mi lha res de nos sos con ter râ ne os; mas, in fe liz men-
te, ne nhu ma, ab so lu ta men te ne nhu ma me di da foi to -
ma da.

Lem brei des ta tri bu na que, ao as su mir, o Pre si-
den te Lula, nes te Con gres so Na ci o nal, dis se ao povo
que tra ba lha ria para que em seu Go ver no to dos os
bra si le i ros ti ves sem pelo me nos três re fe i ções ao dia.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AL) – Per mi te-me
V. Exª usar trin ta se gun dos, emi nen te Se na dor?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO  (PSDB – AL)
– Cer ta men te, caro Lí der Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AL) – Duas co i-
sas não me sur pre en dem mais:o amor que V.Exª tem 
por Ala go as, pelo Nor des te e pelo Bra sil, e os es pe tá-
cu los. O que V. Exª de nun cia é o es pe tá cu lo da per -
ver si da de e da ne gli gên cia. Pa ra be ni zo V. Exª pela ex -
po si ção em de fe sa do seu povo, que, em bo ra bre ve,
em face do adi an ta do da hora, é ex tre ma men te opor -
tu na!

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO  (PSDB – AL)
– Obri ga do, no bre Lí der Arthur Vir gí lio.

Em Ala go as, mi lha res de ser ta ne jo não es tão
fa zen do se quer uma re fe i ção ao dia. Não hou ve sa fra,
mas per da to tal da sa fra de mi lho e de fe i jão; não hou -
ve se gu ro sa fra para os pe que nos pro du to res, por er -
ros e equí vo cos da bu ro cra cia do Go ver no, que en -
ten deu ser a pre ci pi ta ção em Ala go as igual a do Nor -
des te in te i ro, como se essa fos se uma de ci são to ma-
da por um de cre to.

Trin ta e dois mu ni cí pi os ala go a nos es tão em es -
ta do de ca la mi da de pú bli ca, com emer gên cia de cre-
ta da. Mas não fo ram to ma das pro vi dên ci as para o
abas te ci men to de água por car ros-pi pas, pelo Exér ci-
to, pela Ae ro náu ti ca ou quem quer que seja. Não há
pro vi dên ci as para que ali men tos che guem aos cam -
po ne ses, que es tão dis pu tan do com o gado a pal ma
for ra ge i ra, um cac to, a úni ca ali men ta ção dis po ní vel.
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E mais: to dos os pro je tos hí dri cos no Esta do es tão
com os seus re cur sos con tin gen ci a dos. Não há des ti-
na ção para uma úni ca obra que ve nha mi no rar o so fri-
men to dos ser ta ne jos. O ca nal do ser tão, uma obra
es tru tu ran te, que, de po is de mu i ta luta, foi re i ni ci a da
pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que, le va rá água para 
o plan tio, para o gado, para a pis ci cul tu ra, pos si bi li tan-
do e cri an do con di ções de de sen vol vi men to sus ten ta-
do ao ser tão de Ala go as; mas está tam bém teve seus
re cur sos con tin gen ci a dos.

Pro gra ma da Agên cia Na ci o nal de Águas pre via
a cons tru ção de um mi lhão de cis ter nas em ca sas
que não são abas te ci das pela adu to ra; mas tam bém
foi con tin gen ci a da. A Agên cia Na ci o nal de Águas está 
ab so lu ta men te a zero.

Sr. Pre si den te, algo pre ci sa ser fe i to. O Go ver no
Fe de ral pre ci sa sair des sa inér cia. O Pre si den te Lula,
que tem or gu lho de ser um nor des ti no, um re ti ran te
que saiu de Per nam bu co de vi do à seca, afir mou que
nin guém to ma ria pro vi dên cia, se não ele. Mas, en tão
ou os Mi nis tros do Pre si den te Lula não es tão cum-
prin do a sua von ta de, ou este Go ver no não está se
en ten den do de for ma al gu ma.

Não se tra ta de fa zer jus ti ça, mas o caso de Ala -
go as pede um im pe ra ti vo de hu ma ni da de, pois, nes te
mo men to, ala go a nos pas sam sede e fome di an te do
des ca so com ple to do Go ver no Fe de ral, que, até hoje,
não to mou uma só me di da para mi no rar o so fri men to
dos ser ta ne jos.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – A Pre si-

dên cia apro ve i ta a opor tu ni da de para de se jar uma
boa re cu pe ra ção ao nos so que ri do ami go, Se na dor
Te o to nio Vi le la Fi lho, que foi aten di do no Hos pi tal Sa -
rah Ku bits chek.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Re nil do San -
ta na, Ro me ro Jucá, Re gi nal do Du ar te, Ro dolp ho Tou-
ri nho, Amir Lan do, Au gus to Bo te lho e Le o nel Pa van
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos,
na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter -
no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a des pe i to das re a ções con trá ri as,
se gue fir me o pro ces so de no me a ções apa dri nha das,
ou seja, o apa re lha men to do ser vi ço pú bli co, em que
o úni co cri té rio ob ser va do pelo go ver no pe tis ta do

Pre si den te Lula é o po lí ti co, in di fe ren te a qua is quer
ou tros, a co me çar pe los de na tu re za téc ni ca e de
com pe tên cia pro fis si o nal.

O edi to ri al de hoje de O Esta do de S.Pa u lo as-
si na la, a pro pó si to, que “esse pro ces so já pro duz re -
sul ta dos de sas tro sos na ad mi nis tra ção pú bli ca, com
im pac tos di re tos so bre a vida de mi lha res de bra si le i-
ros. E a cada dia sur gem no vas no tí ci as so bre o des -
mon te de ser vi ços que vi nham fun ci o nan do a con ten-
to, para aco mo dar apa dri nha dos po lí ti cos.”

Pela opor tu ni da de do tema, re que i ro que a ín te-
gra do edi to ri al pas se a cons tar des te pro nun ci a men-
to e, por con se qüên cia, dos Ana is do Se na do da Re -
pú bli ca. É o se guin te o teor do  edi to ri al:

As no me a ções apa dri nha das

O pre si den te do Par ti do dos Tra ba lha-
do res (PT), José Ge no i no, pre ten den do
tran qüi li zar os bra si le i ros, pre o cu pa dos com
o em per ra men to da má qui na ad mi nis tra ti va
como con se qüên cia do que vem sen do cha -
ma do de “apa re lha men to” da ad mi nis tra ção
pú bli ca, de cla rou que, dos 22 mil car gos de
con fi an ça que o pre si den te pode pre en cher,
15,4 mil, ou 70% do to tal, fo ram ou se rão
des ti na dos ao PT e aos par ti dos ali a dos e
6,6 mil – 30% – “não fo ram tro ca dos”, ou
seja, es tão pre en chi dos por no me a ções téc -
ni cas. Se que ria tran qüi li zar, não con se guiu.

Em pri me i ro lu gar, por que o pro ces so
de no me a ções apa dri nha das que está em
fran co de sen vol vi men to já está pro du zin do
re sul ta dos de sas tro sos na ad mi nis tra ção
pú bli ca, com im pac tos di re tos so bre a vida
de mi lha res de bra si le i ros. E a cada dia sur -
gem no vas no tí ci as so bre o des mon te de
ser vi ços que vi nham fun ci o nan do a con ten-
to, para aco mo dar apa dri nha dos po lí ti cos.
Já co men ta mos, em ou tros edi to ri a is, o que
ocor reu no Insti tu to Na ci o nal do Cân cer, na
Fu na sa e na Anvi sa, no Mi nis té rio da Sa ú-
de, no Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia,
no Incra, no BNDES. E ago ra se sabe de
no me a ções nos Cor re i os, fe i tas à re ve lia do
que de ter mi nam o Pla no de Car re i ras, Car -
gos e Sa lá ri os e o Ma nu al de Pes so al da
em pre sa; e da in di ca ção, para a ANP, do
ex-de pu ta do Arol do Lima, cuja úni ca cre-
den ci al para o car go é ser fi li a do ao PCdoB.

José Ge no i no, pre si den te do PT, afir-
mou, em ar ti go pu bli ca do na edi ção de sá-
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ba do do Esta do, que jul ga le gí ti mas as no -
me a ções fe i tas pelo go ver no.

“Esse é um pro ce di men to de pra xe
quan do mu dam go ver nos com ori en ta ções
po lí ti cas e par ti dá ri as di fe ren tes. Ou será
que o go ver no Lula de ve ria go ver nar com as 
di re ções e as pes so as co mis si o na das pelo
go ver no an te ri or?”

O pre si den te do PT co lo ca uma fal sa
ques tão. Nin guém está con de nan do o go-
ver no por ins ta lar nos pos tos-cha ve da ad-
mi nis tra ção pes so as de sua con fi an ça. O
que se con de na é o exa ge ro e a fal ta de cri -
té ri os, que ca rac te ri zam a par ti da ri za ção da
má qui na es ta tal. Car gos de li vre pro vi men to
não fo ram sem pre des ti na dos a apa ni gua-
dos po lí ti cos. Mu i tos de les, cer ta men te mais 
do que os 30% ci ta dos por Ge no i no, es ta-
vam ocu pa dos por téc ni cos qua li fi ca dos, in -
dis pen sá ve is para o fun ci o na men to da má-
qui na es ta tal, quan do o PT che gou ao go-
ver no. Sua subs ti tu i ção em mas sa por mi li-
tan tes par ti dá ri os, je ju nos na ro ti na e nos
pro ce di men tos bu ro crá ti cos da ad mi nis tra-
ção, só po dia re sul tar na pa ra li sia da má qui-
na es ta tal, em enor me con fu são nas re par ti-
ções e na le tar gia do pro ces so de to ma da
de de ci sões. Não se pen sou, nes se pro ces-
so, no usuá rio do ser vi ço pú bli co.

José Ge no i no afir ma que o go ver no
pri o ri zou o pre en chi men to fi si o ló gi co de car -
gos por que esta é a in con tor ná vel re a li da de
bra si le i ra. “O PT tem cons ciên cia de que se
faz ne ces sá ria, no Bra sil, uma pro fun da re -
for ma ad mi nis tra ti va e ge ren ci al do Esta do”,
es cre veu ele, no ar ti go ci ta do. Em se gui da,
acres cen tou: “Ou tro as pec to da de for ma ção
do nos so apa ra to pú bli co ad mi nis tra ti vo, tan -
to na União como nos Esta dos e mu ni cí pi os,
re si de no fato de que há um ex ces so de car -
gos de li vre pro vi men to. São de ze nas de mi -
lha res de car gos que po dem ser tro ca dos
nas mu dan ças de go ver no. Essa si tu a ção
cons pi ra con tra a efi ciên cia, de for ma as fi-
na li da des do Po der Pú bli co, in tro duz um
grau de par ti da ri za ção ex ces si vo em fun-
ções téc ni cas e é ca u sa de par te sig ni fi ca ti-
va da cor rup ção.”

Essa é uma aná li se ob je ti va e per ti-
nen te de uma das pi o res de for ma ções da
es tru tu ra po lí ti co-ad mi nis tra ti va bra si le i ra.
Mas, se a alta di re ção do PT co nhe ce a es -

sên cia e a na tu re za do pro ble ma, se não
erra no di ag nós ti co, o que le vou esse par ti-
do a sa bo tar, por to dos os me i os a seu al-
can ce, a con ti nu i da de e a im plan ta ção da
re for ma ad mi nis tra ti va ini ci a da no go ver no
Fer nan do Hen ri que?

A ex pli ca ção para o mis té rio está nas
li nhas fi na is do ar ti go de José Ge no i no. Re -
for mar o Esta do é ta re fa im pe ra ti va, “mas
não pode ser ex clu si va nem do PT nem do
go ver no, mas de to dos os par ti dos e da so -
ci e da de”. Em ou tras pa la vras, é pre ci so mu -
dar um sis te ma vi ci a do e ine fi ci en te, mas só 
de po is que a má qui na es ta tal for ide o lo gi ca-
men te en tra nha da pelo PT e seus ali a dos.
Qu an do a ope ra ção es ti ver con clu í da, quem 
sabe o go ver no tome a ini ci a ti va – que lhe
cabe – de pro por a re for ma ne ces sá ria.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. RENILDO SANTANA (PFL – SE. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, que ro ex pres sar, hoje, mi nha pre o cu-
pa ção com os ru mos da cons tru ção ci vil em nos so
País.

De fato, esse é um se tor que tem se ca rac te ri za-
do, ao lon go dos úl ti mos anos, pelo en co lhi men to,
pela fal ta de pres tí gio jun to às au to ri da des e pelo acú -
mu lo de frus tra ções.

Obser ve, Sr. Pre si den te, que, en tre maio de
2001 e maio de 2002, o ní vel de em pre go na cons tru-
ção ci vil so freu uma que da de 2,96%, e não se ima gi-
na va que a si tu a ção pu des se pi o rar. Pois pi o rou!
Entre maio do ano pas sa do e maio des te ano, o em -
pre go caiu mais 4,64%, o que sig ni fi ca que, em ape -
nas dois anos, qua se 100.000 pos tos de tra ba lho fo -
ram fe cha dos.

Por isso, Srªs e Srs. Se na do res, algo pre ci sa ser
fe i to. É fun da men tal que o Go ver no Fe de ral, em par -
ce ria com os Go ver nos Esta du a is e Mu ni ci pa is, e
tam bém com a ini ci a ti va pri va da, vol te a dar pri o ri da-
de ao ramo da cons tru ção ci vil, e não ape nas pe los
re fle xos eco nô mi cos que terá tal me di da, cuja ca rac-
te rís ti ca prin ci pal será a re vi ta li za ção de um se tor es -
tran gu la do e a re du ção do ín di ce de de sem pre go.

Há que se pen sar, com igual in ten si da de, nos
re fle xos que vão além do me lhor apro ve i ta men to da
for ça de tra ba lho. E, ao ana li sar esse lado da ques tão,
cons ta ta mos que qual quer pro gra ma do Go ver no
des ti na do ao for ta le ci men to da cons tru ção ci vil deve
con tem plar, an tes de qual quer ou tra co i sa, a cons tru-
ção de ca sas po pu la res.
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De acor do com o IBGE, Sr. Pre si den te, o dé fi cit
ha bi ta ci o nal em nos so País é de apro xi ma da men te
sete mi lhões de mo ra di as. E tem mais: esse dé fi cit
atin ge, aci ma de tudo, os bra si le i ros mais po bres. Afi -
nal, da que les sete mi lhões de fa mí li as que ne ces si-
tam de mo ra dia, qua tro mi lhões e qui nhen tas mil têm
ren da men sal aba i xo dos três sa lá ri os mí ni mos.

Ora, bas ta olhar es ses nú me ros para ve ri fi car
que a meta anun ci a da pelo Go ver no Fe de ral há pou -
cos me ses, qual seja, a de cons tru ir em 2003 um to tal
de 360.000 mo ra di as, pode ser con si de ra da tí mi da, e
até inex pres si va. Nes se rit mo, le va ría mos qua se 20
anos ape nas para ze rar o dé fi cit atu al de mo ra di as.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, não te mos ou -
tra op ção, a não ser ata car de fren te o pro ble ma. De-
ve mos in ves tir nes se se tor: um se tor que re pre sen ta
8% de nos so Pro du to Inter no Bru to. So men te em
2002, por exem plo, com to dos os per cal ços, a cons -
tru ção ci vil ge rou no Bra sil uma ren da de 94 bi lhões
de re a is; um se tor que con tri bui com 9% do va lor to tal
de im pos tos so bre a pro du ção; um se tor em que cada
mi lhão de real in ves ti do gera na eco no mia 29 em pre-
gos di re tos, mais 18 in di re tos e ou tros 18 in du zi dos;
um se tor que tem pa pel de ci si vo na ab sor ção de
mão-de-obra de me nor qua li fi ca ção; um se tor que uti -
li za ca pi tal, tec no lo gia e in su mos pre do mi nan te men te
na ci o na is, isto é, que pode ser es ti mu la do sem for çar
o au men to das im por ta ções e, em con se qüên cia,
pres si o nar o ba lan ço de pa ga men tos; um se tor que
tem im por tân cia vi tal para o com ba te à de si gual da de
re gi o nal, dado o im pul so que traz para a em pre ga bi li-
da de e para o es tí mu lo à qua li fi ca ção pro fis si o nal; um
se tor que, ten do foco na cons tru ção de mo ra di as po -
pu la res, pode con tri bu ir de ci si va men te para o au men-
to das con di ções de con for to e sa lu bri da de da po pu-
la ção bra si le i ra.

Esse o se tor é o da cons tru ção ci vil, Sr. Pre si-
den te, que deve re to mar a re le vân cia que já teve, dé -
ca das atrás, em nos so País.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ocu po a tri bu na do Se na do Fe de ral para
tra tar do im por tan te pa pel da agri cul tu ra no atu al mo -
men to por que pas sa a eco no mia bra si le i ra, par ti cu-
lar men te da pro du ção de ar roz no Esta do de Ro ra i-
ma.

Cer ta men te, não se pode fa lar de agri cul tu ra no
Bra sil de hoje sem exa mi nar as con di ções so ci a is,

eco nô mi cas e po lí ti cas que atra ves sa mos e sem
abor dar as nos sas cri ses no se tor de trans por te, de
ar ma ze na gem e de co mer ci a li za ção.

Ini ci al men te, gos ta ria de cha mar a aten ção des -
ta Casa para uma im por tan te en tre vis ta con ce di da ao 
jor nal O Esta do de S.Pa u lo, no dia pri me i ro de se -
tem bro, pelo Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues, da Agri cul-
tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, em que des ta ca que
o ar ma ze na men to de grãos e a ten são so ci al são
gran des pro ble mas a se rem en fren ta dos atu al men te
na agri cul tu ra.

Qu e ro lem brar que a po lí ti ca pú bli ca
não é só apo io à pro du ção, mas tam bém de 
lo gís ti ca e de in fra-es tru tu ra. Pre ci sa mos,
den tro do go ver no e do Mi nis té rio da Agri-
cul tu ra, tra ba lhar com mais vi gor numa or-
ga ni za ção que per mi ta o es co a men to da sa -
fra de ma ne i ra mais tran qüi la. Caso con trá-
rio, va mos cor rer o ris co da cri se da abun-
dân cia e essa cri se na agri cul tu ra é mu i to
gra ve.

Foi o que afir mou o Mi nis tro Ro ber to Ro dri-
gues, que está dis cu tin do com o BNDES uma li nha
de cré di to es pe cí fi ca para cons tru ção de ar ma zéns
no in te ri or.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para to -
dos nós que que re mos ver o Bra sil um ver da de i ro ce -
le i ro da hu ma ni da de, com uma agri cul tu ra al ta men te
de sen vol vi da, com pe ti ti va, ca paz de ofer tar, a pre ços
ade qua dos, ali men tos e ma té ri as-pri mas ao mer ca do
in ter no e ain da con tri bu ir de ci si va men te para a me-
lho ria de nos sas con tas ex ter nas, para to dos nós mu i-
to re pre sen ta a fi gu ra do Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues,
com sua com pe tên cia, vas ta ex pe riên cia e vi são es -
tra té gi ca de de sen vol vi men to de nos sa agri cul tu ra.

Sa be mos das di fi cul da des or ça men tá ri as que
en fren ta mos, da cri se das fi nan ças pú bli cas, que nos
vem acom pa nhan do du ran te mu i tos anos, mas sa be-
mos que es ta mos no rumo cor re to e que as me lho res
de ci sões se rão ado ta das para me lho rar e con so li dar
a po si ção do Bra sil, como um gran de país na agri cul-
tu ra mun di al.

Fe i tas es sas con si de ra ções in dis pen sá ve is
para po de mos pros pe rar na agri cul tu ra, com tra ba lho,
re cur sos eco nô mi cos e tec no lo gia avan ça da, gos ta-
ria de cha mar a aten ção das Srªs Se na do ras e dos
Srs. Se na do res para a ne ces si da de de apo i ar mos as
no vas fron te i ras agrí co las bra si le i ras e, par ti cu lar-
men te, a úl ti ma fron te i ra agrí co la: o Esta do de Ro ra i-
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ma, que já está in gres san do na área de atu a ção do
cha ma do agri bu si ness e po de rá con tri bu ir for te men te
para o de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co de toda a
Re gião Nor te e do Bra sil.

Ro ra i ma dis põe de mais de dois mi lhões de hec -
ta res de ter ras pro pí ci as ao cul ti vo de grãos e ou tras
cul tu ras que eram uti li za dos no pas sa do ape nas
como pas to na ti vo para a pe cuá ria ex ten si va.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti-
mos anos, o Bra sil tem sido im por ta dor de gran des
quan ti da des de um ali men to bá si co em nos sas me-
sas: o ar roz.

Não es tou aqui pre gan do o fe cha men to de nos -
sas fron te i ras às ex por ta ções de pa í ses ami gos, prin -
ci pal men te do Mer co sul, nem ten tan do cri ar di fi cul da-
des ao de sen vol vi men to do co mér cio in ter na ci o nal.
Estou de fen den do nos sa agri cul tu ra, a ge ra ção de
ren da, de em pre gos e de uma me lhor dis tri bu i ção de
ren da em nos so Bra sil.

Não po de mos ex por tar em pre gos em de tri men-
to de nos sos jo vens nem nos con ten tar mos com um
Pro du to Inter no Bru to pe que no, pelo sim ples fato de
não ex plo rar mos ade qua da men te to das as nos sas
po ten ci a li da des no co mér cio, na in dús tria, nos ser vi-
ços e na agri cul tu ra.

É isso o que vem ocor ren do na Re gião Nor te do
Bra sil, com suas enor mes po ten ci a li da des ain da não
ex plo ra das ade qua da men te.

O Esta do de Ro ra i ma apre sen ta o mais ele va do
ín di ce de pro du ti vi da de agrí co la na pro du ção de ar -
roz: sete mil qui los por hec ta re, cer ca de 40% su pe ri or
à mé dia na ci o nal.

Nos sas con di ções cli má ti cas – a ma i or quan ti-
da de de ho ras de sol e a ri que za do nos so solo – con -
tri bu em de ci si va men te para apre sen tar mos ní ve is de
pro du ti vi da de agrí co la mu i to su pe ri o res aos das de-
ma is re giões do Bra sil. E isso pre ci sa ser apro ve i ta do,
em be ne fí cio da Re gião Nor te, em be ne fí cio de Ro ra i-
ma e em be ne fí cio do Bra sil.

Em fe ve re i ro de 2003, os Esta dos Uni dos ven di-
am a to ne la da de ar roz ao pre ço de no ven ta dó la res.
Atu al men te, com a ca rên cia de ar roz no mer ca do do
Cone Sul, os pre ços co bra dos pe los Esta dos Uni dos
se co lo cam en tre cen to e se ten ta e seis dó la res e
cen to e no ven ta e cin co dó la res por to ne la da, o que
de mons tra cla ra men te o ris co que cor re mos se não
der mos todo o apo io ne ces sá rio aos nos sos pro du to-
res de ar roz.

O Bra sil atu al men te si tua-se na oi ta va po si ção
na re la ção dos ma i o res pro du to res mun di a is de ar roz:
a Chi na está em pri me i ro lu gar, com 181 mi lhões de
to ne la das, e o Bra sil, com ape nas 10,5 mi lhões de to -
ne la das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos sa
agri cul tu ra pre ci sa de ape nas um pou co de apo io: de
boas es tra das, de ar ma zéns, de cré di to ade qua do, de 
as sis tên cia téc ni ca e de paz no cam po. Tudo isso te -
mos con di ções de con se guir, se guin do a ori en ta ção
fir me, se gu ra e cla ri vi den te do Mi nis tro Ro ber to Ro -
dri gues.

O Esta do de Ro ra i ma, com suas ter ras fér te is,
com seus ele va dos ín di ces de pro du ti vi da de agrí co la,
está pron to para par ti ci par des sa luta em be ne fí cio do 
Bra sil, ge ran do em pre gos, ren da, di vi sas e cri an do as 
con di ções para nos so de sen vol vi men to so ci al e eco -
nô mi co.

A pro du ção de ar roz em alta es ca la é ape nas
um item das gran des po ten ci a li da des de nos sa Re-
gião. Bas ta um pou co de es tí mu lo e um pou co de apo -
io, para ter mos uma res pos ta fir me da agri cul tu ra de
Ro ra i ma e da Re gião Nor te.

Mu i to obri ga do.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.)

O RISCO DO CONFRONTO

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na, na tar de de hoje, para um bre ve co men-
tá rio, a res pe i to de ma té ria in ti tu la da “Mo bi li za ção se
man tém em São Ga bri el”, pu bli ca da no jor nal Zero
Hora, de 18 de agos to do cor ren te ano. 

A ma té ria é de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que sua in ser ção nos Ana is do Se na do é opor -
tu na e ser ve, in clu si ve, de aler ta para o Go ver no Lula
so bre os ris cos de um con fron to en tre ru ra lis tas e mi li-
tan tes do MST no Rio Gran de do Sul.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr Pre si den te,
Srªs e Srs Se na do res, a im pren sa na ci o nal di vul gou,
em vá ri os jor na is, no iní cio do mês pas sa do, que o
Con se lho de Altos Estu dos e Ava li a ção Tec no ló gi ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos vai so li ci tar à Mi nis tra de
Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous sef, o fim do ho rá rio de
ve rão.

Se gun do as no tí ci as pu bli ca das, a ex tin ção da
mu dan ça de ho rá rio é con sen so en tre os de pu ta dos
que in te gram o con se lho.

Sr Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, não há
dú vi da de que as pre o cu pa ções dos de pu ta dos são
me ri tó ri as e a dis cus são do tema é vá li da pe los as -
pec tos con fli tan tes que apre sen ta.

Cum pre in clu si ve res sal tar que, do pon to de vis -
ta emi nen te men te téc ni co, e pe las in for ma ções do Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia, no mo men to há so bra de
ener gia e, por tan to, a ado ção do ho rá rio de ve rão,
nes te ano, se ria dis pen sá vel.

Entre tan to, tra ta-se de as sun to con tro ver so que
me re ce al gu mas re fle xões.

No pri me i ro se mes tre des te ano, tive a opor tu ni-
da de de re la tar, na Co mis são de Infra-es tru tu ra des ta
Casa, dois pro je tos que tra ta vam di fe ren te men te do
tema. Um de les pre ten dia ex tin guir o ho rá rio de ve rão
em de ter mi na dos Esta dos e o ou tro pre ten dia re gu la-
men tá-lo em lei, tor nan do-o efe ti vo.

Na oca sião, ofe re ci pa re cer, que foi apro va do,
pela re je i ção de am bos pela mes ma ra zão que me
opo nho, nes te mo men to, à pre ten são do Con se lho de 
Altos Estu dos e Ava li a ção Tec no ló gi ca da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Ape sar dos ar gu men tos con trá ri os, há de se re -
co nhe cer que o ho rá rio traz be ne fí ci os. Ain da que a
re du ção do con su mo to tal seja pou co ex pres si va, o
ob je to ma i or do ho rá rio de ve rão é o de re du zir a de -
man da má xi ma no ho rá rio de pon ta de car ga do sis te-
ma elé tri co in ter li ga do. Há um des lo ca men to do ho rá-
rio de ocor rên cia da pon ta e, con se qüen te men te, ma -
i or se gu ran ça e con fi a bi li da de do sis te ma nas ho ras
crí ti cas.

Embo ra seja pre ju di ci al para al guns tra ba lha do-
res que te nham de sair mu i to cedo para o tra ba lho, o
ho rá rio de ve rão traz mais se gu ran ça para aque les
que po dem vol tar para casa quan do ain da há cla ri da-
de. Além dis so, como há um ma i or apro ve i ta men to da
luz so lar, as pes so as po dem des fru tar de mais tem po
para o la zer e ou tras ati vi da des.

Sr Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, é ine gá vel
que o tema pos sui de fen so res e opo si to res, com for -

tes ar gu men tos de am bos os la dos; en tre tan to, tal
como nos pa re ce res que pro fe ri na Co mis são de
Infra-es tru tu ra, pen so que o mais im por tan te é que o
ho rá rio de ve rão pos sa ser im ple men ta do, quan do
ne ces sá rio, pelo Po der Exe cu ti vo.

Des ta for ma, se o país es ti ver atra ves san do
uma cri se de abas te ci men to de ener gia, a ado ção do
ho rá rio de ve rão é im pres cin dí vel. Em con tra par ti da,
se o abas te ci men to de ener gia es ti ver com fol ga, tal -
vez não va lha a pena ins ti tuí-lo.

Con tu do, re pi to, essa de ci são só pode ser to ma-
da por aque les que têm a res pon sa bi li da de de ope rar
o sis te ma elé tri co bra si le i ro. É por isso que o Exe cu ti-
vo, que re ce be do ONS – Ope ra dor Na ci o nal do Sis te-
ma os da dos per ti nen tes, deve ter a li ber da de de to -
mar essa de ci são.

De ter mi nar sim ples men te o fim do ho rá rio de
ve rão sig ni fi ca in vi a bi li zar a pos si bi li da de de o Po der
Exe cu ti vo, quan do ne ces sá rio, uti li zá-lo em mo men-
tos de cri se – ou para evi tá-las.

Tra ta-se, por tan to, de um ins tru men to de que
Po der Exe cu ti vo deve dis por para me lhor re gu lar a
de man da e a ofer ta de ener gia, e que não pode ser
sim ples men te ex tin to.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. e
Se na do res, até al gum tem po atrás, ha via um dito po -
pu lar, nos re can tos mais lon gín quos des se País, que
fo ca li za va os três os per so na gens lo ca is mais co nhe-
ci dos: o pa dre, o mé di co e o téc ni co da Ema ter. Acon -
te ce que o mé di co e o pa dre, pa dro e i ros do cor po e
da alma, cu i da vam, igual men te, de ou tros re can tos e
pas sa vam por ali, quan do mu i to, uma vez por quin ze-
na, quan do não por mês. O su fi ci en te, tal vez, para a
re mis são dos pe ca dos, mu i to pou co para a res sur re i-
ção da car ne. O téc ni co da Ema ter, ele sim, mu i tas ve -
zes pas tor, mu i tas ve zes cu ra dor; não era pa dre, mas
era mu i tas ve zes pa dri nho; não era mé di co, mas era,
ou tras tan tas ve zes, no mí ni mo, con se lhe i ro. Como
em ou tro co nhe ci do di ta do po pu lar, po dia-se até não
co nhe cer aque le de ba ti na, ou aque le de ja le co, mas
to dos sa bi am quem era aque le de boné, ca ni ve te no
cin to, Jeep Wil lis e bota tipo “zebu”.

Pou cas são as ins ti tu i ções que têm, na sua tri -
lha, os mes mos mar cos da his tó ria do País, nas úl ti-
mas cin co dé ca das. O sis te ma Ema ter nas ceu como
ACAR, em Mi nas Ge ra is, nos idos de 1948. O cli ma
ain da era do pós-guer ra, e o Bra sil ne ces si ta va de
uma po lí ti ca de sen vol vi men tis ta que pro pi ci as se a
mo der ni za ção do cam po e a me lho ria das con di ções
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de vida da po pu la ção ru ral, en tão am pla men te ma jo ri-
tá ria.

As se men tes lan ça das em Mi nas se alas tra ram
por todo o País, fer ti li za das, es pe ci al men te, em 1956,
pelo Pre si den te, tam bém mi ne i ro, Jus ce li no Ku bits-
chek, com a cri a ção da Asso ci a ção Bra si le i ra de Cré -
di to e Assis tên cia Ru ral, a ABCAR. Pos te ri or men te, já 
no re gi me mi li tar, na dé ca da de 70, foi ins ti tu í do o Si -
bra ter, Sis te ma Bra si le i ro de Assis tên cia Téc ni ca e
Exten são Ru ral, co or de na do, em ní vel na ci o nal, pela
Embra ter e exe cu ta do, nos es ta dos, pe las Ema ters.

No iní cio, o sis te ma pri vi le gi a va a fa mí lia do pro -
du tor como um todo, des de as suas ha bi li da des pro -
du ti vas, até a sua qua li da de de vida. Os téc ni cos, nor -
mal men te, tra ba lha vam em du pla, o agrô no mo para
as co i sas da lida, a ex ten si o nis ta para as co i sas da
vida. Ele, e os me lho res es pa ça men tos, a me lhor se -
men te, o tem po de plan tar e o tem po de co lher. Ela, e
a mis tu ra qua se má gi ca do hi dra tan te ca se i ro, a hor ta
no fun do do quin tal, o fil tro, a va ci na, a sa ú de da fa mí-
lia. Quem di ria, nem só do de se jo de ser ae ro mo ça se
ali men ta vam os so nhos de mu i tas mo ço i las de en tão:
mais do que isso, ser ex ten si o nis ta pa re cia, mu i to
mais, os “pés no chão”. 

Pou co mais de duas dé ca das de po is, a mo der-
ni da de, o di vór cio do “ca sal” de ex ten si o nis tas, com a
pri o ri da de da pro du ção e da pro du ti vi da de. Então,
“plan te, que o go ver no ga ran te”. A tal du pla se dis sol-
veu, em nome dos re sul ta dos pro du ti vos da pro pri e-
da de. Era re co men da ção o pri vi lé gio dos re sul ta dos
da pro du ção e da pro du ti vi da de, a cha ma da “re vo lu-
ção ver de”. Era ne ces sá rio pro du zir mais, a cus tos
me no res. O pro fis si o nal, em nome do Esta do, cor ria o
ris co de se tor nar um mero agen te ven de dor de adu -
bos e fer ti li zan tes, se gun do os in te res ses da in dús-
tria, nor mal men te mul ti na ci o nal.

Mas, a ex pe riên cia acu mu la da do téc ni co da
Ema ter ja ma is per mi tiu que ele de i xas se de con tem-
plar o pro du tor ru ral na sua in te i re za, ele e sua fa mí lia,
o pro du tor e o pai, a roça e a casa, a plan ta e a mu lher,
a co lhe i ta e os fi lhos.

Entre tan to, por me lho res que fos sem os re sul ta-
dos da as sis tên cia téc ni ca e da ex ten são ru ral, par ti-
cu lar men te no au men to da pro du ção de ali men tos, a
Embra ter não pas sou in có lu me à sa nha, ini ci a da nos
tem pos do en tão Pre si den te Col lor, de des mon te do
Esta do bra si le i ro. O Si bra ter foi de sa ti va do e a Embra -
ter ex tin ta. É evi den te que, sem uma co or de na ção na -
ci o nal das po lí ti cas de as sis tên cia téc ni ca e de ex ten-
são ru ral, as Ema ters vi ram-se numa es pé cie de or -
fan da de ins ti tu ci o nal e fi nan ce i ra, e de pen den tes dos
ajus tes es tru tu ra is dos res pec ti vos es ta dos e das in -
jun ções co muns na re par ti ção do “bolo po lí ti co” lo cal.

Eram tem pos de pri va ti za ções, a qual quer cus -
to, e a qual quer pre ço. Não im por ta va se as Ema ters

man ti nham, como pú bli co pri o ri tá rio, os pe que nos
pro du to res ru ra is, exa ta men te aque les que não pos -
su em con di ções fi nan ce i ras para ar car com os cus tos
dos ser vi ços ofe re ci dos por em pre sas par ti cu la res e
pe las or ga ni za ções cha ma das não go ver na men ta is.
Não im por ta va se es ses mes mos pro du to res eram
res pon sá ve is por par ce la sig ni fi ca ti va dos ali men tos
bá si cos que abas te cem as ci da des bra si le i ras. Não
im por ta va se a as sis tên cia téc ni ca e a ex ten são ru ral
eram um di ta me cons ti tu ci o nal, a lei ma i or. Mas, nem
mes mo essa fú ria pri va ti zan te foi ca paz de ar re fe cer
os âni mos da gen te “ema te ri a na”. Mu i tas ve zes com
sa lá ri os avil ta dos, equi pa men tos su ca te a dos, lá con -
ti nu a vam aque les ver da de i ros sa cer do tes, as rou pas
ma lha das pela po e i ra de es tra das es bu ra ca das, o
boné, o ca ni ve te e a bota zebu; agrô no mo, ve te ri ná rio,
zo o tec nis ta, téc ni co agrí co la, ex ten si o nis ta so ci al;
con fi den te, se pre ci so; cu ran de i ro, se ne ces sá rio.

Não é à toa que per sis tem as Ema ters cin qüen-
to nas, como a de Mi nas Ge ra is, e as trin to nas, como a 
de Ron dô nia. A Ema ter ron do ni en se co me mo rou, no
úl ti mo dia 31 de agos to, 32 anos de fun da ção. Ela
nas ceu Asso ci a ção de Cré di to e Assis tên cia Ru ral,
ou Acar, em 1971, quan do Ron dô nia ain da era Ter ri-
tó rio. Em 1976, pas sou a cha mar-se Assis tên cia Téc -
ni ca e Exten são Ru ral – Aster e, fi nal men te, Ema ter,
em 1984. Hoje, ela já tem con di ções de aten der todo o 
Esta do, atra vés de 58 es cri tó ri os, es pa lha dos pe los
52 mu ni cí pi os ron do ni en ses. Já são mais de mil or ga-
ni za ções de pro du to res ru ra is, en tre as so ci a ções,
sin di ca tos e co o pe ra ti vas, e mais de 100.000 fa mí li as
de pe que nos agri cul to res aten di dos, sem pre com o
ob je ti vo de pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co,
so ci al, po lí ti co e cul tu ral das co mu ni da des ru ra is.

Um brin de aos 32 anos da Ema ter de Ron dô nia!
A nos sa his tó ria de se ja con ti nu ar sen do es cri ta com
as tin tas do seu tra ba lho, da sua de di ca ção e do seu
es pí ri to pú bli co, para que pos sa mos co me mo rar jun -
tos, a cada pas so, o ob je ti vo ma i or de cons tru ir um
país me nos de si gual, sem fome e sem mi sé ria. Que o
bolo des te ani ver sá rio seja re che a do de es pe ran ça e
que ele seja co lo ca do so bre uma gran de mesa de co -
mu nhão.

Há um pre sen te sen do de sem bru lha do. O Go-
ver no Fe de ral está de sa tan do os me lho res la ços para 
re im plan tar uma po lí ti ca na ci o nal de as sis tên cia téc -
ni ca e de ex ten são ru ral no País. A pro pos ta tem
como ob je ti vo “apo i ar, es ti mu lar e ani mar ini ci a ti vas
de de sen vol vi men to ru ral sus ten tá vel, as qua is en vol-
vam ati vi da des agrí co las e não agrí co las, ten do como 
cen tro o for ta le ci men to da agri cul tu ra fa mi li ar, vi san-
do a me lho ria da qua li da de de vida e ado tan do os
prin cí pi os da agro e co lo gia como eixo ori en ta dor das
ações”.

No rol de seus prin cí pi os ori en ta do res, cha mam
a aten ção o de “pro mo ver uma re la ção de par ti ci pa-
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ção e ges tão com par ti lha da, pa u ta da na co-res pon-
sa bi li da de en tre to dos os agen tes do pro ces so, es ta-
be le cen do in te ra ções efe ti vas e per ma nen tes com a
co mu ni da de. O modo de ges tão deve re ver, con ti nu a-
men te, os pas sos e ações es ta be le ci dos, de for ma a
de mo cra ti zar as de ci sões, con tri bu ir para a cons tru-
ção da ci da da nia e fa ci li tar o pro ces so de con tro le so -
ci al”, e o de “ado tar um en fo que mul ti dis ci pli nar es ti-
mu lan do a ado ção de no vos pa ra dig mas tec no ló gi cos
que per mi tam uma in ser ção não su bor di na da das po -
pu la ções lo ca is no mer ca do glo ba li za do, vi san do ge rar
no vas fon tes de ren da eco no mi ca men te viá ve is, so ci-
al men te jus tas e eco lo gi ca men te sus ten tá ve is”.

Tudo in di ca, por tan to, que os prin ci pa is for mu la-
do res des ta po lí ti ca es tão se ori en tan do pela ex pe-
riên cia his tó ri ca das Ema ters. E a Ema ter de Ron dô-
nia, com cer te za, é par te subs tan ci al des ta mes ma
his tó ria.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res:

“PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 30”

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, ex pres são ma i-
or da nos sa de mo cra cia, pre viu, em seu art. 5º, um ex -
ten so rol de di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is. Den tre
es tes, des ta ca mos a pre vi são ins cul pi da no in ci so
LXVII (ses sen ta e sete) que reza:

“não ha ve rá pri são ci vil por dí vi da, sal vo o do
res pon sá vel pelo ina dim ple men to vo lun tá rio e ines -
cu sá vel de obri ga ção ali men tí cia e a do de po si tá rio
in fi el”.

Sr. Pre si den te, a Cons ti tu i ção Fe de ral, com
esse dis po si ti vo, bus cou evi tar que ci da dão al gum
seja le va do à pri são por não con se guir pa gar uma dí -
vi da.

Nada mais jus to.
No en tan to, alu di do dis po si ti vo, nas ex ce ções à

re gra da im pos si bi li da de de pri são por dí vi da, es ta be-
le ceu a pri são do não pa ga dor de pen são ali men tí cia
e a do de po si tá rio in fi el.

A pri me i ra ex ce ção é de in dis cu tí vel im por tân cia
e deve ser pre ser va da no tex to cons ti tu ci o nal. Po rém,
a pre vi são da pri são do de po si tá rio in fi el não pode
mais per ma ne cer na Cons ti tu i ção, de ven do, ur gen te-
men te, ser ba ni da do rol de di re i tos e ga ran ti as do fa -
mi ge ra do art. 5º da Car ta Mag na.

É pre men te a ne ces si da de de se ex pur gar do
or de na men to ju rí di co pá trio a pos si bi li da de de pri são
ci vil do de po si tá rio in fi el que, se gun do vas to en ten di-
men to dou tri ná rio e ju ris pru den ci al, não mais se jus ti-
fi ca em face da in cor po ra ção de al guns tra ta dos in ter-
na ci o na is ao Di re i to Inter no. Nou tro giro, há a pre men-
te ne ces si da de de se adap tar o or de na men to ju rí di co

pá trio aos tra ta dos in ter na ci o na is que fo ram ra ti fi ca-
dos pelo Bra sil, após a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção
de 1988.

Esta mos as sis tin do a um ver da de i ro abu so, por
par te de mu i tos cre do res, da pri são ci vil do de po si tá-
rio in fi el. Mu i tos ci da dãos de bem es tão sen do sub-
me ti dos ao en car ce ra men to pelo fato de não po de-
rem ar car com dí vi das, mu i tas ve zes em fun ção da
per da do em pre go ou mes mo pela im pos si bi li da de de
ar car com os al tís si mos ju ros co bra dos por ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras.

Essa si tu a ção, Sr. Pre si den te, não pode pros pe-
rar.....

A Car ta Mag na pá tria não de i xa dú vi das ao es -
ta tu ir que “as nor mas de fi ni do ras dos di re i tos e ga ran-
ti as fun da men ta is têm apli ca ção ime di a ta” (art. 5º, §
1º). Isso sig ni fi ca di zer que qual quer nor ma de fi ni do ra
de di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is, in clu si ve aque -
las pre vis tas em tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos
huma nos, de vi da men te ra ti fi ca dos, pas sam a vi go rar
de ime di a to na or dem ju rí di ca in ter na bra si le i ra, sem
ne ces si da de de pos te ri or le gis la ção que a im ple-
men te.

Por ou tro lado, o § 2º, do mes mo art. 5º, dis põe
que “os di re i tos e ga ran ti as ex pres sos nes ta Cons ti tu-
i ção não ex clu em ou tros de cor ren tes do re gi me e dos
prin cí pi os por ele ado ta dos, ou dos tra ta dos in ter na ci-
o na is em que a Re pu bli ca Fe de ra ti va do Bra sil seja
par te”.

Fe i tas es sas con si de ra ções ini ci a is, urge des ta-
car que os tra ta dos ra ti fi ca dos pelo Bra sil, não se co a-
du nam com a atu al pre vi são cons ti tu ci o nal que vi a bi li-
za a pri são de de po si tá rio in fi el.

O Pac to Inter na ci o nal dos Di re i tos Ci vis e Po lí ti-
cos teve seu tex to apro va do pelo Con gres so Na ci o nal
Bra si le i ro atra vés do De cre to Le gis la ti vo nº 226, de 12 
de de zem bro de 1991 e san ci o na do por meio do De -
cre to Pre si den ci al nº 592, de 6 de ju lho de 1992, ten -
do o Bra sil de po si ta do a Car ta de Ade são na Se cre ta-
ria Ge ral  das Na ções Uni das em 24 de ja ne i ro de
1992, en tran do em vi gor em 24 de abril do mes mo
ano.

A par tir des sa data, o Bra sil obri gou-se a im ple-
men tar e a pro te ger di re i tos fun da men ta is pre vis tos
no re fe ri do Pac to, o qual, no seu art. 9º, nº 1, es ta be le-
ce que toda pes soa tem di re i to à li ber da de e à se gu-
ran ça pes so a is. Além dis so, re pe le a ar bi tra ri e da de
da pri são ou do en car ce ra men to, dis pon do, ain da,
que nin guém po de rá ser pri va do de sua li ber da de,
sal vo pe los mo ti vos pre vis tos em lei e em con for mi da-
de com os pro ce di men tos nela es ta be le ci dos.

Mas o dis po si ti vo que nos in te res sa mais de
per to é o art. 11 do Pac to, que es ta tui que “nin guém
po de rá ser pre so ape nas por não po der cum prir uma
obri ga ção con tra tu al”. Esse dis po si ti vo, ao fa zer alu -
são à “obri ga ção con tra tu al”, açam bar ca aque las
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obri ga ções de cor ren tes de de pó si to. Daí sua gran de
im por tân cia.

Por ou tro lado, o Bra sil ra ti fi cou, tam bém, o Pac -
to de São José da Cos ta Rica, de no mi na do de Con -
ven ção Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos. Este
Pac to foi apro va do pelo Bra sil por meio do De cre-
to-Le gis la ti vo nº 27, de 25 de se tem bro de 1992, e
san ci o na do atra vés do De cre to Pre si den ci al nº 678,
de 6 de no vem bro do mes mo ano.

Na mes ma li nha do Pac to Inter na ci o nal dos Di -
re i tos Ci vis e po lí ti cos, o art. 7º da Con ven ção Inte ra-
me ri ca na es ta be le ce que toda pes soa tem di re i to à li -
ber da de e à se gu ran ça pes so a is (nº 1) e nin guém
será sub me ti do à de ten ção ou ao en car ce ra men to ar -
bi trá ri os (nº3). Mas é ao item 7 do art. 7º que se deve
dar acen tu a da aten ção ao se de ba ter o pre ce i to cons -
ti tu ci o nal em aná li se. Dis põe re fe ri do dis po si ti vo: “nin-
guém deve ser de ti do por dí vi das. Este prin cí pio não
li mi ta os man da dos de au to ri da de ju di ciá ria com pe-
ten te ex pe di da em vir tu de de ina dim ple men to de obri -
ga ção ali men tar”.

Cons ta ta-se, pois, de ma ne i ra in so fis má vel, da
le i tu ra dos dis po si ti vos aci ma re fe ri dos, a ex pres sa
ga ran tia de que nin guém pode ser pre so por dí vi das,
cum prin do evi den ci ar, ain da, que a úni ca res sal va a
tal pro i bi ção é o ina dim ple men to de obri ga ção ali-
men tar.

Assim, per ce be-se cla ra men te o con fli to exis-
ten te en tre o in ci so LXVII do art. 5º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral e o dis pos to nos tra ta dos in ter na ci o na is, tan -
to o Pac to Inter na ci o nal de di re i tos Ci vis e Po lí ti cos,
quan to o Pac to Inte ra me ri ca no de Di re i tos Hu ma nos.
Sur ge, aí, um im pas se, que pode ser so lu ci o na do por
via in ter pre ta ti va que de ve rá re ca ir, so bre tu do, no do
§ 2º, do art. 5º, da Lei Ma i or.

De fato, o art. 5º, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
tor nou exem pli fi ca ti vo o rol dos di re i tos e ga ran ti as
fun da men ta is pre vis tos, so bre mo do nos in ci sos do
mes mo art. 5º, ao de ter mi nar, que “os di re i tos e ga -
ran ti as ex pres sos nes ta Cons ti tu i ção não ex clu em
ou tros de cor ren tes do re gi me e dos prin cí pi os por ela
ado ta dos, ou dos tra ta dos in ter na ci o na is em que a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil seja par te”. É com
base nes te dis po si ti vo que po de mos afir mar, com
tran qüi li da de, que os tratados Internacionais de
Direitos Humanos, quando ratificados, ingressam em
nosso Ordenamento Jurídico com status de Norma
Constitucional.

Na li ção de Dal mo Abreu Dal la ri, “as nor mas so -
bre di re i tos e ga ran ti as cons tan tes em tra ta dos em
que o Bra sil seja par te com ple tam as dis po si ções do
art. 5º e nes te se in te gram, in cor po ran do-se, por tan to,
ao sis te ma cons ti tu ci o nal bra si le i ro de di re i tos e ga -
ran ti as in di vi du a is”.

Em ver da de, a nos sa Cons ti tu i ção é omis sa
quan to à ma ne i ra de se agir quan do uma dis po si ção

de tra ta do in ter na ci o nal de vi da men te ra ti fi ca do con-
tra ri ar pre ce i to cons ti tu ci o nal, como aque le que pre vê
a pri são ci vil por dí vi da de de po si tá rio in fi el. Flá via Pi -
o ve san, nes te par ti cu lar, en si na que, em ha ven do
este con fli to, de ve rá pre va le cer a nor ma mais fa vo rá-
vel à pro te ção da ví ti ma, pois, no pla no dos di re i tos
hu ma nos, in te ra gem o Di re i to Inter na ci o nal e Di re i to
Inter no, mo vi dos pe las mes mas ne ces si da des de
pro te ção, de ven do pre va le cer a nor ma que me lhor
pro te ja o ser hu ma no, ten do em vis ta que a pri ma zia é 
da pes soa hu ma na.

Ora,
– se os di re i tos fun da men ta is elen ca dos em tra -

ta dos in ter na ci o na is de que o Bra sil seja par te têm
apli ca ção ime di a ta (art. 5º, § 1º); 

– se den tre os di re i tos cons ti tu ci o nal men te ga -
ran ti dos são acres ci dos aque les pre vis tos em tra ta-
dos in ter na ci o na is ra ti fi ca dos pelo País (art. 5º, § 2º); 

– se as nor mas de Di re i to Inter na ci o nal in gres-
sam no or de na men to ju rí di co bra si le i ro com sta tus
hi e rár qui co de nor ma cons ti tu ci o nal e 

– se no con fli to de uma nor ma in ter na ci o nal com 
um pre ce i to cons ti tu ci o nal deve pre va le cer aque le
mais be né fi co à pro te ção da ví ti ma, dú vi da al gu ma
pa i ra so bre a im pos si bi li da de de pri são ci vil do de po-
si tá rio in fi el no Bra sil, ante o con ti do no Pac to Inter na-
ci o nal de di re i tos Ci vis e Po lí ti cos e na Con ven ção
Ame ri ca na de Di re i tos Hu ma nos (Pac to de São José
da Cos ta Rica).

A per ma nên cia do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que 
pre vê a pri são ci vil por dí vi da pode con du zir a abu sos,
for ta le cen do a po si ção de de ter mi na dos cre do res ao
en se jar a pos si bi li da de de que a le gis la ção in fra cons-
ti tu ci o nal pre ve ja, sem qual quer cri té rio de ra zo a bi li-
da de ou ade qua ção, pri vi lé gi os para de ter mi na das
ca te go ri as de cre do res. Isto ocor re com a pre vi são,
cons tan te da Lei nº 8.866/94, na qual con si de ra-se
de po si tá rio da fa zen da pú bli ca, a pes soa a que a le -
gis la ção tri bu tá ria ou pre vi den ciá ria im po nha a obri -
ga ção de re ter ou re ce ber de ter ce i ro, e re co lher aos
co fres pú bli cos, im pos tos, ta xas e con tri bu i ções, in-
clu si ve à se gu ri da de so ci al. Será con si de ra do de po si-
tá rio in fi el, nes te caso, aque le que não en tre ga à Fa -
zen da Pú bli ca, o va lor re ti do, no ter mo e for ma fi xa dos
na le gis la ção tri bu tá ria e pre vi den ciá ria. O de po si tá-
rio, nes te caso, es ta rá su je i to a um pro ces so su má rio,
sem ob ser vân cia do con tra di tó rio e da am pla de fe sa,
ao cabo do qual de ve rá ou po de rá a ele ser co mi na da
a pena de pri são. Esta pena de pri são, como é de bom 
al vi tre, deve se aper fe i ço ar em um pro ces so em que
se as se gu re ao de po si tá rio am pla pos si bi li da de de
de mons trar que não hou ve, por exem plo, cul pa de
sua par te ou mes mo que não se con subs tan ci ou a si -
tu a ção fá ti ca que con fi gu re o des cum pri men to de de -
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ve res de cor ren tes do de pó si to. Pela for ma como está
re di gi da alu di da lei, o de po si tá rio de quan ti as de vi das
à Fa zen da Pú bli ca po de rá ser pre so se, na con tes ta-
ção, não com pro var o de pó si to in te gral de vi do ou
mes mo se fi car re vel. O juiz po de rá, in clu si ve, jul gar
an te ci pa da men te a lide, se ve ri fi ca dos os efe i tos da
re ve lia. Isso, em ver da de, é um ab sur do.

O mes mo ab sur do, e ain da com ma i or in ten si-
da de, pode ser ve ri fi ca do nos con tra tos gra va dos
com ali e na ção fi du ciá ria em ga ran tia. Se gun do o
De cre to-lei nº 911/69 “se o bem ali e na do fi du ci a ri a-
men te não for en con tra do ou não se achar na po ses
do de ve dor, o cre dor po de rá re que rer a con ver são
do pe di do de bus ca e apre en são, nos mes mo au tos,
em ação de de pó si to...”. Isso sig ni fi ca que se o de -
ve dor-ali e nan te de i xar de cum prir a obri ga ção por
al gum mo ti vo (de sem pre go, ju ros abu si vos co bra-
dos pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra etc.), po de rá ver de -
cre ta da sua pri são.

É por ter ob ser va do essa ver da de i ra aber ra ção
ju rí di ca que pro pus a PEC, que re ce beu o nº 30 nes ta
Casa, para evi tar, que mu i tos ci da dão sé ri os se jam le -
ga dos à pri são. Ade ma is, acre di to que essa emen da
irá me lho rar o sis te ma cons ti tu ci o nal de di re i tos fun -
da men ta is, ade quan do-os aos tra ta dos de di re i tos
hu ma nos, que pos su em for ça cons ti tu ci o nal pelo § 2º, 
do art. 5º, tor nar-se de cu ri al im por tân cia para a apro -
va ção des sa Emen da Cons ti tu ci o nal que su pri me a
hi pó te se de pri são do de po si tá rio in fi el pre vis ta no in -
ci so LXVII, do art. 5º, da Cons ti tu i ção de 1988.

Ter mi no este pro nun ci a men to ci en te de que ob -
te rei apo io de meus pa res na apro va ção des sa PEC
que re pu to da mais alta im por tân cia para o apri mo ra-
men to de nos sa Car ta Mag na.

É o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho no va men te a esta tri bu na aler tar o
Go ver no Fe de ral so bre o co lap so da sa ú de em San ta
Ca ta ri na.

O Hos pi tal Re gi o nal de Cri ci ú ma, res pon sá vel
por toda a re gião car bo ní fe ra, está pres tes a fe char as 
por tas pelo des ca so do Go ver no Fe de ral, mais es pe-
ci fi ca men te do Mi nis té rio da Sa ú de, ór gão esse de so-
ri en ta do.

O hos pi tal não re ce be o pa ga men to de mais de
2 mil au to ri za ções de in ter na ção hos pi ta lar que so-
mam mais de R$2 mi lhões de re a is, e de ze nas de
pro ce di men tos car día cos, que re pre sen tam mais de
R$780 mil re a is.

Os mé di cos e os fun ci o ná ri os do hos pi tal es tão
com os pa ga men tos em atra so e já avi sa ram o Mi nis-

té rio que não irão mais re a li zar qual quer tipo de ci rur-
gia ele ti va pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS).

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, será que
te mos um con tin gen ci a men to no SUS? Será que o
FMI e o Ban co Mun di al con si de ram os gas tos com a
Sa ú de e com o SUS des pe sas e isso pre ju di ca o su -
pe rá vit?

Srs. Se na do res, o Hos pi tal Re gi o nal de Cri ci ú-
ma aten de mi lha res de pes so as e, por des ca so do Mi -
nis té rio da Sa ú de, pode até fe char. Estou pe din do aos 
mem bros do Go ver no que in ter ce dam em fa vor do
Hos pi tal, pois sa ú de não é ques tão po lí ti ca, e sim
ques tão so ci al e ne ces sá ria.

O povo da re gião car bo ní fe ra não me re ce esse
des ca so na sa ú de pú bli ca hos pi ta lar.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 46 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

3-9-2003
quar ta-fe i ra

9h30 – Pro fes sor Stép ha ne Mon cla i re, Pro fes sor
Ti tu lar de Ciên cia Po lí ti ca de Uni ver si da-
de de Sor bo ne
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10h30 – Se nho ra Annick The bia-Mel san
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11h00 – Ses são Espe ci al em ho me na gem ao Jor -
na lis ta Ro ber to Ma ri nho, com a pre sen ça
do Se nhor João Ro ber to Ma ri nho,
Vice-Pre si den te das Orga ni za ções Glo bo
Ple ná rio do Se na do Fe de ral

15h30 – Ordem do Dia
Ple ná rio do Se na do Fe de ral

19h00 – Ina u gu ra ção da Se cre ta ria de Esta do da
Arti cu la ção Na ci o nal “Casa de San ta Ca -
ta ri na”, con vi te do Go ver na dor Luiz Hen-
ri que da Sil ve i ra, Go ver na dor do Esta do
de San ta Ca ta ri na
SHIS QI 7 conj. 3 casa 4 – Lago Sul
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Ata da 113ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 4 de Se tem bro de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

 Pre si dên cia do Sr. José Sar ney

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alme i da Lima –
Alo i zio Mer ca dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do –
Ana Jú lia Ca re pa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio
Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus to Bo te lho
–  Del ci dio Ama ral – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão
– Edu ar do Aze re do – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Edu ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca-
mar go – Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – Flá vio
Arns – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ge ral do Mes qui ta Jú -
ni or – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio
Cos ta – He lo í sa He le na – He rá cli to For tes – Ide li
Sal vat ti – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
João Ba tis ta Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro
– Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no – José Jor ge –
José Ma ra nhão – José Sar ney – Le o mar Qu in ta ni lha
– Lú cia Vânia – Luiz Ota vio – Mag no Mal ta – Ma gui to
Vi le la – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci-
el – Mo za ril do Ca val can ti – Osmar Dias – Pa pa léo
Paes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros
– Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma
– Ro se a na Sar ney – Sér gio Ca bral – Sér gio Gu er ra – 
Sibá Ma cha do – Tas so Je re is sa ti – Te o to nio Vi le la
Fi lho – Tião Vi a na – Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 69 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

Com mu i ta hon ra, co mu ni co à Casa que se en -
con tra no ple ná rio o Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli-
ca, Dr. José Alen car, que aten deu ao nos so con vi te
para aqui de ba ter as ques tões re la ti vas às trans po si-
ções das águas do rio São Fran cis co.

Con vi do S. Exª a par ti ci par da Mesa. (Pa u sa.)

Encon tra-se tam bém no ple ná rio des ta Casa o
Sr. Mi nis tro Ciro Go mes.

Con vi do S. Exª a com por a nos sa Mesa. (Pa u sa.)
Qu e ro as si na lar, uma vez mais, a ale gria e a

hon ra de re ce ber mos nes ta Casa o Vice-Pre si den te,
José Alen car, ho mem que, du ran te tan to tem po como
Se na dor, pres tou gran des ser vi ços ao País nes ta
Casa, que abri lhan tou du ran te o pe río do em que
exer ceu o seu man da to.

Con ce de rei a pa la vra ao Sr. Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca, que terá trin ta mi nu tos para a sua ex po si-
ção.Em se gui da, será con ce di da a pa la vra aos de ba-
te do res in di ca dos pe las li de ran ças, que te rão dez mi -
nu tos cada um para a sua ex po si ção.

Encon tra-se tam bém no re cin to des ta Casa o Sr. 
Mi nis tro dos Trans por tes, o Sr. Ander son Ada u to, a
quem con vi do para par ti ci par da Mesa. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Dr. José
Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Pedi ao Pre si den te
que me per mi tis se fa lar da tri bu na para ma tar a sa u-
da de, pelo me nos por al guns mi nu tos, do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na do
sem pre es ta rá à dis po si ção para ma tar as sa u da des
de V. Exª.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Exmº Sr. Pre si den te
José Sar ney, Srs. Se na do res, Srs. De pu ta dos aqui
pre sen tes, ilus tres con vi da dos, au to ri da des que pres -
ti gi am esta nos sa pas sa gem pelo Se na do, que tem
como ob je ti vo, como to dos sa bem, de ba ter os as pec-
tos li ga dos a um tra ba lho que visa à re vi ta li za ção e à
trans po si ção de águas do rio São Fran cis co, como to -
dos sa bem, des de 1847, Dom Pe dro II teve um so nho:
le var água ao semi-ári do se ten tri o nal, re gião de no mi-
na da “co ra ção da seca”, no Nor des te.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va pe diu-me
que co or de nas se um gru po de tra ba lho do qual fa zem
par te cin co Mi nis té ri os: o Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal, cujo ti tu lar, Mi nis tro Ciro Go mes, está pre sen te
nos pres ti gi an do; o Mi nis té rio da Fa zen da; o Mi nis té-

26112 Sexta-fe i ra 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL458     



rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão; a Casa Ci -
vil e o Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

Ao ini ci ar mos as ope ra ções de de mons tra ção
das idéi as, con vi da mos para par ti ci pa rem co nos co os 
di re to res do Co mi tê da Ba cia do Rio São Fran cis co,
cujo Pre si den te, Dr. José Car los Car va lho, está aqui
com ou tros mem bros da Di re to ria do Co mi tê, e re pre-
sen tan tes dos Esta dos de Mi nas, Ba hia, Per nam bu-
co, Ser gi pe e Ala go as, além, na tu ral men te, dos ou-
tros Esta dos que tam bém par ti ci pam da ba cia, como
To can tins – aqui re pre sen ta do pelo Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos – e Dis tri to Fe de ral.

O pro pó si to é exi bir com cla re za, com ab so lu ta
trans pa rên cia, to das as idéi as, já que trans po si ção de 
águas e obras de en ge nha ria nes se se tor sem pre
pre o cu pam. A ri gor, qual quer obra de en ge nha ria é fa -
tor de agres são à na tu re za, es pe ci al men te uma que
pro põe trans por águas de uma ba cia para ou tra.

O pro gra ma será exi bi do ra pi da men te, ain da
que seja gran de, por que con tem pla toda a ba cia, co -
me çan do pelo Esta do onde nas ce o rio São Fran cis-
co, Mi nas Ge ra is, e pas san do pela Ba hia, por Per -
nam bu co, Ser gi pe e Ala go as. Além dis so, mos tra as
obras de no mi na das ei xos de trans po si ção – eixo nor-
te, les te, oes te e sul –, pre vis tas no pro je to, e os es tu-
dos fe i tos por Mi nas Ge ra is, pela Ba hia, por Ser gi pe e
Ala go as, que con têm tam bém os ple i tos de cada um
des ses Esta dos afe ta dos pe los pro ble mas do rio.

Há uma pre o cu pa ção mu i to gran de com o des -
ma ta men to no cur so do rio São Fran cis co, o que agra -
va a ero são e, por tan to, o seu as so re a men to. Por
essa ra zão, o tra ba lho con tem pla um pro gra ma cu i da-
do so de de sas so re a men to, de re com po si ção da ve-
ge ta ção ci li ar em toda a ex ten são do rio e de tra ta-
men to de seus prin ci pa is aflu en tes.

Na ex po si ção será mos tra do que em Mi nas Ge -
ra is, por exem plo, três aflu en tes prin ci pa is do rio - o
rio das Ve lhas, o Uru cu ia e o Pa ra ca tu – se rão con -
tem pla dos com al gu mas obras que en ri que ce rão
suas va zões. Além dis so, há um tra ba lho sé rio em to -
dos os Mu ni cí pi os ri be i ri nhos, que são cer ca de qui -
nhen tos – no Esta do de Mi nas Ge ra is são cer ca de
du zen tos e qua ren ta, além dos que es tão na Ba hia,
em Per nam bu co, Ser gi pe e Ala go as –, os qua is pre ci-
sam de tra ta men to de es go to sa ni tá rio e cu jas in dús-
tri as de ve rão se apa re lhar para o tra ta men to de eflu -
en tes in dus tri a is.

Esse pro gra ma não pode ser re a li za do ape nas
por um Go ver no, mas pode ser ini ci a do e ter con sis-
tên cia no fu tu ro, por que há ini ci a ti vas do Se na do tra -
mi tan do no Con gres so Na ci o nal, a par tir de um pro je-
to do emi nen te Se na dor Anto nio Car los Va la da res, de 

Ser gi pe. A pro pos ta de S. Exª foi apro va da no Se na do
Fe de ral e está tra mi tan do na Câ ma ra dos De pu ta dos,
já ten do pas sa do pela Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça, e pre vê que 0,5% da re ce i ta lí qui da da União
será des ti na do, du ran te vin te anos, para exe cu ção e
ma nu ten ção da re vi ta li za ção do São Fran cis co.

Não pos so alon gar mi nhas pa la vras por que pre -
ci so apro ve i tar os trin ta mi nu tos que me fo ram da dos
para uma apre sen ta ção vi su al, se o Pre si den te me
per mi tir, após a qual, pen so, será mais fá cil o diá lo go
en tre os Se na do res in te res sa dos em qual quer de ta-
lhe.

Se V. Exª me per mi te, eu pe di ria que fos sem de -
mons tra das, na tela, as idéi as que trou xe para apre -
sen tar ao Se na do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
ab so lu ta li ber da de para com por a sua ex po si ção.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Mu i to obri ga do.

(Pro ce de-se à pro je ção de ví deo.)
(Iní cio às 14h47min e tér mi no às
15h48min.)

SEGUE TEXTO PARA LOCUÇÃO DO 
VÍDEO “PROGRAMA SÃO FRANCISCO”

Pro gra ma São Fran cis co

Ao lon go dos sé cu los a seca tem re pre sen ta do
para o nor des te um ver da de i ro fla ge lo.

Fa mí li as obri ga das a aban do nar suas ca sas e
seus per ten ces em bus ca de con di ções de so bre vi-
vên cia.

Nes ses úl ti mos qua tro sé cu los, inú me ras fo ram
as gran des se cas.

Fo ram sé cu los de so fri men tos e de pro vi dên ci as
que em nada re sul ta ram.

Exem plos exis tem, no en tan to, onde a cri a ti vi da-
de e a en ge nho si da de ven ce ram as di fi cul da des im -
pos tas pela na tu re za.

Um des tes exem plos nos é dado pe los egíp ci os
que, há cin co mil anos, com os re cur sos ru di men ta res
que dis pu nham, se va le ram das águas do Nilo para vi -
a bi li zar a vida além de suas mar gens; pre va le ceu aí, a 
de ter mi na ção de um povo re a li za dor.

Não foi por aca so que eles tam bém cons tru í ram
as pi râ mi des que hoje tes te mu nham o re sul ta do do
es for ço ini ci a do na que la épo ca e con ti nu a do até os
nos sos dias, com obras cada vez mais mo der nas e
efi ca zes; o de ser to do Sa a ra hoje, apre sen ta man-
chas de um ver de exu be ran te, que ga ran tem con di-
ções para a exis tên cia de nú cle os ur ba nos como a ci -
da de de Gisa ao fun do, pró xi mo ao Ca i ro, e pro pi ci am
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opor tu ni da des para o de sen vol vi men to de suas po pu-
la ções.

Entre nós, as ten ta ti vas de le var águas do Rio
São Fran cis co para o Semi-Ári do Se ten tri o nal da tam
da épo ca de D. Pe dro II; de lá para cá mu i tos es tu dos
fo ram re a li za dos, to dos, po rém, na mes ma li nha de
aten di men to ao Semi-Ári do Se ten tri o nal, pro va vel-
men te por ser ele a mais fre qüen te ví ti ma das se cas
por se en con trar nele o que se con ven ci o nou cha mar
de co ra ção da seca, área onde a pro ba bi li da de de
ocor rên cia de seca ul tra pas sa a casa dos 80%.

Na que la épo ca che gou a ser tra ça do um ca nal,
sa in do das pro xi mi da des da ci da de de San ta Ma ria
da Boa Vis ta e che gan do ao Ri a cho dos Por cos, pon -
tos de par ti da e che ga da bem pró xi mos dos ado ta dos
pe los di ver sos es tu dos co nhe ci dos o que mos tra que, 
ape sar da im pre ci são dos ma pas to po grá fi cos eles
de ti nham um gran de co nhe ci men to da re gião.

A vi são do atu al Go ver no, no en tan to, é ou tra! O
ob je ti vo de sua atu a ção está am pli a do, e o es for ço,
ago ra, não está di re ci o na do só para o aten di men to
das ne ces si da des do Semi-Ári do Se ten tri o nal e, sim,
vol ta do para todo Semi-Ári do bra si le i ro; o que está
sen do pro pos to é um gran de pro gra ma ca paz de be -
ne fi ci ar to dos os es ta dos da re gião Semi-Ári da e da
Ba cia do Rio São Fran cis co, com so lu ções para seus
pro ble mas de cor ren tes da fal ta d’água, da de gra da-
ção am bi en tal dos rios da ba cia, da con ta mi na ção
das águas na tu ra is por fal ta de sa ne a men to bá si co ou 
ain da por con ta da de vas ta ção das ma tas ci li a res.

A idéia ago ra é, em par ce ria com os es ta dos,
de ci dir o que exa ta men te de ve rá ser fe i to. Nun ca, na
his tó ria bra si le i ra, hou ve um pro gra ma tão abran gen-
te e efe ti vo para re sol ver o dra ma cen te ná rio da se ca-
pro ble ma hí dri co do semi-ári do, in clu si ve a re vi ta li za-
ção da ba cia do Rio São Fran cis co. Assim, com o Pro -
gra ma São Fran cis co, o go ver no es ta rá ata can do de
fren te, para com ba ter e de be lar esse mal que afli ge
uma par ce la sig ni fi ca ti va da po pu la ção bra si le i ra. Se -
guin do, fi nal men te, o exem plo de ou tros pa í ses que
ado ta ram, com su ces so, so lu ções se me lhan tes.
Esta rá trans for man do re giões po bres e ári das em
áre as pro du ti vas e com po ten ci al de cres ci men to, que 
as tor na rão ca pa zes, não só de atra ir in ves ti men tos,
como, tam bém, e prin ci pal men te, de re du zir a mi gra-
ção de seus fi lhos.

Va mos dar ra zão, no co me ço do sé cu lo 21, ao
que o his to ri a dor João Ri be i ro dis se no fi nal do sé cu lo
19: que o Rio São Fran cis co é “o gran de ca mi nho da
ci vi li za ção bra si le i ra”.

O que foi con ven ci o na do cha mar de PROGRAMA 
SÃO FRANCISCO abran ge a re vi ta li za ção do Rio São

Fran cis co e um con jun to de obras es tru tu ran tes que
aten dem a todo o Semi-Ári do bra si le i ro.

Mos tra-se aqui a área de abran gên cia da Ba cia
do São Fran cis co, de li mi ta da em ver me lho, e a ex ten-
são do po lí go no das se cas, de li mi ta da em ver de.

Como sa be mos, é a re gião mais po bre do Bra sil,
com me nor PIB per ca pi ta e me nor Índi ce de De sen-
vol vi men to Hu ma no, abri gan do uma po pu la ção de 18
mi lhões de pes so as, con fi gu ran do-se como a ma i or
po pu la ção de semi-ári do no mun do.

O rio São Fran cis co en con tra-se em gran de es -
ta do pro ces so de de gra da ção am bi en tal em toda a
sua ex ten são, que abran ge os tre chos do Alto, Mé dio,
Sub-Mé dio e Ba i xo São Fran cis co. Po rém, o pro ble ma
da de gra da ção apre sen ta ca rac te rís ti cas di fe ren tes
em cada re gião, o que pede so lu ções di fe ren ci a das
para cada pro ble ma.

No Nor des te, es tão dis po ní ve is so men te 3% de
toda a água do Bra sil, sen do que, des tes, 75% cor res-
pon dem ao Rio São Fran cis co.

Na re gião do Alto São Fran cis co, no Esta do de
Mi nas Ge ra is, onde o ín di cea in ci dên cia de chu vas é
o a ma i or da ba cia, o des ma ta men to in ten si vo e a pre -
do mi nân cia de so los are no sos tem têm ca u sa do uma
ero são de gran des pro por ções nas suas mar gens e
de seus aflu en tes. Assim, os de tri tos vão se acu mu lar
na re gião do Mé dio São Fran cis co, em Mi nas e na Ba -
hia, onde as ve lo ci da des de es co a men to são me no-
res. Esta é a ori gem dos ex ten sos de pó si tos de are ia
que mo di fi cam a ca lha do rio, alar gan do-a e tor nan-
do-a mais ra sa a cen tu a da em al gu mas áre as, que
leva ao au men to da car ga de se di men tos trans por ta-
da pe los rios e ao con se qüen te as so re a men to das
ca lhas prin ci pa is, alar gan do-as e tor nan do-as mais
ra sas em di ver sos tre chos.

Res sal ta mos que aA mo di fi ca ção da ca lha do
Rio São Fran cis co, so bre tu do na área do Mé dio São
Fran cis co, em ter ri tó rio ba i a no, não al te ra sua va zão,
que tem se man ti do nos mes mos pa drões há dé ca-
das, pois essa va zão cor res pon de a às uma par ce la
das chu vas que caem têm ca í do ine xo ra vel men te so -
bre a ba cia, que tem se man ti do nos mes mos pa drões
há dé ca das.

Como exem plo des se as so re a men to, pode-se
ver, nes sa ima gem ob ti da a par tir do spa ce shut tle, a 
re gião mon tan te do re ser va tó rio de So bra di nho, onde
exis tem ex ten sos de pó si tos de are ia. A co lo ra ção da
água, mais cla ra, in di ca gran de vo lu me de se di men-
tos em sus pen são.

No Ba i xo São Fran cis co, atin gin do prin ci pal-
men te osna área dos Esta dos de Ala go as e Ser gi pe,
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a pre sen ça das bar ra gens e usi nas hi dre lé tri cas da
Chesf mu dou subs tan ci al men te o re gi me do rio. Por -
que, re gu la ri za do, ele di mi nu iu a in ci dên cia de che i as.
Isso de ter mi nou uma mo di fi ca ção im por tan te, por
exem plo, no pro ces so de fer ti li za ção de suas mar-
gens, e mes mo no ecos sis te ma nes te tre cho do rio.

Na ba cia do Rio São Fran cis co exis tem cer ca de 
500 mu ni cí pi os, sen do que 240 de les es tão si tu a dos
em Mi nas Ge ra is. Esses mu ni cí pi os, em sua ma i o ria,
não têm sa ne a men to bá si co. Isso re sul ta em uma de -
gra da ção subs tan ci al da qua li da de da água do rio e
de seus aflu en tes, como os so bre tu do no Rios das Ve -
lhas, Pa ra ca tu e Uru cu ia.

Os go ver nos de ca da dos es ta dos ba nha dos
pelo São Fran cis co tem têm es tu da do o pro ble ma da
de gra da ção am bi en tal da ba cia e dis põem de pro pos-
tas de com pe ten te men te, ações para a cor re ção dos
pro ble mas apon ta dos.

Essas pro pos tas, ain da em for ma de es tu dos-
pre li mi nar, po de rão ser trans for ma das em pro je tos e
in cor po ra das ao Pro gra ma São Fran cis co.

O Esta do de Mi nas Ge ra is, por exem plo, tem um 
pro gra ma de re vi ta li za ção do Rio São Fran cis co, cujo
es co po abran ge os se guin tes pro gra mas:

• Pro gra ma de Edu ca ção Ambi en tal;

• Pro gra ma de Ge ra ção, Di fu são e
Trans fe rên cia de Co nhe ci men to e Tec-
no lo gia;

• Pro gra ma de Implan ta ção de Obras Hi -
dráu li cas;

• Pro gra ma de Me lho ri as da Infra-Estru-
tu ra Viá ria Ru ral;

• Pro gra ma de Re com po si ção da Co ber-
tu ra Ve ge tal;

• Pro gra ma de Re cu pe ra ção e Pre ser va-
ção de Áre as De gra da das e Ma ne jo
Sus ten tá vel do Solo; e

• Pro gra ma de Sa ne a men to Ambi en tal.

Ou tro exem plo é o Pla no Pi lo to da Ba hia, que
diz res pe i to a um ter ço da ex ten são do rio no Esta do,
en tre Ibo ti ra ma e Ju a ze i ro. Seu ob je ti vo é, es sen ci al-
men te, re cu pe rar e con for mar a ca lha para con fe rir a
ele con di ções de na ve ga bi li da de no tre cho. Os pro ce-
di men tos a se rem im ple men ta dos são os se guin tes:

Entre Ibo ti ra ma e Pi lão Arca do, re cu pe rar e es -
ta bi li zar as mar gens ero di das e so la pa das, uti li zan-
do-se tec no lo gi as de con ten ção me câ ni ca de ta lu des
fra gi li za dos e a cons tru ção de es pi gões que as se gu-
rem a es ta bi li za ção do le i to me nor do rio;

Implan tar, nas ime di a ções da ci da de de Bar ra,
um cam po de tes tes em es ca la real, ob je ti van do o di -
men si o na men to de es pi gões e ou tras cons tru ções
que ve nham a es ta bi li zar o tal ve gue e a pro mo ver a
“la va gem” do le i to flu vi al atra vés da eli mi na ção dos
ban cos de are ia mó ve is, como exe cu ta do com su ces-
so nos rios Mis sis si pi, Reno, Da nú bio e ou tros;

Vi a bi li zar de for ma de fi ni ti va a na ve ga ção flu vi al
en tre a eclu sa de So bra di nho e Ju a ze i ro / Pe tro li na,
atra vés de der ro ca men tos lo ca li za dos e a im plan ta-
ção de di ques trans ver sa is ao flu xo;

Con so li dar Ju a ze i ro e Pe tro li na como os mais
im por tan tes pó los em pre sa ri a is e de in ter fa ce de
trans por tes do in te ri or do Nor des te.

Ain da no Pla no Pi lo to da Ba hia, exis tem ou tras
ações de im por tân cia para o de sen vol vi men to sus-
ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co que são:

• Au men tar a ofer ta de ener gia e ele var
as va zões re gu la ri za das para o con su-
mo hu ma no e agrí co la;

• Impul si o nar al ter na ti vas no sen ti do da
atra ção em pre sa ri al e ala van ca gem de
ati vi da des eco nô mi cas re gi o na is, como 
fru ti cul tu ra ir ri ga da, aqüi cul tu ra e agri-
cul tu ra fa mi li ar, sem pre res pe i tan do a
cul tu ra hu ma na e as ca rac te rís ti cas e
pe cu li a ri da des am bi en ta is do semi-ári-
do;

• Vi a bi li zar e efe ti var pó los re gi o na is de
de sen vol vi men to sus ten tá vel ao lon go
do cur so flu vi al;

• Con ver ter o Rio São Fran cis co na mais 
im por tan te ar té ria de trans por te in ter-
mo dal do in te ri or do semi-ári do, in cen ti-
van do a mo vi men ta ção de car gas re gi-
o na is, a in te gra ção en tre o Su des te e o 
Nor des te;

• Avan çar os pro gra mas de pro mo ção
so ci al, de edu ca ção, de sa ú de e de en -
si no pro fis si o na li zan te;

• Implan tar obras e pro gra mas de sa ne a-
men to bá si co e des ti na ção dos re sí du-
os só li dos das ci da des ri be i ri nhas, prin -
ci pal men te na for ma de pro te ção à sa -
ú de e ao bem-es tar dos ri be i ri nhos;

• Uti li zar mão-de-obra re gi o nal para as
obras de re vi ta li za çâo do le i to do rio
São Fran cis co.

Há, tam bém, pro pos tas de ações para o ba i xo
São Fran cis co, abran gen do os es ta dos de Ala go as e
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Ser gi pe, que po de rão fa zer par te do Pro gra ma São
Fran cis co e que tem, pre ven do as se guin tes ações a
se rem im ple men ta das:

• Estu dos de con ten ção da ero são das
mar gens nas vár ze as en di ca das (ma-
tas ci li a res);

• Pro mo ção da sus ten ta bi li da de eco nô-
mi ca e ges tão das vár ze as en di ca das /
ir ri ga das;

• Estu do de vi a bi li da de de ocu pa ção ra-
ci o nal nas APAs das Vár ze as Li vres;

• Sa ne a men to, de fi ni ção da fun ção am-
bi en tal e do uso ra ci o nal das La go as
Mar gi na is;

• Pes ca Flu vi al – con tro le, or ga ni za ção,
ca de ia pro du ti va (es pé ci es), ges tão,
sus ten ta bi li da de am bi en tal da pes ca
atra vés de tan ques-rede;

• Ava li a ção do trans por te de só li dos em
sus pen são na cas ca ta de usi nas hi dre-
lé tri cas e pro du zi dos na ba cia do Ba i xo
São Fran cis co;

• Ava li a ção dos ga nhos e per das eco nô-
mi co-fi nan ce i ros (ener gé ti cos) com di-
fe ren tes res tri ções na UHE Xin gó. Ava -
li a ção da bar ra gem de re gu la ção à ju-
san te em fun ção da fle xi bi li da de ope ra-
ci o nal da usi na e dos be ne fí ci os a ju-
san te;

• Sa ne a men to bá si co, en glo ban do sis te-
mas de abas te ci men to d’água e es go-
ta men to sa ni tá rio;

• Fo men to de ati vi da des tu rís ti cas;
• Zo ne a men to eco nô mi co-eco ló gi co;
• Irri ga ção fora das vár ze as e pis ci cul tu-

ra;
• Estu dos dos ce ná ri os so ci o e co nô mi cos

da área;
• Pro gra mas de de sen vol vi men to se to ri al

(sa ú de, edu ca ção e in fra-es tru tu ra) as -
sis tên cia téc ni ca, ges tão am bi en tal e
de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal;

• Ava li a ção da va zão mí ni ma e an te pro-
je to de even tu al re vi são da cota das
cap ta ções flu vi a is para ga ran tia do su-
pri men to hí dri co de usos di ver sos;

• Ava li a ção dos pro je tos de as sen ta men-
to fun diá rio e pro pos ta de mo de los al-
ter na ti vos para a agri cul tu ra fa mi li ar de
se que i ro;

• Estu do da ocu pa ção do solo, da es tru-
tu ra fun diá ria e das po ten ci a li da des de
re for ma e ati va ção pro du ti va vol ta da
aos usos sus ten tá ve is;

• Pro pos ta para sis te ma in te gra do de
pes qui sa e de sen vol vi men to e ca pa ci-
ta ção téc ni ca de Ala go as e Ser gi pe.

A ava li a ção dos pro gra mas, es tu dos e pro je tos
dis po ní ve is mos trou uma sé rie de obras con si de ra-
das es tru tu ran tes, que pas sa ram a com por o que se 
de no mi na Pro gra ma São Fran cis co. Essas obras
são:

• Eixo Nor te, que abas te ce os es ta dos
de Per nam bu co, Pa ra í ba, Rio Gran de
do Nor te e Ce a rá;

• Eixo Les te, que abas te ce rá os es ta dos
de Per nam bu co e Pa ra í ba;

• O Ca nal Ser tão Ala go a no, que abas te-
ce o Ser tão de Ala go as;

• O Ca nal de Xin gó no ser tão de Ser gi-
pe;

• O Eixo Sul, que le va rá água para o nor -
des te da Ba hia e ser tão do de Ser gi pe,
uti li zan do-se dos rios Vaza-Bar ris, Ita-
pi cu ru e Ja cu í pe;

• Pro je to de Trans po si ção do To can tins – 
PTTO –, que trans fe ri rá um de ter mi na-
do vo lu me de água da Ba cia do To can-
tins, re ti ra do de seus aflu en tes, para a
Ba cia do São Fran cis co, a par tir do Rio 
Pre to;

• Para o Esta do de Mi nas Ge ra is, está
pre vis ta a in clu são de um con jun to de
bar ra gens nos aflu en tes do São Fran-
cis co, es pe ci fi ca men te nos rios das Ve -
lhas, Pa ra ca tu e Uru cu ia. A uti li za ção
das bar ra gens está sen do es tu da da
para con ten ção de che i as e re ten ção
de só li dos em sus pen são fins múl ti plos,
como con ten ção de che i as, ge ra ção de 
ener gia, ir ri ga ção e ou tros. No tre cho
do Mé dio São Fran cis co, a mon tan te
de So bra di nho, nos es ta dos de Mi nas e 
Ba hia, ha ve rá uma dis po ni bi li da de hí-
dri ca adi ci o nal de cer ca de 250 me tros
cú bi cos por se gun do, de vi do à re gu la ri-
za ção pro vi da por es sas bar ra gens;

• Ain da em Mi nas, ou tras obras com pro -
je tos mais de sen vol vi dos ou já em
cons tru ção com põem o Pro gra ma São
Fran cis co, mes mo em rios não per ten-
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cen tes à ba cia, mas que so lu ci o nam
pro ble mas de mes ma na tu re za. Essas
obras são: Be ri zal, no Vale do Rio Par -
do; Con go nhas e Se tú bal, no Vale do
Je qui ti nho nha; e Je qui taí I e II, no Rio
Je qui taí, aflu en te do São Fran cis co.

Os Ei xos Nor te e Les te, que es tão com seus
pro je tos em es tá gio bem mais avan ça do que a ma i o-
ria dos ou tros, têm con ce i tos que de vem ser de ta lha-
dos, pois tam bém se apli cam às con ce i tu a ções dos
ou tros es tu dos.

Uma das ques tões que se im põe é a uti li za ção
al ter na ti va da água sub ter râ nea, cuja dis tri bu i ção
está con tro la da pela pre sen ça de ba ci as se di men ta-
res, como mos tra do. Prin ci pal men te as ba ci as que
con têm os aqüí fe ros Tu ca no, Po ti guar, do Ara ri pe,
Cos te i ro, Uru cu ia e da ba cia do Gur guéia, no Pi a uí,
den tre ou tras.

Esses aqüí fe ros têm uma dis tri bu i ção es pa ci al e 
uma dis po ni bi li da de vo lu mé tri ca res tri tas, o que os
en qua dra em um con ce i to de uti li za ção lo ca li za da e
de va zão com mag ni tu de mu i to in fe ri or à ne ces sá ria
para o aten di men to ge ne ra li za do do semi-ári do.

A ex plo ra ção ex plo ta ção des ses aqüí fe ros já é
uma re a li da de para usos lo ca is. Po rém, eles não têm
dis po ni bi li da de para aten der às áre as fora das ba ci as
se di men ta res de no mi na das ge o lo gi ca men te de cris -
ta li no, mos tra das em bran co na fi gu ra. É onde a água
dis po ní vel en con tra-se ar ma ze na da nas fis su ras das
ro chas - daí a de no mi na ção de aqüí fe ros fis su ra is.

A água dis po ní vel nos aqüí fe ros fis su ra is é sis -
te ma ti ca men te de ba i xa qua li da de, de vi do à pre sen-
ça de gran des quan ti da des de sais dis sol vi dos, e não
tem as dis po ni bi li da des vo lu mé tri ca e de re car ga ne -
ces sá ri as ao aten di men to das de man das fu tu ras.

Assim, o abas te ci men to em gran de es ca la dos
gran des va zi os mos tra dos em bran co na fi gu ra só tem 
a al ter na ti va do uso do Rio São Fran cis co, atra vés de
obras es tru tu ran tes com ca na is de gran de por te.

Uma das mo ti va ções que le vou à im plan ta ção
dos ei xos Nor te e Les te é a dis tri bu i ção das se cas no
nor des te se ten tri o nal que, após le van ta men tos de ta-
lha dos, mos trou-se con cen tra da em zo nas de pro ba-
bi li da des que têm, na re gião cen tral, um va lor ma i or
que 80%. Isso sig ni fi ca que toda ocor rên cia de seca,
qua se com cer te za, vai atin gir essa zona, con ven ci o-
nal men te cha ma da “O co ra ção da seca”.

Ve mos, en tão, que o tra ça do des ses ei xos cai
den tro des se “co ra ção da seca”, que abran ge, ain da,
par te do eixo Sul no nor des te da Ba hia.

O eixo Nor te par te do Rio São Fran cis co, nas
pro xi mi da des de Ca bro bó, cru zan do Per nam bu co em 
di re ção aos es ta dos do Ce a rá, Pa ra í ba e Rio Gran de
do Nor te. Ele tem 500 qui lô me tros de ex ten são e uma
va zão de di men si o na men to de 99 me tros cú bi cos por
se gun do. Em ou tras pa la vras, o ca nal ope ra rá com
va zões va ri a das até o má xi mo de 99 me tros cú bi cos
por se gun do.

O eixo Les te par te do re ser va tó rio de Ita pa ri ca,
aten den do Per nam bu co e Pa ra í ba, ten do uma ex ten-
são de 220 km e uma va zão de di men si o na men to de
28 me tros cú bi cos por se gun do.

Assim, a ma i or va zão que pas sa rá nos ca na is
dos dois ei xos terá um má xi mo de 127 me tros cú bi cos
por se gun do e um va lor mé dio de lon go pra zo de 63
me tros cú bi cos por se gun do.

O con ce i to ope ra ci o nal des sa trans po si ção, que 
se es ten de para ou tros ei xos, não é de pe re ni za ção
dos rios en vol vi dos na trans po si ção, mas, sim, de ga -
ran tia do su pri men to hí dri co dos re ser va tó ri os exis-
ten tes e pla ne ja dos nes sa área.

Em ou tras pa la vras, o sis te ma pre vis to fun ci o-
na rá de for ma com ple men tar à ope ra ção dos re ser va-
tó ri os em cada es ta do, que es tão mos tra dos em ver -
me lho nes ta tela.

To dos os re ser va tó ri os in ven ta ri a dos, exis ten tes
ou pla ne ja dos, so mam 108, dis tri bu í dos 20 no Rio
Gran de do Nor te, 24 no Ce a rá, 28 em Per nam bu co e
36 na Pa ra í ba.

Esses re ser va tó ri os ope ra rão de for ma in te gra-
da, vi san do a aten der con sis ten te men te à evo lu ção
das de man das de cada es ta do.

Nos qua tro es ta dos, a ope ra ção do sis te ma abran -
ge rá uma área de apro xi ma da men te 290 mil qui lô me tros
qua dra dos den tro do semi-ári do, ha bi ta da por 9.600.000
pes so as, cor res pon den do a 53% da po pu la ção do
semi-ári do em so men te 36% de sua área.

A abran gên cia do sis te ma dos ei xos Nor te e
Les te está mos tra da nes ta tela, onde a zona em azul
cor res pon de à área de in fluên cia di re ta e a zona mais
cla ra cor res pon de à área de in fluên cia in di re ta.

Ou tro con ce i to, ex clu si vo des se pro je to, que não 
en con tra pa ra le lo em es tu dos se me lhan tes, é o da si -
ner gia hí dri ca.

Atu al men te, os re ser va tó ri os da re gião são ope -
ra dos de for ma con ser va ti va con ser va do ra, pois não
têm ga ran tia de su pri men to. Em ou tras pa la vras, a
épo ca das chu vas é apro ve i ta da para man tê-los che i-
os, de for ma que a água dure o ma i or tem po pos sí vel,
à es pe ra da pró xi ma chu va.
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Com isso, nos pe río dos chu vo sos, os re ser va tó-
ri os ten dem a fi car com um ní vel d’água alto, au men-
tan do as per das por eva po ra ção e por ver ti men to.

As per das por eva po ra ção au men tam à me di da
que au men ta a área de es pe lho d’água, ou seja,
quan to mais sobe o ní vel do re ser va tó rio.

As per das por ver ti men to se dão por fal ta de ca -
pa ci da de dos re ser va tó ri os de re ter a água, por fal ta
de es pa ço.

Ga ran tin do-se o su pri men to de água, por meio
do sis te ma de trans po si ção, os re ser va tó ri os po dem
ser ope ra dos em ní ve is mais ba i xos, di mi nu in do a
per da por eva po ra ção e cri an do es pa ço para ar ma ze-
nar a água das chu vas, au men tan do, en tão, a dis po ni-
bi li da de de água além da que la bom be a da, pois á a
água, até en tão per di da por ver ti men to, fica ar ma ze-
na da para uso de acor do com as de man das.

Por exem plo, em uma me di ção efe tu a da es tu dos
efe tu a dos no açu de Arman do Ri be i ro Gon çal ves, ve -
ri fi cou-se que, do vo lu me dis po ní vel, 17% fo ram são
per di dos por eva po ra ção, 61% per di dos por ver ti men-
to, sen do so men te 22% uti li za dos efe ti va men te.

Re su min do, a ope ra ção in te gra da e oti mi za da
dos re ser va tó ri os e da trans po si ção per mi te que apa -
re ça mais água do que so men te a bom be a da, dan do
ori gem ao con ce i to de si ner gia hí dri ca.

Os es tu dos de in te gra ção re gi o nal mos tram que a
ofer ta lo cal de água, a par tir da ca pa ci da de de to dos
aque les 108 re ser va tó ri os in ven ta ri a dos, exis ten tes e
pla ne ja dos, é de 77 me tros cú bi cos por se gun do.

Esses mes mos es tu dos mos tram que a de man-
da de água em Per nam bu co, Ce a rá, Pa ra í ba e Rio
Gran de do Nor te, área abran gi da pelo pro je to, será
de 96 me tros cú bi cos por se gun do no ano de 2010, e
de 164 me tros cú bi cos por se gun do em 2025. 

Con se qüen te men te, os dé fi cits hí dri cos, no
mes mo pe río do, se rão de 19 me tros cú bi cos por se -
gun do e 87 me tros cú bi cos por se gun do.

Assim, a im plan ta ção do sis te ma de trans po si-
ção dos ei xos Nor te e Les te per mi ti rá uma ga ran tia de 
va zão mé dia de 63 me tros cú bi cos por se gun do que,
adi ci o na da da va zão de si ner gia de 30 me tros cú bi-
cos por se gun do e da ofer ta exis ten te, ga ran ti rá uma
dis po ni bi li da de de 170 me tros cú bi cos por se gun do.

É im por tan te res sal tar que os 30 me tros cú bi cos
por se gun do de água são ofer ta lo cal, pro pi ci a da pela
ope ra ção oti mi za da dos re ser va tó ri os.

Ou tro con ce i to uti li za do na ela bo ra ção do pro je-
to é o da re cu pe ra ção da ener gia elé tri ca uti li za da
para o bom be a men to da água.

Pode-se des cre ver esse con ce i to a par tir do
eixo Nor te, que uti li za três es ta ções de bom be a men to
en tre o Rio São Fran cis co e o di vi sor de águas en tre
Per nam bu co e Ce a rá.

A par tir daí, o es co a men to da água se dá por gra -
vi da de, uti li zan do os des ní ve is to po grá fi cos abrup tos
para a ins ta la ção de usi nas hi dre lé tri cas que ope ram si -
mul ta ne a men te à ope ra ção das bom bas, in je tan do
ener gia em um sis te ma de trans mis são pra ti ca men te
iso la do, uti li za do so men te para o eixo Nor te.

Essas usi nas são dis tri bu í das da se guin te for -
ma: duas ime di a ta men te após o di vi sor de águas;
duas na de ri va ção para o Rio Sal ga do, aflu en te do Ju -
cu i pe no Ce a rá; e três na de ri va ção para a Ba cia do
Rio Pi ra nhas-Açu, na Pa ra í ba e Rio Gran de do Nor te.

As po tên ci as ins ta la das nas bom bas so mam
214 me ga wats e as usi nas hi dre lé tri cas pro du zem
175 me ga wats, re sul tan do um pe que no dé fi cit de 39
me ga wats.

Ou tra for ma de ilus trar essa ques tão é mos trar
que o bom be a men to é ne ces sá rio para ven cer um
des ní vel to po grá fi co de 180 me tros e que a ge ra ção
re cu pe ra o equi va len te a 120 me tros. Con se qüen te-
men te, a ener gia que deve ser efe ti va men te ad qui ri da
cor res pon de a um re cal que de so men te 60 me tros.

Por ou tro lado, no eixo Les te não é pos sí vel a re -
cu pe ra ção de ener gia do bom be a men to, que deve
ven cer um des ní vel de apro xi ma da men te 300 me tros.
Entre tan to, esse eixo mos tra-se viá vel, pois se des ti-
na ba si ca men te ao abas te ci men to hu ma no, ex ce tu-
an do-se um pro je to de ir ri ga ção no Esta do de Per -
nam bu co, nas pro xi mi da des do açu de Poço da Cruz.

Esse eixo des ti na-se a aten der as re giões
agres tes da Pa ra í ba e de Per nam bu co, se gu ra men te
as mais crí ti cas em ter mos de de man da e de ofer ta lo -
cal em toda a re gião semi-ári da.

Os ou tros pro je tos de trans po si ção que com-
põem o pro gra ma São Fran cis co são os se guin tes:

Eixo Oes te, que par tin do do re ser va tó rio de So -
bra di nho ali men ta rá os rios Pi a uí e Ca nin dé, igual-
men te na re gião su des te do Pi a uí, a mais crí ti ca em
ter mos de es cas sez de água e de sen vol vi men to nes -
se Esta do.

Eixo Sul, que igual men te par te do re ser va tó rio
de So bra di nho em di re ção aos rios Vaza-Bar ris, Ita pi-
cu ru e Ju cu i pe, abas te cen do o nor des te da Ba hia e
ser tão do de Ser gi pe.

Ou tro eixo é o da trans po si ção do To can tins,
que leva águas de seus aflu en tes, abas te cen do a Ba -
cia do Rio Pre to, já na Ba hia.

Ori gi nal men te, essa trans po si ção se ria fe i ta a
par tir do Rio do Sono, no Esta do de To can tins, cru-
zan do o di vi sor de águas en tre To can tins e Ba hia na
lo ca li da de da La goa Três Rios, pon to mais ba i xo no
di vi sor de águas.

Entre tan to, dois anos atrás, já no de cor rer dos
es tu dos, fo ram cri a das vá ri as duas uni da des de con -
ser va ção am bi en tal, como o Par que das Nas cen tes
dos Rios Par na í ba e a Esta ção Eco ló gi ca do To can-
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tins, o que im pos si bi li ta qua is quer in ter ven ções fí si-
cas, como obras de en ge nha ria.

Assim, os es tu dos fo ram des lo ca dos para áre as
mais ao sul, con cen tran do-se as obras na ba cia do
Rio Pal me i ras, aflu en te do Rio Pal ma, que, por sua
vez, é aflu en te do Pa ra nã, que de sá gua no To can tins.
Esse pro je to per mi ti rá a va zão de 100 me tros cú bi cos
por se gun do.

De for ma a es go tar to das as pos si bi li da des de
abas te ci men to do semi-ári do se ten tri o nal, foi ain da
es tu da da uma úl ti ma pos si bi li da de. Trans por as
águas di re ta men te do Rio To can tins, a par tir da Ca ro-
li na, com um tra ça do que, par tin do de ca na is, atin gi ria
o Rio das Bal sas, o re ser va tó rio de Boa Espe ran ça e,
a par tir daí, por meio de es ta ções de bom be a men to e
ca na is, atin gi ria o Esta do do Ce a rá.

De vi do à sua ex ten são e ao alto cus to ope ra ci o-
nal, in clu in do a ener gia, esse tra ça do só se tor na rá
viá vel no fu tu ro, quan do as de man das es go ta rem as
pos si bi li da des de abas te ci men to dos ou tros ei xos
Nor te e Les te.

A trans po si ção do To can tins, que se uti li za dos va -
les dos rios Pal me i ras, no Esta do do To can tins, e rio Pre -
to, no Esta do da Ba hia, pas sa so bre ro chas do cris ta li no,
so bre os se di men tos da for ma ção Uru cu ia, ter mi nan do
so bre as ro chas do cris ta li no do lado da Ba hia.

O blo co-di a gra ma ilus tra a dis po si ção es pa ci al
des se pro je to, que é com pos to, na ba cia do a do ra, por um 
sis te ma de sete bar ra gens, em cas ca ta, com es ta ções
de bom be a men to que trans fe rem águas de re ser va tó rio
para re ser va tó rio, e que, por fim, trans põem o di vi sor de
águas, indo atin gir o vale do Rio Pre to.

A al tu ra de bom be a men to é de 480 me tros até
que se con si ga o es co a men to da água por gra vi da de.

Já na ba cia do Rio Pre to a adu ção se dá por ca -
na is pa ra le los ao eixo do rio até o pon to em que a ca -
lha do rio te nha ca pa ci da de para es co ar os 100 me -
tros cú bi cos por se gun do, quan do en tão o es co a men-
to se dá na ca lha do rio.

Nes sa ba cia, será pos sí vel a cons tru ção de seis 
usi nas hi dre lé tri cas que re cu pe ra rão 360 me tros de
bom be a men to equi va len te, re sul tan do um bom be a-
men to lí qui do da or dem de 120 me tros.

Esse pro je to tam bém pro pi cia um be ne fí cio na re -
gião oes te da Ba hia, onde será pos sí vel ir ri gar uma
área de 50 mil hec ta res pró xi ma a San ta Rita de Cás sia,
nos li mi tes da área com so los apro ve i tá ve is na re gião.

Ou tro be ne fí cio as so ci a do a esse pro je to é a im -
ple men ta ção da na ve ga ção no Rio Pre to, vi san do ao
es co a men to da pro du ção agrí co la dos pla tôs a oes te
do Esta do, que hoje tam bém se de sen vol ve nos es ta-
dos do Pi a uí e Ma ra nhão. Esse be ne fí cio será in te gra-
do ao Pla no Pi lo to da Ba hia, que visa à na ve ga ção
en tre Ibo ti ra ma e Ju a ze i ro.

Esse é o per fil es que má ti co do pro je to da trans -
po si ção do To can tins do lado da ba cia do a do ra, mos -
tran do a cas ca ta de bom be a men to, que ven ce os 480
me tros de des ní vel até o di vi sor de águas.

E esse é o per fil, já do lado da ba cia re cep to ra,
mos tran do a cas ca ta de ge ra ção, res sal tan do-se
que so men te as duas úl ti mas usi nas se en con tram
no le i to do Rio Pre to. As ou tras se rão cons tru í das
ao lon go de ca na is que se de sen vol vem pa ra le la-
men te ao cur so do rio.

Os be ne fí ci os as so ci a dos ao pro je to da trans po-
si ção do Rio To can tins são os se guin tes:

• Impul si o na men to do Pro per tins, de
acor do com pla ne ja men to do go ver no
es ta du al;De sen vol vi men to para o no ro-
es te ba i a no, em con so nân cia com o
pla ne ja men to do go ver no es ta du al
(PDRS Oes te da Ba hia);

• Ga nho ener gé ti co no sis te ma in ter li ga-
do Nor te-Nor des te de 10 me ga watts
mé di os (con si de ran do os usos con sun-
ti vos);

• Irri ga ção de 50.000 ha na re gião de
San ta Rita de Cás sia;

• Na ve ga ção no Rio Pre to.Qu an to aos
es tu dos do eixo Sul, o le van ta men to
das áre as ir ri gá ve is, mos tra do em ver -
de na tela, soma 100 mil hec ta res, que
po de ri am ser be ne fi ci a dos com a im-
ple men ta ção des se sis te ma adu tor.

Em ama re lo, apa re ce a ba cia se di men tar do Tu-
ca no, que abri ga o aqüí fe ro de mes mo nome, onde
ocor rem ir ri ga ções de pe que no por te, pois o aqüí fe ro
não dis põe de va zão es pe cí fi ca para uso in ten si vo. O
prin ci pal uso des te aqüí fe ro é o abas te ci men to de
água ur ba no e ru ral.

E este é o de sen vol vi men to do eixo Sul, abas te-
cen do os rios Vaza-Bar ris, Ita pi cu ru e Ja cu í pe.

O per fil do eixo Sul, em seu pri me i ro tre cho en -
tre o re ser va tó rio de So bra di nho e o Rio Vaza-Bar ris,
com ca pa ci da de má xi ma de va zão de 60 me tros cú bi-
cos por se gun do e ex ten são de 200 qui lô me tros, dis -
põe de es ta ções de bom be a men to na ba cia do a do ra
e usi nas hi dre lé tri cas na ba cia re cep to ra.

O se gun do tre cho, de ri van do do pri me i ro, mos -
tra a sa í da para o Rio Ita pi cu ru até o Ja cu í pe, man ten-
do to dos os con ce i tos de sen vol vi dos para os ei xos
Nor te e Les te.

Apre sen ta-se aqui o per fil do pro je to do ca nal de 
Xin gó, que leva água do re ser va tó rio Xin gó ao ser tão
de Ser gi pe, e que não dis põe de con di ções para a re -
cu pe ra ção de ener gia, com ca pa ci da de má xi ma de
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va zão de 25 me tros cú bi cos por se gun do e 280 qui lô-
me tros de ex ten são.

O per fil do ca nal do ser tão ala go a no ilus tra a
trans po si ção que par te do re ser va tó rio Mo xo tó, atin -
gin do o ser tão ala go a no, com ca pa ci da de má xi ma de
adu ção de 36 me tros cú bi cos por se gun do e ex ten são
de 320 qui lô me tros.

O eixo Oes te, que, sa in do do re ser va tó rio do
So bra di nho, abas te ce os rios Ca nin dé e Pi a uí, pode
adu zir até 30 me tros cú bi cos por se gun do ao lon go de 
200 qui lô me tros.

Além da vi a bi li da de eco nô mi ca con ven ci o nal,
deve-se en fo car a vi a bi li da de es tra té gi ca do em pre-
en di men to, que pode ser en qua dra da na ques tão:

“Qu an to cus ta não im plan tar o Pro gra-
ma São Fran cis co?”

Como exem plo, são ci ta dos os nú me ros que re -
fle tem o cus to da seca no pe río do de 1997 a 1999,
com seu auge em 1998, so man do algo em tor no de 4
bi lhões de dó la res.

Pro gra mas eco nô mi cos – 910 mi lhões de dó la res;
Pro gra mas so ci a is – 2 bi lhões e no ve cen tos mi -

lhões de dó la res; e
Pro gra mas de sa ú de – 270 mi lhões de dó la res

Por ou tro lado, o cus to do Pro gra ma São Fran -
cis co, pre vis to para mi ni mi zar o pro ble ma das se cas,
é o se guin te:

• Re vi ta li za ção da Ba cia do Rio São
Fran cis co – 1 bi lhão de dó la res

• Bar ra gens Be ri zal, Con go nhas, Se tú bal
e Je qui taí I e II - 280 mi lhões de dó la res

• Bar ra gens nos rios Das Ve lhas, Pa ra-
ca tu e Uru cu ia, 700 mi lhões de dó la res

• Eixo Sul, 452 mi lhões de dó la res
• Eixo Oes te, 400 mi lhões de dó la res
• Eixo Nor te, 1 bi lhão e du zen tos mi-

lhões de dó la res
• Eixo Les te, 406 mi lhões de dó la res
• Pro je to Ser tão Ala go a no, 340 mi lhões

de dó la res

• Pro je to Xin gó, 360 mi lhões de dó la res
• Trans po si ção do To can tins, 1 bi lhão e

qua tro cen tos mi lhões de dó la res
• To ta li zan do 6 bi lhões e meio de dó la res

Esta tela mos tra o atu al es tá gio dos pro je tos,
por em pre en di men to, sua atu al si tu a ção e a pró xi ma
eta pa a ser al can ça da.
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Nes ta tela, apre sen ta mos o cus to da água ob ti-
do de uma sé rie de vá ri os anos de ope ra ção, com pu-
tan do-se to dos os cus tos de ope ra ções, ma nu ten ção
e ges tão do em pre en di men to, in clu in do o cus to da
ener gia elé tri ca. O cus to da água, que re pre sen ta a
ta ri fa de sus ten ta bi li da de ope ra ci o nal do sis te ma, va -
ria, para to dos os pro je tos, en tre 3 e 8 cen ta vos de
real por me tro cú bi co.

Com pa ra ti va men te, em ter mos mé di os, o cus to
da água tra ta da no Bra sil é da or dem de 80 cen ta vos
de real por me tro cú bi co.

• Eixo Sul: 4,8 cen ta vos por me tro cú bi-
co;

• Eixo Oes te: 3,7 cen ta vos por me tro cú bi-
co;

• Eixo Nor te: 3,3 cen ta vos por me tro cú bi-
co;

• Eixo Les te: 8,1 cen ta vos por me tro cú bi-
co;

• Pro je to Ser tão Ala go a no: 4,3 cen ta vos
por me tro cú bi co;

• Pro je to Xin gó: 7,5 cen ta vos por me tro
cú bi co; e

• Trans po si ção do To can tins: 6,3 cen ta-
vos por me tro cú bi co

Para ilus trar, fi na li za mos a apre sen ta ção com
a des cri ção de al gu mas trans po si ções já re a li za das
ou es tu da das no mun do e no Bra sil.

Cha vi mo chic, no Peru
Re ti ra águas do Rio San ta, que é in ter mi ten te e

cu jas águas ori gi nam-se no de ge lo dos Andes. Essa
trans po si ção se de sen vol ve to tal men te por gra vi da de,
sem ne ces si da de de bom be a men to. Trans põe 105 me -
tros cú bi cos por se gun do ao lon go de 270 qui lô me tros,
dos qua is 46 são em tú ne is. O ob je ti vo des sa trans po si-
ção é o uso múl ti plo das águas.

A re gião por onde pas sa a trans po si ção é to tal-
men te ári da, sen do que a ve ge ta ção mos tra da na
ima gem é um que bra-ven to que im pe de que par tí cu-
las car re ga das pelo ven to as so re i em o ca nal.

O pro je to, a cons tru ção e o fi nan ci a men to des sa
obra fo ram bra si le i ros.

A trans po si ção Da u le-San ta Ele na, no Equa dor,
re ti ra água do Rio Da u le para abas te cer a pe nín su la
de San ta Ele na.

A va zão trans pos ta é de 44 me tros cú bi cos por
se gun do, com 50 me tros de al tu ra de bom be a men to e 
com pri men to de 300 qui lô me tros.

O pro pó si to des sa trans po si ção é o abas te ci-
men to hu ma no, a ir ri ga ção de 42 mil e 500 hec ta res e
a ge ra ção de ener gia elé tri ca.

High lands Wa ter Pro ject

Pro je to de trans po si ção de águas do Le sot ho,
en cla ve na Áfri ca do Sul, que trans fe re 50 me tros
cú bi cos por se gun do, atra vés de um re cal que de
218 me tros para a Áfri ca do Sul. O ob je ti vo des sa
trans po si ção é a ir ri ga ção, o abas te ci men to hu ma no
e a ge ra ção de ener gia.
Pro je to El Sa lam, no Egi to

Esse pro je to apro ve i ta as águas do tre cho fi nal
do Rio Nilo para abas te cer a pe nín su la do Si nai, pas -
san do por ba i xo do Ca nal de Suez e re cal can do so -
men te 3 me tros de al tu ra.

A va zão é de 130 me tros cú bi cos por se gun do,
com com pri men to de 155 qui lô me tros, só do eixo
prin ci pal. O pro je to to tal é mu i to ma i or do que isso. O
pro pó si to do pro je to é o abas te ci men to hu ma no e a ir -
ri ga ção de 250 mil hec ta res.

Ou tro pro je to de trans po si ção no Egi to é o pro je-
to Tosh ka. Esse sis te ma pre vê a re ti ra da de água do
lago Nas ser, cri a do pela bar ra gem de Assuã.

A bar ra gem de Assuã re pre sen ta para o Egi to o
que a bar ra gem de So bra di nho re pre sen ta para o São 
Fran cis co e gran de par te do semi-ári do bra si le i ro.
Esse re ser va tó rio tem um vo lu me de acu mu la ção 5
ve zes ma i or que So bra di nho.

São 150 bi lhões de me tros cú bi cos que re gu la ri-
zam 1.800 me tros cú bi cos por se gun do. Essa va zão
cor res pon de a toda a água que o Egi to dis põe para to -
dos os usos.

Essa é a fo to gra fia da ma que te da es ta ção de
bom be a men to res pon sá vel por uma va zão de 290
me tros cú bi cos por se gun do, ele van do a água a 54
me tros de al tu ra. Sua ex ten são é de 250 qui lô me tros
e seu ob je ti vo é o abas te ci men to hu ma no e a ir ri ga-
ção de 900 mil hec ta res.
Estu dos de trans po si ção na Chi na

Estão sen do es tu da dos 3 ei xos de trans po si-
ção de no mi na dos trans po si ção sul-nor te.

A rota oes te trans põe uma va zão de 630 me tros
cú bi cos por se gun do ao lon go de 320 qui lô me tros,
ele van do a água a 460 me tros de al tu ra.

A rota cen tral aduz 450 me tros cú bi cos por se -
gun do ao lon go de 1.400 qui lô me tros de ex ten são,
dos qua is 14 são em tú nel.

Por fim, a rota les te trans põe uma va zão de
450 me tros cú bi cos por se gun do ao lon go de 1.150
qui lô me tros de ca na is, ele van do a água a 65 me tros
de al tu ra.
Trans po si ção Tajo-Se gu ra na Espa nha

O rio Tajo, que cor res pon de ao Rio Tejo em Por -
tu gal, for ne ce água para Se gu ra, que é uma re gião
semi-ári da, se me lhan te ao semi-ári do bra si le i ro.

Esse pro je to vi a bi li za toda a agri cul tu ra ir ri ga da
de fru tas, no sul da Espa nha, que são ex por ta das
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para qua se toda a Eu ro pa. Tem uma va zão de 33 me -
tros cú bi cos por se gun do, com al tu ra de re cal que de
260 me tros e uma ex ten são de 240 qui lô me tros, sen -
do 58 em tú ne is.

Seu ob je ti vo, além da ir ri ga ção, é o abas te ci-
men to hu ma no e in dus tri al, e a ge ra ção de ener gia
elé tri ca.
Trans po si ção no Ari zo na Cen tral, nos Esta dos
Uni dos.

Este sis te ma trans põe uma va zão de 85 me tros
cú bi cos por se gun do ao lon go de 540 qui lô me tros de
ca na is, ele van do a água a 360 me tros de al tu ra.

Seu ob je ti vo é a ir ri ga ção, o abas te ci men to hu -
ma no e in dus tri al, ge ra ção de ener gia elé tri ca, além
do con tro le de che i as.

Aqui no Bra sil tem-se o exem plo do Sis te ma
Can ta re i ra, que abas te ce a re gião me tro po li ta na de
São Pa u lo, ele van do a água a 120 me tros de al tu ra,
com uma va zão de 33 me tros cú bi cos por se gun do e
uma ex ten são de 100 qui lô me tros.

E ain da no Bra sil, o Sis te ma Cas ta nhão, que
leva água do re ser va tó rio Cas ta nhão às ba ci as me -
tro po li ta nas de For ta le za, adu zin do 22 me tros cú bi-
cos por se gun do, ao lon go de 195 qui lô me tros de ex -
ten são, ele van do a água a 70 me tros de al tu ra.

Por fim, apre sen ta mos al guns be ne fí ci os es ti-
ma dos com a im plan ta ção dos ei xos Nor te e Les te da
trans po si ção do São Fran cis co.

• Aten di men to hí dri co ur ba no ex pres si vo
- 38 me tros cú bi cos por se gun do, sen -
do 22 para o con su mo hu ma no e 16
para o con su mo in dus tri al;

• 140 mil hec ta res ir ri gá ve is adi ci o na is
em 4 es ta dos, sen do 30 mil hec ta res
na ba cia do São Fran cis co, to ta li zan do
250 mil hec ta res;

• Me lho ria das con di ções de sa ne a men-
to bá si co;

• Cri a ção de 25.000 em pre gos di re tos e
75.000 in di re tos du ran te a obra;

• Ge ra ção de cer ca de 500.000 no vos
em pre gos per ma nen tes di re tos e in di-
re tos, pro por ci o nan do a fi xa ção, na re-
gião do pro je to, de cer ca de 3 mi lhões
de pes so as;

• Incen ti vo à Cons tru ção Ci vil e à Indus -
tria Me câ ni ca Pe sa da na ci o na is;

• Ope ra ci o nal men te auto-sus ten tá vel;
• Indu ção da ges tão oti mi za da e in te gra-

da da água no semi-ári do;
• Me lhor dis tri bu i ção do de sen vol vi men to

no in te ri or do Nor des te.

(Lo cu ção “Pro gra ma São Fran cis co”, Ses são do Se na do Fe de ral,
re a li za da em 04 de se tem bro de 2003.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con clu í da
esta par te dos nos sos tra ba lhos, de vol vo a pa la vra ao
Sr. Vice-Pre si den te José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, Srªs e Srs. De pu ta dos, de ma is au to-
ri da des aqui pre sen tes, o tra ba lho que es ta mos fa-
zen do hoje no Se na do Fe de ral foi ini ci a do em Mi nas
Ge ra is, onde nas ce o rio São Fran cis co. Em se gui da,
nós o fi ze mos na Ba hia, numa re u nião que con tou
com a pre sen ça de mais de 200 au to ri da des e que
de mo rou mu i to tem po de vi do ao gran de in te res se nos 
de ba tes. De po is dis so, fo mos aos Esta dos de Ser gi pe
e Ala go as. A pre vi são é con ti nu ar mos o tra ba lho em
Per nam bu co, Ser gi pe, Ala go as, Rio Gran de do Nor te,
Ce a rá e Pi a uí, pois é nos so de se jo de ba ter o pro je to o 
má xi mo pos sí vel, para que pos sa mos aper fe i çoá-lo
com a in clu são de ple i tos que pos sam ser vi a bi li za dos
no pro gra ma como um todo. 

Esse tra ba lho foi con tra ta do em 1997, pelo
INPE – Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Espa ci a is, de
São José dos Cam pos. Estão aqui pre sen tes dois en -
ge nhe i ros con tra ta dos pelo INPE que par ti ci pa ram
dos tra ba lhos do pro je to ori gi nal: Bri ga de i ro José
Arman do Va rão Mon te i ro e Antô nio Car los Vi don.
Então, du ran te os de ba tes, se hou ver al gu ma per gun-
ta que eu não pos sa res pon der, pe di rei a V. Exª, Sr.
Pre si den te José Sar ney, para que eu pos sa me va ler
da as ses so ria de les para as res pos tas, se hou ver ne -
ces si da de. Ain da que eu não seja téc ni co, como Se -
na dor, apren di mu i ta co i sa. E te nho co nhe ci men to
para res pon der al gu mas das per gun tas gra ças ao
tem po que pas sei no Se na do.

O im por tan te é que apro ve i te mos bas tan te es -
tas re u niões, para que to dos pos sam co nhe cer o que
o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va de se ja re a li zar
para o rio São Fran cis co e o nor des te se ten tri o nal, es -
pe ci al men te para o co ra ção da seca, a re gião que
mais pre o cu pa, que são os Esta dos de Per nam bu co,
Pa ra í ba, Rio Gran de do Nor te, Ce a rá e aque la par te
les te que cha ma mos de bar ri ga les te do Pi a uí.

Te mos es tu da do mu i to este pro je to. Os va lo res
que aí es tão não fo ram ob je to de um or ça men to ba se-
a do em de ta lhe de exe cu ção, por que, pelo que to dos
pu de ram ver, mu i tos des ses itens ain da es tão em
fase de pré-es tu do de vi a bi li da de; en tão não pas sam,
ob vi a men te, de uma es ti ma ti va. Mas, con si de ran do o
con ser va do ris mo dos en ge nhe i ros que fi ze ram essa
es ti ma ti va, acre di ta mos que os cus tos pos sam ser re -
du zi dos.

Há uma in for ma ção im por tan te que gos ta ria de
tra zer aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res. Du -
ran te a re a li za ção des te tra ba lho, que vem acon te-
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cen do há uns dois ou três me ses, ti ve mos a sa tis fa-
ção de re ce ber a vi si ta de três di re to res do Ban co
Mun di al, in clu si ve do Di re tor Vi nod Tho mas, que de -
mons tra ram gran de in te res se pelo pro je to de le var
água para o semi-ári do se ten tri o nal e dão pre fe rên cia
ao eixo les te, por que tem como des ti na ção o con su-
mo hu ma no; por tan to, é mu i to im por tan te que o eixo
les te seja exa mi na do com essa óti ca.

Exis tem re cur sos su fi ci en tes para a im plan ta-
ção des te pro je to. Ten do em vis ta a sua es ti ma ti va de
cus to e con si de ran do que não se tra ta de um es tu do
de vi a bi li da de, mas de um pro je to aca ba do, ele pode
ser or ça do com ma i or pre ci são. Fi ca rá, mais ou me -
nos, em US$400 mi lhões. O pró prio Ban co Mun di al
re ve lou, na oca sião, es pon ta ne a men te, von ta de de já
li be rar essa par ce la para que o pro je to seja le va do
avan te.

Então, não es ta mos tra zen do ao Se na do ne-
nhum so nho, ne nhu ma vi são ab so lu ta men te im pos sí-
vel. O Bra sil do nos so tem po já não tem mais o cos tu-
me de sen tar em tor no de uma mesa para exa mi nar
gran des pro je tos de en ge nha ria, gran des re a li za ções.
Por tan to, é pre ci so que des per te mos em re la ção a
obras des sa na tu re za, pois são es sen ci a is. Se não,
ama nhã, po de re mos ser con de na dos pelo fato de
não ter mos lu ta do a fa vor da vi a bi li da de e da re a li za-
ção des sas obras.

Por isso, é mu i to im por tan te que te nha mos con -
di ções de dis cu tir com li ber da de. Por exem plo, as
ques tões am bi en ta is. Nas re u niões que re a li za mos,
des de Mi nas Ge ra is, pas san do pela Ba hia, Ser gi pe e
Ala go as, fi ze mos ques tão de con vi dar, no que fo mos
aten di dos pe los qua tro go ver na do res, to das as pes -
so as do Esta do in te res sa das e pre o cu pa das com as
ques tões am bi en ta is, e elas ti ve ram ab so lu ta li ber da-
de para de ba ter as suas pre o cu pa ções em re la ção ao 
meio am bi en tal. Foi um su ces so, con si de ran do o ob -
je ti vo de tra tar do pro je to com trans pa rên cia e com a
par ti ci pa ção de to das as co mu ni da des in te res sa das.

Hoje, es ta mos no Se na do da Re pú bli ca. O Se -
na do, ob vi a men te, é a Casa de res so nân cia para um
pro je to des sa mag ni tu de, por que o Se na do é re pre-
sen tan te dos Esta dos da Fe de ra ção.

Eu gos ta ria mu i to que as Se na do ras e os Se na do-
res nos hon ras sem com qual quer in da ga ção, qual quer
pre o cu pa ção, qual quer dú vi da, e fa re mos o pos sí vel
para dar res pos tas, se não ab so lu ta men te ter mi nan tes,
pelo me nos res pos tas que aju dem a es cla re cer as
ques tões que pre o cu pam al guns dos se nho res.

Mu i to obri ga do.
Estou à dis po si ção para os de ba tes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer ra-
da essa par te dos nos sos tra ba lhos, a Pre si dên cia vai 
con ce der a pa la vra aos Srs. Se na do res ins cri tos
como de ba te do res in di ca dos pe los par ti dos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para suas ob ser-
va ções, e, em se gui da, o Vice-Pre si den te da Re pú bli-
ca tam bém terá à sua dis po si ção cin co mi nu tos para
fa zer con si de ra ções so bre as ob je ções, ou per gun-
tas, ou con si de ra ções que V. Exª ti ver de fa zer.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre si den te, Se na dor José Sar ney; Exce len-
tís si mo Se nhor Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Dr.
José Alen car; Exmº Sr. Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o-
nal, Dr. Ciro Go mes; Exmº Sr. Mi nis tro dos Trans por-
tes, Dr. Ander son Ada u to. Qu e ro cum pri men tar o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca por essa ex po si ção
que aca ba de fa zer com re la ção ao Pro je to de Trans -
po si ção das Águas do Rio São Fran cis co.

Este é um dia mu i to es pe ra do so bre tu do pela re -
pre sen ta ção do Nor des te, que vem de ba ten do este
pro ble ma há mu i tos e mu i tos anos nes ta Casa, em
ou tras Ca sas e em ou tros fó runs. Este é um dia es pe-
ra do por que, fi nal men te, é apre sen ta do um pro je to
que con tem pla to das as pre o cu pa ções e to dos os an -
se i os dos nor des ti nos.

O Pro gra ma do São Fran cis co, como é cha ma-
do, vai aten der a to das as ver ten tes. De um lado, os
Esta dos do a do res que não ace i ta vam em ab so lu to
que as águas do São Fran cis co ou mes mo as águas
de po si ta das pelo To can tins vi es sem a ser vir para ma -
tar a sede do povo da re gião se ten tri o nal, para cri ar
em pre gos na que la re gião, sem que suas re giões fos -
sem con tem pla das.

O pro je to tem a pre o cu pa ção de fa zer in ves ti-
men tos no sen ti do de re vi ta li zar o rio São Fran cis co.

Inves ti men tos, como foi mos tra do pelo ví deo, no 
que toca ao tra ta men to e dis tri bu i ção da água; à re cu-
pe ra ção da mata ci li ar; ao pro ble ma da co le ta e tra ta-
men to dos es go tos que são des pe ja dos nos aflu en tes
do rio; ao pro ble ma da co le ta e dis po si ção fi nal do
lixo; a cri ar con di ções para que o rio São Fran cis co se
tor ne, en fim, uma gran de hi dro via, o gran de rio da uni -
da de na ci o nal, cum prin do as sim a sua des ti na ção; e
ao ge ren ci a men to das águas. 

Como mos trou V. Exª, de nada adi an ta trans por
as águas se elas não fo rem bem ge ren ci a das, bem
uti li za das. Nós sa be mos que, hoje, já per de mos mu i ta
água. E o fato de se de po si tar mais água para dar ga -
ran tia de su pri men to aos nos sos cur sos d’água, aos
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nos sos açu des, aos nos sos rios, não vai nos ga ran tir
que essa água será, en fim, apro ve i ta da de ma ne i ra
sa u dá vel se não hou ver um bom ge ren ci a men to. V.
Exª de mons trou que o pro je to tem essa am pli tu de.

Por ou tro lado, no que toca ao Pro gra ma de
Implan ta ção da Estru tu ra de Inte gra ção, já es tão bem
de fi ni dos os ei xos da trans po si ção – o eixo les te, o
eixo nor te, o eixo oes te, o eixo sul, o eixo To can tins, o
eixo To can tins/Nor des te Se ten tri o nal. Mas cre io que
fal tou, V. Exª me per mi ta, uma pa la vra, um es cla re ci-
men to, uma vi são a res pe i to do pro gra ma de pre pa ra-
ção da re gião re cep to ra, pois sa be mos que é in dis-
pen sá vel, fun da men tal, um pro gra ma que con clua
pela ins ta la ção de um nú me ro cada vez ma i or de adu -
to ras, de um me lhor ge ren ci a men to dos re cur sos hí -
dri cos e tam bém de to dos aque les cu i da dos que
acon te ce ram com o pro je to de re vi ta li za ção, e que de -
vem acon te cer tam bém com as águas que che ga rem,
pro du to da trans po si ção, com o es go to, o lixo. 

Se ria, en tão, essa a pri me i ra in da ga ção que eu
fa ria a V. Exª.

A ou tra se ria: como vi a bi li zar e qual o pra zo pre -
vis to para a im plan ta ção de tudo isso, prin ci pal men te
des sa par te que atin ge o co ra ção da re gião, o cha ma-
do eixo nor te. As obras pre ci sam ser ini ci a das o mais
ur gen te men te pos sí vel, por que este ano tem sido ir -
re gu lar e es ta mos nos va len do des sa ver da de i ra in-
dús tria dos car ros-pi pas, que, às ve zes, se cons ti tu-
em a úni ca al ter na ti va.

As obras em to dos os ei xos são im por tan tes,
mas res sal to o eixo nor te, as sim como o eixo les te,
como vi ta is. Eles me re cem um cu i da do es pe ci al, por -
que re pre sen tam o co ra ção, a re gião mais so fri da,
onde está a po pu la ção que atra ves sa dias de ma i or
pe nú ria com a seca e a fal ta d’água.

Sr. Vice-Pre si den te José Alen car, no ví deo V.
Exª de mons trou que iría mos ter um in ves ti men to da
or dem de US$6,5 bi lhões para con clu ir todo o pro je to.
Eu per gun ta ria a V. Exª qual se ria o in ves ti men to ini ci-
al para de mar rar o pro je to já em 2004? Per gun to para
que pos sa mos ter uma idéia mais apro xi ma da e mais
exa ta da trans po si ção.

Com re la ção à cons tru ção de adu to ras, V. Exª
fa lou no con ta to com o Ban co Mun di al e eu gos ta ria
de lem brar que o Ban co Mun di al tem, hoje, um pro je to
para o qual dis po ni bi li zou US$330 mi lhões, mas que,
por pro ble ma de con tin gen ci a men to, não está ten do a 
de sen vol tu ra que de ve ria. Per gun to a V. Exª se re al-
men te o Proá gua vai ser to ca do, por que, do pon to de
vis ta da pre pa ra ção da re gião, ele é ab so lu ta men te
vi tal. Como já foi dito aqui, não que ro ser re pe ti ti vo, V.
Exª fri sou bem isso, de nada adi an ta de po si tar água,

ga ran tir a água, se não hou ver uma boa dis tri bu i ção,
a ca pi la ri da de ne ces sá ria.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i-
nha.)

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agra de ço ao Pre si den te José Sar ney e que ro
di zer a V. Exª, Vice-Pre si den te José Alen car, que V.
Exª está de pa ra béns pela ex po si ção, pois sa be mos
que o tem po foi exí guo. Con fes so, sin ce ra men te, que
não es pe ra va que V. Exª, pelo pou co tem po que foi
dado à co mis são, for ma da com os Mi nis tros Ciro Go -
mes, Pa loc ci e ou tros, ti ves se avan ça do tan to.

Acre di to que esse avan ço se deu, so bre tu do,
por ca u sa da von ta de que V. Exª tem, por ser um ho -
mem de Mi nas Ge ra is, que co nhe ce de per to o nos so
pro ble ma, por ser um em pre sá rio que pos sui em pre-
sas na nos sa re gião. V. Exª co nhe ce mu i to bem essa
re a li da de. Aliás, quem ten tar dar-lhe li ções aqui, vai
en si nar o pa dre-nos so ao vi gá rio, por que V. Exª é um
ho mem de alma e co ra ção nor des ti nos.

Pa ra béns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Sr.

Vice-Pre si den te, ao fi nal das in da ga ções, res pon de-
rá. Pela nos sa ex pe riên cia, ob ti da em ses sões idên ti-
cas a esta, sa be mos que mu i tos as sun tos de in te res-
se dos Se na do res são co muns e, as sim, para me lhor
apro ve i ta men to do nos so tem po e para dar opor tu ni-
da de a to dos os mem bros da Casa de par ti ci pa rem
do de ba te, essa é a me lhor sis te má ti ca.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra, pela or dem.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de se jo sa -
ber de V. Exª qual é a po si ção em que me en con tro
ins cri to, já que, no do cu men to dis tri bu í do, apa re ço
como pri me i ro ora dor.

Peço ape nas a V. Exª esta in for ma ção, em que
po si ção me en con tro ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª é o
ter ce i ro ora dor ins cri to, se gun do me in for ma a Mesa.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Mu i to obri -
ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao se gun do ora dor ins cri to, Se na dor Edu ar-
do Aze re do, in di ca do pelo PSDB.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Pre si den te, Se na dor José Sar ney; Sr. Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca, José Alen car, con ter râ neo e par-
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ti cu lar ami go; Srs. Mi nis tros pre sen tes, ami go Ciro
Go mes, pre za do Mi nis tro Ander son Ada u to; Srªs e
Srs. Se na do res, é evi den te que to dos sa be mos bem a 
im por tân cia de um pro je to como esse. É um pro je to
que vai ao en con tro da ne ces si da de de com ba te à de -
si gual da de re gi o nal no Bra sil e, mais do que isso, vai
ao en con tro da bus ca de uma so lu ção para a seca no
Nor des te bra si le i ro.

A água é um bem de va lor cada vez ma i or, e o
Bra sil, como é de ten tor de gran des re ser vas, evi den-
te men te deve cu i dar bem da água que tem para que
ela não fal te no fu tu ro.

Mi nas Ge ra is, como V. Exª sabe bem, for ne ce
75% da água do rio São Fran cis co – se ten ta e cin co
por cen to da água do São Fran cis co vem de Mi nas – e 
a ba cia do rio São Fran cis co ba nha 40% do ter ri tó rio
mi ne i ro. Essa é tam bém a área de ma i or den si da de
de mo grá fi ca de toda a ba cia do rio São Fran cis co e
está lo ca li za da em Mi nas Ge ra is. Entre tan to, a ba cia
vem-se de gra dan do ao lon go do tem po. Vi mos, pela
apre sen ta ção mu i to bem-fe i ta, que o pro je to está,
sem dú vi da al gu ma, mu i to bem-ela bo ra do. É um pro -
je to com ple to, que bus ca aten der a to das as ne ces si-
da des, seja a ne ces si da de de a água es tar dis po ní vel
em vá ri as re giões do Nor des te bra si le i ro, seja no as -
pec to da re vi ta li za ção do rio. É nes se pon to que se
en con tra a nos sa in da ga ção, Sr. Pre si den te, que tem
a ver com a ga ran tia que te re mos da re a li za ção do
pro je to de re vi ta li za ção.

Na apre sen ta ção, está de mons tra do que te ría-
mos cer ca de US$1 bi lhão para a re vi ta li za ção. Em
Mi nas Ge ra is, pelo que já foi dito, pela im por tân cia do
rio para o Esta do, que re mos que essa re vi ta li za ção
seja re al men te re a li za da. Daí a nos sa gran de pre o cu-
pa ção com o tema e a per gun ta que eu gos ta ria de fa -
zer: qual é a ga ran tia da re vi ta li za ção?

Além dis so, te nho uma ou tra per gun ta so bre a
trans po si ção do To can tins: o pro je to é viá vel sem a
trans po si ção do To can tins? É a se gun da per gun ta.

A ter ce i ra se ria em re la ção ao cus te io de todo o
sis te ma – de po is de pron to, evi den te men te. Qual se -
ria esse va lor?

Fi nal men te, a ques tão da res pon sa bi li da de ge -
ral de exe cu ção do pro je to. O Orça men to de 2004 tem 
que par te dos re cur sos já alo ca dos? E qual se ria a
res pon sa bi li da de ge ral do pro je to, do pon to de vis ta
da sua exe cu ção? No mí ni mo, a si mul ta ne i da de da
re vi ta li za ção e da exe cu ção do pro je to de trans po si-
ção é fun da men tal para Mi nas Ge ra is.

Qu e re mos cum pri men tar V. Exª por es tar le van-
do adi an te esse pro je to, por es tar re to man do um pro -

je to tão im por tan te para o Bra sil. Con si de ra mos que a 
sua exe cu ção será re al men te um gran de mar co para
o de sen vol vi men to do País e para o com ba te à de si-
gual da de.

So mos, por tan to, fa vo rá ve is à trans po si ção,
sem dú vi da al gu ma, mas que re mos a ga ran tia de
que a ba cia do São Fran cis co será re vi ta li za da, por -
que essa re vi ta li za ção é fun da men tal para ga ran tir
que te nha mos água no fu tu ro, se não o as so re a men-
to vai aca bar pre ju di can do, e va mos ter uma va zão
re du zi da em re la ção à ne ces si da de do pro je to como
um todo.

Sr. Vice-Pre si den te José Alen car, es sas são
as ques tões que eu gos ta ria de abor dar, em nome
do PSDB.

Há ain da uma per gun ta do Se na dor Tas so Je re-
is sa ti, em nome do Ce a rá. S. Exª per gun ta se exis te
uma idéia do cro no gra ma de re a li za ção do pro je to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ ALENCAR – Sr. Pre si den te, em bo-

ra V. Exª te nha or ga ni za do a re u nião para que eu res -
pon des se no fi nal, fo ram fe i tas duas per gun tas, uma
pelo Se na dor Ga ri bal di Alves e ou tra pelo Se na dor
Edu ar do Aze re do, de Mi nas Ge ra is, que eu gos ta ria
de res pon der ago ra, se V. Exª per mi tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
pode fazê-lo.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Pri me i ra men te, se
me per mi te o Se na dor Ga ri bal di Alves, vou ini ci ar ten -
tan do res pon der às in da ga ções do meu co es ta du a no,
Se na dor Edu ar do Aze re do, por que fo ram ob je to de
pre o cu pa ção de al guns mi ne i ros que par ti ci pa ram da
nos sa re u nião em Mi nas, que foi a pri me i ra.

To das as ve zes que se fala do pro gra ma de
trans po si ção das águas do São Fran cis co – e as sim
ele era de no mi na do des de o iní cio, sem, ob vi a men te,
a pre o cu pa ção glo bal, como há ago ra, da sua re vi ta li-
za ção, con tem plan do o de sas so re a men to, a re com-
po si ção de ma tas ci li a res, o tra ta men to de es go to sa -
ni tá rio, do cha ma do “li xão” – te mos de nos lem brar
que se tra ta de um pro je to gran de. Po rém, é aque la
his tó ria! Te ría mos – como te mos – al ter na ti vas para
le var água ao semi-ári do se ten tri o nal sem me xer com
o São Fran cis co.

Po rém, eu, como mi ne i ro e pre o cu pa do com o
as so re a men to do rio, com o des ma ta men to das áre as
ci li a res e, além dis so, com a de gra da ção a que fo ram
le va das tam bém al gu mas ba ci as im por tan tes de aflu -
en tes do São Fran cis co, como é o caso do Pa ra ca tu e, 
es pe ci al men te, do rio das Ve lhas – que V. Exª co nhe-
ce bem – e do Uru cu ia; con si de ran do tam bém a im -
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por tân cia da que las bar ra gens que pre ci sa mos em
Mi nas Ge ra is, a pri me i ra pro vi dên cia que to ma mos foi 
so li ci tar ao Go ver no de Mi nas que nos man das se
tudo aqui lo que pos su ís se de pro gra ma ção de in te-
res se da ba cia do rio São Fran cis co. Assim foi fe i to, e
o pro gra ma foi in cor po ra do. Os téc ni cos que es tão à
fren te des se pro gra ma glo bal es tão le van do em con -
si de ra ção tudo aqui lo que foi re a li za do em Mi nas e to -
das as pre o cu pa ções do nos so Esta do.

Além dis so, V. Exª faz uma per gun ta que tam -
bém é im por tan tís si ma. Como en ge nhe i ro, V. Exª fa -
lou com pre ci são: 75% das águas do São Fran cis co,
na foz, são mi ne i ras. Nós, en tão, po de ría mos di zer: o
São Fran cis co é nos so, nin guém tas ca!

Ago ra, por exem plo, es ta mos ven do o Esta do de 
To can tins or gu lho so por ce der águas de sua ba cia
para en ri que cer a va zão do São Fran cis co, numa ati -
tu de ad mi rá vel. Estou indo para lá, no dia 11, para fa -
zer a apre sen ta ção, mas, an tes dis so, o pró prio Go-
ver na dor veio di zer que faz ques tão ab so lu ta de
trans fe rir es sas águas da ba cia do To can tins para en -
ri que cer a va zão do São Fran cis co.

A ou tra per gun ta é a se guin te: há ne ces si da de
de se tra zer água do To can tins, sem o que se in vi a bi li-
za a trans po si ção do eixo Nor te/Les te ou os ou tros
tam bém do São Fran cis co? A res pos ta é “não”. Por
quê? Por que, em ri gor, a bar ra gem de So bra di nho li -
be ra, de for ma re gu lar e inin ter rup ta, 2.060 m³/s. E o
que se de se ja para o eixo Nor te/Les te, que é um dos
prin ci pa is ei xos, cu jos pro je tos já es tão no pon to de
se rem li ci ta dos, é le var 63 m³/s des ses 2.060. Por tan-
to, algo in fe ri or a 3%, in de pen den te men te da que le
en ri que ci men to de 100 m³/s tra zi dos da ba cia do To-
can tins.

Além dis so, esse tra ba lho de de sas so re a men to
e re com po si ção de ma tas, ou seja, de re vi ta li za ção
da ba cia, irá tam bém con tri bu ir para en ri que cer a va -
zão do rio, que os téc ni cos es ti mam, num pri me i ro
mo men to, em cer ca de 250 m³ por se gun do. Isso é fá -
cil de ser ve ri fi ca do por que o pro je to é ri go ro sa men te
aber to à par ti ci pa ção de to dos.

Uma ou tra per gun ta de V. Exª está re la ci o na da
ao cro no gra ma. V. Exª sabe per fe i ta men te que todo
gran de em pre en di men to nas ce de um so nho que se
trans for ma em idéia, quan do sur gem de ter mi na das
ques tões, a qual trans for ma-se em pro je to que, esse
sim, deve con tem plar um cro no gra ma para ser exe cu-
ta do. Como gran de par te de tudo que foi apre sen ta do
está num es tá gio an te ri or ao de pro je to, ob vi a men te
não te nho como res pon der ques tões re la ci o na das ao
cro no gra ma. No en tan to, pos so di zer-lhe que se rão

se gui dos to dos os pas sos, cada um a seu tem po, com 
res pon sa bi li da de ab so lu ta.

Sua Exce lên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, como ho mem nas ci do no
ser tão de Per nam bu co e co nhe ce dor das di fi cul da-
des que a seca pro vo ca na re gião, de se ja que to dos
os bra si le i ros par ti ci pem des se pro je to, por que não
pre ten de, de for ma al gu ma, ser o seu dono, tan to que
me pe diu que o co or de nas se, ain da que do gru po de
tra ba lho par ti ci pem cin co Mi nis té ri os da mais alta re -
le vân cia, den tre eles o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci-
o nal, que tem como ti tu lar o Mi nis tro Ciro Go mes, ao
qual en tre ga rei o pro je to.Eu vou par ti ci par como au xi-
li ar do Mi nis tro Ciro Go mes, pro va vel men te com pran-
do al gum ins tru men to de tra ba lho que me per mi ta le -
var essa água ao semi-ári do se ten tri o nal.

Já que o Pre si den te me con ce deu o di re i to de
res pon der, gos ta ria de con ver sar um pou co so bre as
ques tões co lo ca das pelo emi nen te Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho. Uma das pre o cu pa ções de S. Exª diz res -
pe i to ao tem po de vi a bi li za ção do pro je to.

Em pri me i ro lu gar, deve ha ver con fi an ça no Go -
ver no.

O Dr. Jer son Kel man, Di re tor da Agên cia Na ci o-
nal de Águas, su ge riu que, ao in vés de “pro je to”, fos -
se usa do o ter mo “pla no”, sub di vi di do em três pro gra-
mas:

1 – re vi ta li za ção do rio São Fran cis co ou da ba cia;
2 – trans po si ção de águas do rio São Fran cis co; e
3 – dis tri bu i ção des sa água. 

Tra ta-se da que la ca pi la ri da de de que fala V.
Exª.

A água deve ser le va da ao seu des ti no, pois não
adi an ta ape nas fa zer sua trans po si ção para jogá-la
fora no va men te. Exis tem, como foi mos tra do no tra ba-
lho, mais de du zen tos açu des na re gião con tem pla da,
sen do que no Esta do do Rio Gran de do Nor te, pa re-
ce-me, há cer ca de vin te. As águas di ri gir-se-ão a es -
ses açu des, onde ha ve rá adu to ras para a dis tri bu i ção.

O cus to da água bru ta será, no má xi mo, de
R$0,08 por me tro cú bi co, quan do sa be mos que a
água tra ta da é ven di da, no mí ni mo, a R$0,80 por me -
tro cú bi co, ou seja, por um va lor dez ve zes ma i or que
o ini ci al. Con ver san do com quem tem fa mi li a ri da de
com o tema, fui in for ma do de que essa re la ção de
pre ços vi a bi li za um tra ba lho de apro ve i ta men to da
água de for ma eco nô mi ca e auto-sus ten tá vel, com
mar gem para as dis tri bu i do ras.

Então, acre di to que isso res pon de em par te a
pre o cu pa ção de V. Exª.
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Com re la ção aos in ves ti men tos, es ti ma dos em
6,5 bi lhões, eu já ha via dito que es sas es ti ma ti vas fo -
ram fe i tas an tes do tér mi no dos pro je tos.

Qu an to à pri o ri da de de cada item, es pe ra-se
que o pro gra ma seja apro va do de for ma glo bal.

Con for me in for mei, há um pro je to de emen da
cons ti tu ci o nal, de au to ria do Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, apro va do pelo Se na do e em tra mi ta ção na 
Câ ma ra, já ten do sido apro va do na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça, que pre vê um im por tan te re -
cur so per ma nen te, por vin te anos, vin cu la do à re vi ta li-
za ção e con ser va ção do rio. Tam bém há re cur sos do
Ban co Mun di al para pro je tos des sa na tu re za e des sa
im por tân cia so ci al, como sa be mos. O cus to des ses
re cur sos é igual à pri me rate ame ri ca na, de 1% ao
ano, mais 0,5% de spre ad ao ano, por tan to taxa de
ju ros pa re ci da com 1,5% ao ano, o que tam bém nos
en co ra ja, por que são re cur sos de lon go pra zo.

Um pro je to como esse não pode ser le va do a
efe i to num pra zo cur to.

Se ima gi nás se mos que o seu pra zo de im plan-
ta ção fos se de cin co anos, ape nas para efe i to de ra ci-
o cí nio, se ri am 6,5 bi lhões em cin co anos, ou 1,3 bi -
lhão por ano - co i sa pa re ci da com 0,25% do nos so
PIB. Con si de ran do que a nos sa car ga tri bu tá ria é de
1/3 do PIB, isso cor res pon de ria a 0,75% da car ga tri -
bu tá ria na ci o nal.

Assim, tra ta-se de uma de ci são po lí ti ca, a qual
já foi to ma da, não por mim, mas por Sua Exce lên cia,
o Pre si den te da Re pú bli ca. Sua Exce lên cia de se ja o
pro je to e sabe como te mos con di ções de fazê-lo, mas 
é pre ci so que te nha mos opor tu ni da de de tor ná-lo co -
nhe ci do para que to das as for ças po lí ti cas da Na ção
pos sam apla u di-lo e aju dar na sua re a li za ção.

Com re la ção às pa la vras que V. Exª di ri giu-me,
tão ge ne ro sas, con cor do que sou tam bém nor des ti no,
pois sou ci da dão ho no rá rio do seu Esta do, com mu i ta
hon ra. No Se na do, di zi am-me que eu era o quar to Se -
na dor do Rio Gran de do Nor te e eu ace i ta va a idéia
com mu i ta hon ra, com mu i to pra zer. Da mes ma for ma,
tam bém fui o quar to Se na dor da Pa ra í ba. Como os
três Se na do res da Pa ra í ba são de Cam pi na Gran de,
ci da de da qual tam bém sou ci da dão ho no rá rio, eu era 
cha ma do de o quar to Se na dor de Cam pi na Gran de, o 
que igual men te me or gu lha va mu i to. E lá to dos sa bem
que é a re gião do cris ta li no, onde não há água, a não
ser a fis su ral. Essa água não tem qua li da de. Essa é
uma das re giões que pre ci sa de água.

Agra de ço as suas ma ni fes ta ções, as sim como
as do meu no bre e es ti ma do ami go, Go ver na dor Edu -
ar do Aze re do.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PDSB – MG) –
Sr. Pre si den te, per mi te V. Exª que eu faça uma úl ti ma
ob ser va ção, como de ba te dor, ou isso está fora do Re -
gi men to?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
di re i to a dois mi nu tos.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PDSB – MG) –
Tra ta-se de um ape lo que de se jo fa zer ao Vice-Pre si-
den te José Alen car. No Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
há cer ca de R$50 mi lhões de con vê ni os pa ra li sa dos
nes sa li nha de re vi ta li za ção. Re fe rem-se a ci da des ri -
be i ri nhas, em Mi nas Ge ra is. E apro ve i ta ria para fa zer
um ape lo, para que o Go ver no ini cie esse pro ces so
de re vi ta li za ção, li be ran do re cur sos do meio am bi en te
que es tão con tin gen ci a dos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de

con ce der a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima, gos ta-
ria de ex pli car que a sua co lo ca ção, na or dem de ins -
cri ção, se deve ao fato de V. Exª es tar ins cri to como
de ba te dor, por in di ca ção dos Par ti dos. E, pe las nor -
mas ado ta das, te ría mos de se guir as Ban ca das ma jo-
ri tá ri as na or dem de cres cen te. Por isso, hou ve a in-
ver são de V. Exª como ter ce i ro ora dor ins cri to.

Qu an to à se gun da par te re la ti va aos Se na do res
que par ti ci pa ram do de ba te, ofe re cen do per gun tas ou 
co men tá ri os, a ins cri ção se gue a or dem em que apre -
sen ta ram seus no mes à Mesa.

Com a pa la vra V. Exª, Se na dor Alme i da Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Obri ga do,

Sr. Pre si den te, pelo es cla re ci men to.
Srªs e Srs. Se na do res, Sr. Vice-Pre si den te, José 

Alen car, mi nhas ho me na gens a V. Exª.
Em pri me i ro lu gar, devo di zer que o pro je to está, 

não te nho dú vi da, de vi da men te con ce bi do, e qui çá
faça ver da de i ra a pa la vra do can ci o ne i ro po pu lar que
diz que o ser tão vai vi rar mar.

Espe ro que, no semi-ári do nor des ti no, pela ex -
po si ção fe i ta, as sim acon te ça. Sem dú vi da, será a re -
den ção para todo aque le povo. É evi den te que al me jo
que não vire mar li te ral men te. Pelo que ve ri fi ca mos
hoje na Foz do Rio São Fran cis co, na di vi sa Ser gi-
pe/Ala go as, o mar está avan çan do para a ter ra como
de cor rên cia da fal ta de re vi ta li za ção, mas que se dê
de for ma in ver sa, como aqui de vi da men te ex pla na do.

É evi den te que a seca do Nor des te já foi mo e da
para mu i ta co i sa nes te País; já se trans for mou a seca
em tudo, e ob je to de ga nho para inú me ros. Espe ro
que a pro pos ta de re vi ta li za ção e trans po si ção das
águas do São Fran cis co, do To can tins, de seus aflu -
en tes, tor ne-se efe ti va, em bo ra es tra nhe a ino por tu ni-
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da de ou a fal ta de opor tu ni da de – eu não en ten di –,
quan do da vi si ta do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va ao Con gres so Na ci o nal, por oca sião da en tre ga
das re for mas da Pre vi dên cia e tri bu tá ria, Sua Exce-
lên cia se re por tar a esse gran de pro je to. Não sei a co -
in ci dên cia.

Embo ra a con cep ção seja a me lhor pos sí vel,
não há o que con tes tar e não sou téc ni co para con tes-
tar, sou po lí ti co, mas ouvi há pou cos ins tan tes – e aí,
Sr. Vice-Pre si den te, per mi ta-me dis cor dar, não da
con cep ção do pro je to, mas do iní cio da sua exe cu ção
– que a re vi ta li za ção en con tra-se hoje com es tu dos
de pre vi a bi li da de, de po is vem a fase da vi a bi li da de,
en quan to que as bar ra gens, al gu mas es tão em fase
de vi a bi li da de, de es tu dos, ou tras, em li ci ta ção, e ou -
tras, já ini ci a das. Há uma in ver são nes ta or dem; ou
va mos pro mo ver pri me i ro a re vi ta li za ção do São Fran -
cis co, ou não te re mos água para tudo isso que foi
apon ta do. Estu dos de pré-vi a bi li za ção, quan do obras
já es tão sen do ini ci a das. Aliás, as dos ca na is Nor -
te/Les te, o pro je to bá si co está con clu í do e já em pro -
ces so de li ci ta ção. Fal ta o quê? O pro je to do exe cu ti vo
e o iní cio das obras.

Por tan to, com todo o res pe i to a V. Exª, tem a mi -
nha dis cor dân cia, exa ta men te nes se as pec to. O São
Fran cis co pre ci sa pri me i ro ser re vi ta li za do. E eu di ria,
em aten ção à ma ni fes ta ção do Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, con tra pon do-se ao que S. Exª dis se, que
o pro je to não con tem pla to dos os nor des ti nos. Ser gi-
pe, o Esta do que re pre sen to, mais uma vez, é dis cri-
mi na do e ex clu í do. Para Xin gó, os es tu dos es tão ape -
nas con tra ta dos, en ga ve ta dos, em bo ra o Go ver no do
nos so Esta do te nha so li ci ta do o pro je to para o Go ver-
no de Ser gi pe e, com re cur sos pró pri os, ela bo rá-lo,
mas não o re ce beu do Go ver no Fe de ral. Ser gi pe foi
es tig ma ti za do como sen do um Esta do que não de se-
ja ver a trans po si ção das águas do São Fran cis co
para ma tar a fome e a sede dos nor des ti nos da par te
se ten tri o nal. Isso não é ver da de i ro!

O pro ble ma, Srªs e Srs. Se na do res, dis se aqui
em ou tra opor tu ni da de, é que, as sim como na Pa ra í-
ba, no Rio Gran de do Nor te, no Ce a rá, em Per nam bu-
co, no Pi a uí, nor des ti nos mor rem de sede e de fome a 
um, dois ou três qui lô me tros à mar gem do São Fran -
cis co, no semi-ári do ser gi pa no, Ca nin dé do São Fran -
cis co, Poço Re don do, Mon te Ale gre, Ga ra ru, Ita bi,
Por to da Fo lha, Gló ria, Apa re ci da, Ri be i ró po lis, Ca ri-
ra, Pi nhão, Pe dra Mole, do mes mo je i to, mor rem de
sede e de fome.

A de fe sa que faço, em pri me i ro lu gar, é a da re vi-
ta li za ção, sem que haja o iní cio dos pro je tos de trans -

po si ção. Re vi ta li za ção já, ime di a ta, sem o iní cio da
exe cu ção das obras de trans po si ção.

Em se gun do lu gar, é uma ques tão de jus ti ça. Se
há ne ces si da de de apla car a sede do ser ta ne jo, do
nor des ti no, a ge ra ção de em pre gos, por que não se
fa zer pri me i ra men te no semi-ári do de Ser gi pe, cujo
pro je to está en ga ve ta do, com a cons tru ção do Ca nal
de Xin gó? Por que ra zão? Por que Ser gi pe, mais uma
vez e sem pre, é dis cri mi na do e ex clu í do?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Exmo
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, que ro de i xar re gis tra-
do aqui este pro tes to, até mes mo pela for ma como se
age em re la ção aos ser gi pa nos, es tig ma ti zan do o
nos so Esta do e o nos so povo de que não de se jam ver 
as águas do São Fran cis co ma tan do a sede e fome
dos nor des ti nos. Isso não é ver da de. Ago ra, se Deus
nos deu as águas do São Fran cis co ba nhan do o nos -
so Esta do, por que ver mos po pu la ções in te i ras, a um
qui lô me tro, a cin co qui lô me tros, mor re rem de sede
para ini ci al men te se fa zer o pro je to até o Ce a rá, do
meu que ri do ami go, o Mi nis tro Ciro Go mes, em quem
vo tei e tive a hon ra de vo tar no pri me i ro tur no das ele i-
ções? Por que ra zão?

Por tan to, são es sas as in da ga ções. Por que a in -
ver são do cro no gra ma?

Te nho cer te za de que se tra ta de uma ho me na-
gem ao gran de bra si le i ro que é V. Exª, emi nen te
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. E te nho vis to isso.
Assim como V.Exª é ci da dão pa ra i ba no e po ti guar, te -
nho cer te za de que será tam bém de Ser gi pe. Quem
sabe isso não con tri bu i rá para, no âm bi to do Go ver no
- não de V. Exª - di mi nu ir a dis cri mi na ção ao nos so
Esta do?

O SR. JOSÉ ALENCAR – Emi nen te Se na dor
Alme i da Lima, uma das pri me i ras pro vi dên ci as que
to ma mos quan do re ce be mos esta hon ro sa in cum-
bên cia foi en trar em con ta to com o Go ver na dor de
Ser gi pe, João Alves, pe din do-lhe que nos aju das se,
por que S. Exª tem al guns tra ba lhos so bre re cur sos hí -
dri cos. Ti ve mos opor tu ni da de de ler es sas obras e fi -
ca mos ad mi ra dos com a de di ca ção de S. Exª ao
tema. Não há ne nhum bra si le i ro que en ten da mais
des sa ques tão do que o emi nen te Go ver na dor João
Alves. S. Exª foi con vi da do para par ti ci par do pro je to e 
está co nos co. Nada será fe i to sem que seja con sul ta-
do o in te res se de Ser gi pe, es pe ci al men te no que se
tra ta de as sun to de ele va do in te res se do Esta do,
como es ses ar ro la dos por V. Exª.

O fato de ha ver pro je tos pron tos para se rem li ci-
ta dos, como são os ca sos do Eixo Nor te e do Eixo
Les te, não foi cul pa nos sa. Qu an do as su mi mos essa
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res pon sa bi li da de, pro cu ra mos ver o que exis tia.
Esses pro je tos já exis ti am e nos fo ram pas sa dos.
Quem es te ve à fren te da re a li za ção des se pro je to foi
o Se na dor Fer nan do Be zer ra, aqui pre sen te. Esses
pro je tos re al men te es tão pron tos; tan to é as sim que
uma das ho me na gens com que me hon rou o Se na dor
Ga ri bal di Alves Fi lho foi men ci o nar que o pro gres so
foi mu i to rá pi do. Ocor re que ain da não fi ze mos nada.
Os pro je tos que es tão pron tos para se rem li ci ta dos fo -
ram con tra ta dos em 1997 e pa re ce-me que fi ca ram
con clu í dos em 2001 ou 2002.

Da mes ma for ma, to dos aque les itens que le-
vam em con ta obras em Mi nas Ge ra is, na Ba hia e no
ba i xo São Fran cis co, que com pre en de o Esta do de V.
Exª, Ser gi pe, as sim como o Esta do de Ala go as, são
re sul ta dos de es tu dos re a li za dos pe los dois Esta dos,
Ala go as e Ser gi pe, e que fo ram ar ro la dos nos tra ba-
lhos que es ta mos fa zen do.

O nos so tra ba lho é mais de co or de na ção, como
o pró prio nome diz. Eu sou co or de na dor de um gru po
de tra ba lho e des ses pro je tos. Mas uma su ges tão
com que não pos so con cor dar de for ma ne nhu ma,
por que não faz sen ti do, é a de es ta be le cer mos uma
pri o ri da de com a con di ção de que, pri me i ro, é pre ci so
fa zer a re vi ta li za ção para de po is a trans po si ção. Não
con cor da mos com isso: pri me i ro, por que uma co i sa
não de pen de da ou tra; e, em se gun do lu gar, por que a
re vi ta li za ção não é um tra ba lho que vai ser ini ci a do
hoje e con clu í do ama nhã. Ela in clui a pró pria ma nu-
ten ção da Ba cia do rio São Fran cis co, ra zão pela qual
fiz alu são à pre o cu pa ção do emi nen te Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res, que tam bém é do Esta do de V.
Exª, que pre co ni za jus ta men te a se gu ran ça de re cur-
sos para a re vi ta li za ção do rio ao lon go de vin te anos.
Vá ri os pro je tos sa i rão do pro gra ma de re vi ta li za ção,
cada um li ci ta do a seu tem po. Va mos apro var um pro -
gra ma glo bal – não se tra ta ape nas da trans po si ção.
Por tan to, a di fe ren ça en tre nos sa pro pos ta e a pro-
pos ta ini ci al de ape nas trans po si ção é jus ta men te o
re co nhe ci men to de que o rio pre ci sa ser sal vo. Eu sou 
de Mi nas Ge ra is e, ago ra mes mo, o Se na dor Edu ar do
Aze re do in for mou que 75% das águas do rio São
Fran cis co são mi ne i ras. E mais: te nho uma pro pri e da-
de à mar gem do rio. Logo, sei do rio quan do en che e
sei do rio quan do des ce. Co nhe ço o rio São Fran cis co
por que te nho uma casa que fica, no má xi mo, a dez
me tros da mar gem, numa re gião de rio as so re a do, de
rio com ma tas de vas ta das, de rio com de gra da ção da
na tu re za. Então, es tou com V. Exª na de fe sa do rio
São Fran cis co, mas o me lhor ca mi nho para re a li zar
essa re vi ta li za ção é jus ta men te apro ve i tar a opor tu ni-
da de para co lo cá-la no bojo des se pro je to glo bal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Ex.ª
dis põe de dois mi nu tos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Obri ga do,
Sr. Pre si den te.

Agra de ço a ma ni fes ta ção de V. Ex.ª, Sr.
Vice-Pre si den te. Gos ta ria ape nas de de i xar, nes se
tem po fi nal, cla re a da a mi nha ma ni fes ta ção quan to à
re vi ta li za ção.

Não de fen do aqui que só se deva fa zer a trans -
po si ção após con clu í das to das as obras de re vi ta li za-
ção, mas acho que há ne ces si da de de ini ciá-las e,
após um pe río do de dois, três ou qua tro anos de ini ci-
a das, com al gum re fle xo efe ti vo, co me çar o pro ces so
de trans po si ção. O es tá gio em que o rio se en con tra
dá pena. Pro vo ca dó em V. Exª e em tan tos quan tos
são ri be i ri nhos ao ver o es ta do em que o rio se en con-
tra, com ple ta men te de pa u pe ra do, des tru í do em vá ri-
os e vá ri os tre chos.

Che ga mos ao meio do rio de cal ças cur tas, Sr.
Vice-Pre si den te. Por tan to, após um pe río do de dois,
três ou qua tro anos do iní cio das obras de re vi ta li za-
ção, sim, pas sa do esse tem po, po der-se-iam ini ci ar
as trans po si ções, que não são pou cas, são inú me ras.
O pro je to é gran di o so e vem exa ta men te para equa ci-
o nar um pro ble ma que o nor des ti no en fren ta há sé cu-
los. Na ver da de, nós nor des ti nos não que re mos Pro -
gra ma Fome Zero, não! Não que re mos car ro-pipa,
fren te de tra ba lho, ces ta bá si ca. O que o nor des ti no
quer é isso. Isso é um tra ta men to res pe i to so e dig no
ao bra si le i ro que está no semi-ári do nor des ti no. E que 
isso seja fe i to da for ma mais cor re ta pos sí vel. Por que,
se isso não acon te cer - e Deus me per mi ta que eu es -
te ja er ra do – ve re mos o fim do rio São Fran cis co, as -
sim como es tão ou tros, in clu si ve na Ásia, na Chi na.

Obri ga do, Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –

RN) – Sr. Pre si den te, Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli-
ca, meu con ter râ neo, José Alen car, Sr. Mi nis tro Ciro
Go mes, Srªs e Srs. Se na do res, per mi ta-me que mi -
nhas pa la vras ini ci a is se jam de dis cor dân cia de uma
co lo ca ção de V. Exª, quan do dis se que esse pro je to
não é um so nho. Esse é um so nho que so nhei e que
mu i tos so nha ram. Qu an do se so nha um so nho so zi-
nho, a pos si bi li da de de tor ná-lo re a li da de é mí ni ma.
Mas quan do é um so nho de mu i tos, pode se tor nar re -
a li da de.

Ma ni fes to a mi nha enor me ale gria, a mi nha
gran de sa tis fa ção ao ver, na de ci são do Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca, a pos si bi li da de de re a li za ção do

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra 5 26129    475ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



so nho de tan tos nor des ti nos. Con fes so, Se nhor
Vice-Pre si den te, que me sin to um pou co frus tra do por 
não ter tido a pos si bi li da de de re a li zar, ou pelo me nos
ini ci ar a re a li za ção des se so nho. Mas re co nhe ço que
nin guém po de ria ser mais ca pa ci ta do do que V. Exª
para to car o pro je to, pois V. Exª é um em pre sá rio to ca-
dor de pro je tos e pos sui a ha bi li da de de mi ne i ro, com -
pe ten te e vi to ri o so. E mais: con ta com a com pe tên cia
de um nor des ti no bri lhan te à fren te do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, o Mi nis tro Ciro Go mes, que pos -
sui a sen si bi li da de de to dos os nor des ti nos para a ne -
ces si da de da água e so bre tu do a ca pa ci da de, a in te li-
gên cia e a com pe tên cia para le var adi an te o pro je to,
sob a ori en ta ção e a co or de na ção de V. Exª.

Gos ta ria de fa zer um re pa ro so bre o pro je to que
tive a hon ra de de i xar pron to. Ele teve iní cio em 1997,
mas en con trei-o pa ra li sa do. Mas, an tes dis so, hou ve
mu i tos que so nha ram com ele. Se ria in jus to de i xar de
re gis trar aqui o nome de Má rio Andre az za, Alu í zio
Alves, Cí ce ro Lu ce na, Fer nan do Ca tão, o meu pró-
prio, se me per mi te, e dos que me su ce de ram. Encon -
trei o pro je to pa ra li sa do, mas re to mei-o ao as su mir o
Mi nis té rio, em agos to de 1999. Ao en tre gar aque la
Pas ta, de i xei o pro je to pron to para ser li ci ta do, como
aqui ex pôs V. Exª.

Àque la épo ca, não era ape nas um pro je to de
trans po si ção. Era abran gen te, só que não fo ram con -
clu í dos os es tu dos de re vi ta li za ção do rio e os es tu-
dos das vá ri as com pen sa ções aos Esta dos, que são
ab so lu ta men te jus tas e, do pon to de vis ta po lí ti co, vi a-
bi li zam esse gran de pla no, esse gran de pro gra ma hí -
dri co para o Nor des te se ten tri o nal.

Fa rei pe que nos co men tá ri os so bre o tema, por -
que ele foi des cri to de ma ne i ra am pla e com pe ten te e
co men ta do por to dos. Qu e ro res sal tar ape nas dois
pon tos. Pri me i ro, o da si ner gia hí dri ca, que é fun da-
men tal e re al men te per mi ti rá o ge ren ci a men to eco nô-
mi co das águas em todo o Nor des te se ten tri o nal. Qu -
e ro fa zer re fe rên cia à ques tão ener gé ti ca tam bém.
Re cen te men te, hou ve uma cri se de ener gia que im -
pe diu o cres ci men to de nos so País. As águas do São
Fran cis co ba i xa ram a tal pon to que es ti ve mos na imi -
nên cia de um co lap so.

Não que ro me es ten der, essa é uma ques tão
mu i to téc ni ca, mas que ro ex ter nar mi nha ab so lu ta
dis cor dân cia com o Se na dor Alme i da Lima. Isso não
vai com pro me ter, em hi pó te se ne nhu ma, o rio. As
águas que vi rão do To can tins são com ple men ta res e
vêm na di re ção e ao en con tro da so lu ção da ques tão
ener gé ti ca, que ga ran ti rá que as vá ri as hi dre lé tri cas
ao lon go e no cur so do São Fran cis co pos sam ter
água su fi ci en te para ge ra ção de ener gia e, se Deus

qui ser, vai nos pro por ci o nar o cres ci men to que to dos
nós, bra si le i ros, al me ja mos.

V. Exª ci tou o cus to da úl ti ma seca: US$4 bi-
lhões. E aqui que ro ex por um pon to: os Ei xos Nor te e
Les te cus tam me nos da me ta de.

Fa ria uma úni ca per gun ta a V. Exª, po rém já foi
res pon di da em sua dis cor dân cia com as as ser ti vas
do Se na dor Alme i da Lima. Per gun ta ria a V. Exª se os
pro je tos que es tão pron tos po dem ser ini ci a dos, por -
que há nis so a cre di bi li da de de V. Exª, a pa la vra do
Pre si den te da Re pú bli ca de que esse é um pro je to
abran gen te e não se re fe re, por tan to, ape nas à exe-
cu ção dos Ei xos Nor te e Les te. Mas es ses Ei xos já
es tão pron tos para ser li ci ta dos  V. Exª trou xe esse
dado ao co nhe ci men to de to dos. Te mos que co me çar
as obras e dar a V. Exª e ao Go ver no a cer te za de que
o rio São Fran cis co será re cu pe ra do, será re vi ta li za do
em suas nas cen tes, em suas ma tas ci li a res e será de -
sas so re a do, para que se res ta u re a na ve ga ção, per -
mi tin do o trans por te das ri que zas da que la re gião.

V. Exª, que co nhe ce pro fun da men te o pro je to,
te nha a sen si bi li da de de nos di zer o quan to é im por-
tan te o Pro je to Les te, que leva água para uma re gião
que não tem ou tra so lu ção a não ser a trans po si ção
de águas. Re fi ro-me, por exem plo, às re giões da Pa -
ra í ba e de Per nam bu co. Se não hou ver a trans po si-
ção, suas po pu la ções te rão que se des lo car.

Esse é um pro je to que tem con se qüên cia eco -
nô mi ca para o Bra sil, para o Nor des te, e, se Deus qui -
ser, será re a li za do, para o bem do País, pe las mãos
com pe ten tes de V. Exª, do Mi nis tro Ciro Go mes e pela 
von ta de po lí ti ca que fal tou ao Go ver no an te ri or.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Vice-Pre si den te José Alen car.
O SR. JOSÉ ALENCAR – Ilus tre e emi nen te

Se na dor Fer nan do Be zer ra, pos so di zer a V. Exª que
a idéia é, pri me i ro, le var a Sua Exce lên cia, o Pre si-
den te da Re pú bli ca, o re la tó rio do nos so tra ba lho nes -
ta fase. Esse re la tó rio con tem pla rá tudo o que foi ob -
je to de tra ta ti vas du ran te o que es ta mos re a li zan do,
com a par ti ci pa ção de to dos os Esta dos in te res sa dos.

Pois bem, isso não de mo ra mu i to. A par tir daí,
há pro je tos que es tão em con di ções de ser até li ci ta-
dos, como é o caso do Eixo Nor te e do Eixo Les te,
como tam bém al guns itens que fa rão par te do pro je to
glo bal. Tais itens exis tem em to dos os Esta dos, in clu-
si ve em to dos os Esta dos do na tá ri os. Então, al guns
pro je tos em an da men to se rão abra ça dos pelo pro gra-
ma glo bal; ou tros, que es tão pa ra li sa dos há mu i tos
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anos, tam bém se rão le va dos em con si de ra ção pelo
pla no glo bal.

Des sa for ma, to dos es ses pro je tos, não ape nas
os do Eixo Nor te e Eixo Les te, po de rão ser li ci ta dos
de pron to. Alguns itens per ten cem à re vi ta li za ção e
po dem ser li ci ta dos de pron to. Há ou tros que se rão
pre pa ra dos ur gen te men te para se rem li ci ta dos. O im -
por tan te é que ter mi ne mos esse tra ba lho, fa ça mos
uma es ti ma ti va e vi a bi li ze mos os re cur sos ao lon go
do tem po, por que aí, sim, te re mos não só um cro no-
gra ma fí si co, com base em ava li a ção téc ni ca pre ci sa,
como tam bém um cro no gra ma fi nan ce i ro que pos sa
ser cum pri do. Eu, por exem plo, não ace i to obra se ar -
ras tan do, por que as obras que se ar ras tam cus tam
mais do que o Bra sil pode pa gar. As obras fe i tas em
tem po re cor de, em tem po cor re to, que obe de cem a
cro no gra mas têm um cus to mais eco nô mi co para a
so ci e da de bra si le i ra.

Não te nho dú vi da de que o Esta do do Rio Gran -
de do Nor te será re pre sen ta do nes se gru po. Já dis se
a V. Exª que gos ta ría mos que V. Exª par ti ci pas se co -
nos co, as sim como já dis se tam bém ao Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho e à pró pria Go ver na do ra do Esta do.
Gos ta ría mos que to dos os Esta dos es ti ves sem par ti-
ci pan do.

E pos so di zer o se guin te: o re la tó rio nos so que
será en tre gue ao Pre si den te  ain da de mo ra rá al guns
dias  de ve rá ser sub me ti do aos re pre sen tan tes de to -
dos os Esta dos en vol vi dos, de Mi nas Ge ra is ao Pi a uí,
e pro va vel men te tam bém do Ma ra nhão, ain da que o
Ma ra nhão es te ja no nos so pen sa men to como do a dor,
no fu tu ro, de par te de águas do To can tins no Mu ni cí-
pio de Ca ro li na, no nor te do To can tins, en tra da do
Esta do do Ma ra nhão, que atra ves sa todo esse úl ti mo
Esta do. Será um pro je to para 2.025 – ain da es ta re-
mos aqui para aju dar a fazê-lo tam bém. Até 2.025,
esse que fa re mos nos aten de rá.

Não abro mão, Se na dor Fer nan do Be zer ra, da
par ti ci pa ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei
bre ve. E co me ço di zen do que o Ma ra nhão já vem do -
an do mu i to ao Bra sil. Des sas do a ções, V. Exª é uma
das me lho res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª é
mu i to ge ne ro so.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN) – Sr. Pre si den te, mu i to em bo ra V. Exª co nhe ça,
gos ta ria de lem brar, como in for ma ção adi ci o nal, uma

vez que não foi ci ta do, os ei xos nor te e les te. Esse
pro je to, por so li ci ta ção do Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca, foi ana li sa do pelo Bu re au of Re cla ma ti on,
uma das ma i o res ins ti tu i ções na área hí dri ca do mun -
do, do qual re ce beu sua apro va ção.

Em sua fase fi nal, um gru po de re no ma dos es -
pe ci a lis tas na ci o na is e es tran ge i ros, den tre eles um
pro fes sor ca te drá ti co es pe ci a lis ta em re cur sos hí dri-
cos da Uni ver si da de de Va lên cia, na Espa nha, e o Dr.
Ma íl son da Nó bre ga, que ana li sou o pro je to sob o
pon to de vis ta eco nô mi co. Tam bém o Dr. Pa u lo No-
gue i ra Neto, um dos ma i o res co nhe ce do res da ques -
tão am bi en tal.

Sem pre ten são, tam bém gos ta ria de di zer que,
como co nhe ce dor do pro je to, por de ver de ofí cio, es -
tou in te i ra men te à dis po si ção de V. Exª e do Go ver no
para aju dar na re a li za ção des se gran de so nho de to -
dos os nor des ti nos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que fa la rá pelo
Par ti do dos Tra ba lha do res.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT –
RJ) – Sr. Pre si den te, Sr.Vice-Pre si den te, José Alen -
car, a pri me i ra ma ni fes ta ção de re go zi jo com a apre -
sen ta ção des se Pro je to de Re vi ta li za ção e Trans po-
si ção de Águas do São Fran cis co é quan to a ve ri fi-
car mos que ele está sob a co or de na ção se gu ra e
com pe ten te de V.Exª, que ga ran te a sua exe cu ção e
com o anún cio de que, no mo men to em que V. Exª se
de sin cum bir da for mu la ção ge ral, a exe cu ção ca i rá
nas mãos do igual men te com pe ten te nos so gran de
Mi nis tro Ciro Go mes.

Sr. Pre si den te, a se gun da ma ni fes ta ção de re -
go zi jo é quan to ao es tá gio de de sen vol vi men to de es -
tu dos em que se en con tra o pro je to, que nos per mi te
ter a cer te za de sua re a li za ção. Não se tra ta de mais
um de va ne io; não no sen ti do do so nho a que se re fe-
riu o Se na dor Fer nan do Be zer ra, so nho no sen ti do de 
gran de as pi ra ção. Mas exis te a ou tra acep ção, aque la
de gran de as pi ra ção não re a li zá vel, in viá vel.

O es tá gio avan ça do dos es tu dos nos per mi te
acre di tar que essa eta pa foi su pe ra da e que o pro je to
é efe ti va men te viá vel, re a li zá vel, o que nos faz tam -
bém de ve do res do re co nhe ci men to a to dos aque les
que, pre ce den te men te, nele tra ba lha ram, como é o
caso do Se na dor Fer nan do Be zer ra.

Esse é, in du bi ta vel men te, o ma i or pro je to do
Go ver no Lula em to dos os sen ti dos, a co me çar pelo
fato de ser ge nu i na men te bra si le i ro.
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Qu an do na es co la pri má ria, apren di que o rio
São Fran cis co é o ma i or rio ge nu i na men te bra si le i ro.
Ago ra, esse rio co la bo ra rá, per mi ti rá a re a li za ção de
um pro je to gran di o so e ge nu i na men te bra si le i ro, para
aten der exa ta men te a Re gião mais ca ren te do Bra sil.
Essa ca rên cia ca u sa cer ta frus tra ção, um cer to sen ti-
men to de cul pa em to dos os bra si le i ros, por ain da não 
te rem sido re sol vi das as dis pa ri da des re gi o na is e a
gran de ca rên cia da Re gião Nor des te.

Tra ta-se de um gran de pro je to não ape nas pela
gran di o si da de do cus to do in ves ti men to en vol vi do. V.
Exª foi mu i to fe liz ao di zer que o Bra sil está um pou co
de sa cos tu ma do com a apre ci a ção de gran des pro je-
tos; mas eis a gran di o si da de re tor nan do ao pen sa-
men to do bra si le i ro. O pro je to não é gran de ape nas
por que re sol ve rá um pro ble ma se cu lar que, des de o
sé cu lo XIX, vem per tur ban do a tran qüi li da de do bra si-
le i ro que quer ver um Bra sil har mo ni o sa men te de sen-
vol vi do, onde não haja ca rên ci as afli ti vas a mas sa crar
toda a po pu la ção. Ele é gran de, prin ci pal men te, Sr.
Vice-Pre si den te, José Alen car, por que mu da rá o Bra -
sil mais uma vez, como Bra sí lia mu dou o Bra sil.

Qu an do o Pro je to Bra sí lia foi con ce bi do, os seus 
des do bra men tos e to das as suas con se qüên ci as –
até as úl ti mas, que hoje es ta mos ava li an do, como a
ex plo são de de sen vol vi men to pro du ti vo do Cen-
tro-Oes te bra si le i ro –, na que le mo men to, não era
pos sí vel ava li ar. Tam bém quan to a este pro je to não é
fá cil ava li ar, mas é pos sí vel in tu ir; é pos sí vel, com a
sen si bi li da de de V. Exª, ter a an te vi são do que será o
re sul ta do, já na pri me i ra me ta de des te sé cu lo, quan -
do o Bra sil, fi nal men te, terá re sol vi do a ques tão se cu-
lar da seca nor des ti na.

De sor te que este pro je to ala van ca rá o sen ti-
men to de auto-es ti ma do bra si le i ro, pois be ne fi ci a rá
não só as po pu la ções ca ren tes do Nor des te, mas
tam bém re fle ti rá no Rio de Ja ne i ro, em São Pa u lo, em 
todo o Bra sil. Todo bra si le i ro acre di ta que o Bra sil tem
com pe tên cia, tem con di ções para, com sua pró pria
in te li gên cia, com seus pró pri os re cur sos, com pe que-
nas aju das com ple men ta res aqui e ali, re sol ver esse
mag no pro ble ma e mu dar a face do País, na me di da
em que a po pu la ção, que sem pre foi vis ta como ca-
ren te e até, sob cer tos pon tos de vis ta, cul tu ral men te
mais atra sa da, in gres sa rá no mes mo pa ta mar, no
mes mo pa drão de vida das po pu la ções do Sul, Su-
des te, das re giões mais de sen vol vi das.

Re al men te, esse será um novo pa ta mar para o
Bra sil. É cla ro que o pro je to ti nha que ter e teve ama -
du re ci men to, mas ele che gou num mo men to ex tre-
ma men te pro pí cio po li ti ca men te, pois con tou com um
Pre si den te nor des ti no com von ta de po lí ti ca de re a li-

zá-lo, que en con trou es tu dos ra zo a vel men te avan ça-
dos, teve V. Exª, pes soa com com pe tên cia para co or-
de ná-lo, e o gran de exe cu ti vo Mi nis tro Ciro Go mes, a
quem será re pas sa do o pro je to.

Sr. Vice-Pre si den te, ma ni fes to aqui meu re go zi-
jo de bra si le i ro do Rio de Ja ne i ro que com pre en de o
al can ce do re sul ta do des do bra do des te pro je to, que
mu da rá, como Bra sí lia, a face do Bra sil.

Sr. Vice-Pre si den te, as per gun tas que eu pre-
ten dia di ri gir a V. Exª já fo ram fe i tas e mu i to bem res -
pon di das, es pe ci al men te a in da ga ção do Se na dor
Edu ar do Aze re do quan to à ga ran tia da re vi ta li za ção,
à qual V. Exª res pon deu mu i to bem. O sen ti men to do
bra si le i ro, pela con cep ção e es ti ma que tem pelo rio
São Fran cis co, é de que essa ga ran tia seja efe ti va da,
ou seja, que o São Fran cis co con tri bua com suas
águas para o re flo res ci men to do Nor des te, mas que
não per ca, ob vi a men te, a ca pa ci da de de ser o que é,
in clu si ve, com a re cu pe ra ção da sua na ve ga bi li da de,
uma das gran des con se qüên ci as des se pro je to.

Não te nho mais in da ga ções a V.Exª, mas sim um 
pe di do: que V. Exª ace le re a ela bo ra ção e a apre sen ta-
ção do cro no gra ma. Pen so que a par tir do mo men to
em que V. Exª apre sen tar o pro je to à Na ção, com to dos
os seus des do bra men tos, o País tam bém co bra rá de V.
Exª que apre sen te, tão logo quan to pos sí vel, um cro-
no gra ma fí si co-fi nan ce i ro pelo me nos das pri me i ras
eta pas fun da men ta is des se gran de pro je to, que é um
pro gra ma, como V. Exª de fi niu mu i to bem.

Por tan to, gos ta ria de cum pri men tar V. Exª por
essa apre sen ta ção e pela co or de na ção efe ti va que
está fa zen do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pelo Par ti-
do So ci a lis ta Bra si le i ro.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, Se na dor José Sar ney;
Sr. Vice-Pre si den te José Alen car, Srªs e Srs. Se na do-
res, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de agra de cer o es for-
ço de V. Exª, Dr. José Alen car, de sen vol vi do jun to à
Câ ma ra dos De pu ta dos, no sen ti do de agi li zar a Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 524, que está em
tra mi ta ção na que la Casa e que já foi apro va da pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção por
una ni mi da de, de po is de ter pas sa do no Se na do, aqui
tam bém apro va da por una ni mi da de. Fal tan do, ago ra,
um pro nun ci a men to da Co mis são Espe ci al e a no me-
a ção, an te ri or men te, pe los Lí de res dos Mem bros da -
que la Co mis são.

E lem bro tam bém a V. Exª que não é de ago ra
que o Se na do Fe de ral re gis trou o seu apo io em tor no
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das gran des ques tões li ga das ao de sen vol vi men to da 
ba cia do São Fran cis co, no ta da men te a re vi ta li za ção
do Ve lho Chi co. Eu con se gui, no Diá rio do Se na do
Fe de ral, na ses são de quin ta-fe i ra, no mês de abril,
de 2002, en con trar um pro nun ci a men to de V. Exª, de -
fen den do com ar dor a apro va ção da PEC nº 27, que
se trans for mou na PEC nº 524, na Câ ma ra. Se V. Exª
me per mi te, ape nas irei su bli nhar suas pa la vras:

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
na que la oca sião, tive a opor tu ni da de de su -
ge rir que, an tes da trans po si ção, pura e sim -
ples men te, das águas do São Fran cis co,
pre ci sá va mos re a li zar obras de de sas so re a-
men to do rio e de re com po si ção não só das
ma tas ci li a res, como tam bém da ve ge ta ção
ras te i ra ci li ar, cuja re com po si ção de ve ria ser 
fe i ta com es sên ci as na ti vas – e a Embra pa
pos sui tec no lo gia para re co men dar tais es-
sên ci as no per cur so do rio em cada re gião – 
para, as sim, evi tar mos no vos as so re a men-
tos. Todo esse tra ba lho de ve ria es tar con clu-
í do an tes de se pen sar na trans po si ção das
águas do rio São Fran cis co.

Qu e ro di zer que ja ma is pen sei em
trans po si ção das águas do To can tins, mas
em trans fe rên cia de par te das suas águas
para en ri que cer a ba cia do São Fran cis co.

Então, V. Exª en fa ti za aqui, nes se pro nun ci a-
men to re a li za do em 2002, com seu es pí ri to de vi-
são, a ne ces si da de im pe ri o sa da re vi ta li za ção, como 
con di ção in dis pen sá vel para sal var o Ve lho Chi co,
re com pon do as suas ma tas ci li a res, re for çan do a
sua ca lha, com a va zão ma i or, aca ban do com a de -
gra da ção que des trói o Rio da Uni da de Na ci o nal.

Não é de ago ra que essa pre o cu pa ção vem se
re ves tin do de pri o ri da de no Se na do Fe de ral e na Câ -
ma ra dos De pu ta dos. Ain da há pou co re ce bi, ao meu
lado, a vi si ta do De pu ta do Ga de lha, que é da Pa ra í ba.
S. Exª foi re la tor de uma Co mis são pre si di da por Hen -
ri que Alves, que tra ta va jus ta men te das ques tões li -
ga das ao rio São Fran cis co, sua re vi ta li za ção e trans -
po si ção.

O Se na do Fe de ral tam bém se de bru çou so bre
este as sun to na Co mis são da Re vi ta li za ção, que teve
como Re la tor o Se na dor Wal deck Orné las. Gran des
par ti ci pan tes es tu da ram os pro ble mas do rio São Fran -
cis co, in clu si ve a Se na do ra He lo í sa He le na e eu. Então,
as duas Ca sas se jun ta ram e apre sen ta ram, sem dú vi-
da al gu ma, sub sí di os im por tan tes vi san do à com ple ta
re cu pe ra ção do nos so rio e à exe cu ção de pro je tos de
de sen vol vi men to sus ten ta do li ga dos à agri cul tu ra, à ir ri-

ga ção, à pis ci cul tu ra, à na ve ga ção, ao tu ris mo ru ral.
Enfim, as duas Ca sas fi ze ram um tra ba lho edi fi can te, a
Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral, como
cons ta dos Ana is da His tó ria do Bra sil, que re sul tou em
dois re la tó ri os que po de rão ser vir de base aos es tu dos
que es tão sen do re a li za dos jun to ao Go ver no Fe de-
ral, co or de na dos por V. Exª.

Des de 1946, ha via a pre vi são de re cur sos da or-
dem de 1% para a re a li za ção de pro je tos vi san do ao
for ta le ci men to da ba cia do rio São Fran cis co. Em face
des sa ver ba obri ga tó ria, cri a da na Cons ti tu i ção de
1946 – cre io que o Pre si den te José Sar ney já es ta va
por lá como cons ti tu in te e te nho cer te za de que foi um 
dos gran des de fen so res des sa idéia, as sim como o
De pu ta do No va es, pelo Esta do da Ba hia –, cri ou-se
Três Ma ri as, obra que evi tou as en chen tes, como tam -
bém per mi tiu a re a li za ção de tra ba lhos fun da men ta is
na área de sa ú de. A Fun da ção Sesp es te ve lá para
aju dar as pes so as mais po bres da re gião.

Com o ad ven to da Cons ti tu i ção de 1967, não se
des ti nou mais nada para o rio São Fran cis co. Foi pro -
mul ga da a Cons ti tu i ção de 1988, e per ma ne ceu a
mes ma omis são. Ou seja, duas opor tu ni da des de
ouro ti ve mos para for ta le cer o rio São Fran cis co, com
a obri ga to ri e da de do di re ci o na men to de ver bas cons -
tan te nas Cons ti tu i ções de 1967 e de 1988. 

Con tu do, Sr. Pre si den te, essa cor re ção foi fe i ta
pelo Se na do Fe de ral, que apro vou a Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 27, por una ni mi da de, com o voto de V. Exª,
do Pre si den te José Sar ney e de to dos aque les que
par ti ci pa ram da le gis la tu ra pas sa da.

Para con clu ir, por que já me alon guei mu i to, Sr.
Vice-Pre si den te, sa li en to que a água é um bem que
per ten ce a to dos, é um bem da hu ma ni da de. Até os
ín di os – e al gu mas pes so as pen sam que eles ig no-
ram a im por tân cia da água – con si de ram vi tal sua
per ma nên cia no seio da hu ma ni da de, pois a água
traz o pe i xe para sua ali men ta ção, o ba nho que per -
mi te a lim pe za do cor po. Afi nal, a água é im por tan te
para tudo, é vida! Bas ta di zer que te mos 70% de água 
no cor po. Os ín di os se re u ni ram com pes so as de ou -
tras co res na Bo lí via e des sa re u nião nas ceu uma pe -
que na pro cla ma ção em tor no da im por tân cia da água 
na eco lo gia mun di al:

A água per ten ce à ter ra e a to das as
es pé ci es e é sa gra da para a vida. Por tan to,
a água deve ser con ser va da, re cu pe ra da e
pro te gi da para to das as ge ra ções fu tu ras.
Os seus pa drões na tu ra is de vem ser res pe i-
ta dos. A água é um di re i to hu ma no fun da-
men tal e uma cus tó dia pú bli ca a ser pro te gi-
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da por to dos os ní ve is de Go ver no. Por tan to,
ela não de ve rá ser ne go ci a da, pri va ti za da
ou co mer ci a li za da para pro pó si tos co mer ci-
a is. Esses di re i tos de vem ser sal va guar da-
dos em to dos os ní ve is de Go ver no. Em par -
ti cu lar, um tra ta do in ter na ci o nal deve as se-
gu rar que es ses prin cí pi os não se jam con-
tro ver tí ve is. A água é mais bem pro te gi da
pe las co mu ni da des lo ca is. Ci da dãos de vem
ser res pe i ta dos como par ce i ros igua is aos
Go ver nos na pro te ção e re gu la ção da água.
O povo da ter ra é o úni co ve í cu lo para pro-
mo ver a de mo cra cia e para sal var a água.

Veja V. Exª que ho mens sim ples se re u ni ram e
con se gui ram di vul gar, pela im pren sa, para o mun do in -
te i ro pa la vras sim ples, mas que ex pres sam o sen ti men-
to de to dos nós, quan do di zem que as co mu ni da des lo -
ca is de vem ser ou vi das no uso da água. Daí a im por tân-
cia dos co mi tês de ba cia, que são cons ti tu í dos de au to-
ri da des, de ins ti tu i ções e de pes so as li ga das ao apro ve-
i ta men to da água na que le lo cal. Por essa ra zão, enal te-
ço o tra ba lho que V. Exª de sen vol veu.

Se o Sr. Pre si den te me per mi tir, pres to uma ho -
me na gem ao rio São Fran cis co. Não sou po e ta. O Sr.
Epi tá cio Men des Sil va en vi ou-me uma po e sia pela
Inter net por oca sião do lan ça men to des sa pro pos ta.

Rio São Fran cis co

De gota em gota te for mas te,
cris ta li no, man so, e logo ca u da lo so,
nas lon gín quas e al te ro sas nas cen tes
como uma imen sa dá di va de Deus.
E dia a dia se gues, in con fun dí vel,
do go te jan te ber ço até o mar,
de sen vol to, belo e im pe re cí vel;
cor ren do so bre des fi la de i ros e pla ní ci es.
Fe cun das as tuas mar gens, teus va les,

tuas ilhas,
e a luz do sol brin ca, ágil, em tua su-

per fí cie,
en quan to a vida ex plo de em ale gri as,

quan do pas sas,
cri an do em teu per cur so eter nas es pe-

ran ças.
Ah!, Ve lho Chi co da mi nha in fân cia

ma chu ca da,
quan do eu so nha va tuas águas trans-

por ta das
para as lon gín quas so li dões do meu

ser tão

onde há mi sé ri as e a vida é uma afli-
ção.

Essa pes soa já ti nha a vi são de que, um dia, a
re vi ta li za ção e a trans po si ção ocor re ri am ao mes mo
tem po.

Sr. José Alen car, cum pri men to-o pelo seu tra ba-
lho e ma ni fes to o meu apo io in te gral a V. Exª e ao Go -
ver no Lula para que re a li zem o so nho da que les que
vi vem hoje na mi sé ria – do lado de cá, as pes so as
que têm o rio São Fran cis co e, do lado de lá, aque las
que não têm o rio São Fran cis co.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
con ce der a pa la vra ao Vice-Pre si den te José Alen car,
eu que ria, mo ti va do pe las pa la vras do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res, re gis trar que, quan do ina u gu rei
o Pólo de Irri ga ção de Pe tro li na, tive a opor tu ni da de
de di zer que o rio São Fran cis co dava uma li ção diá ria
a to dos os bra si le i ros, um exem plo, nas cen do numa
re gião rica e cor ren do para uma re gião po bre. Mu i tos
ho mens nas cem em re giões po bres e di ri gem-se para 
re giões ri cas. O rio São Fran cis co nos dá o exem plo
diá rio do que de ve mos fa zer: le var dos ri cos para os
po bres.

Con ce do a pa la vra ao Vice-Pre si den te José de
Alen car.

O SR. VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
(José Alen car) – Sr. Pre si den te, dois Se na do res usa -
ram da pa la vra e não res pon di a S. Exªs. Um de les é o
emi nen te Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, a quem agra -
de ço a ge ne ro si da de das pa la vras di tas em re la ção à
mi nha pes soa. S. Exª é sus pe i to quan do fala de mim
por que fo mos ir mãos nes te Se na do. Tive a hon ra de
tra ba lhar ao seu lado, par ti ci pan do sem pre da sua
atu a ção, com todo o res pe i to que me re ce de to dos
nós. Mu i to obri ga do.

Tam bém agra de ço ao emi nen te Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res as suas ma ni fes ta ções. S. Exª
leu par te de um pro nun ci a men to meu no Se na do a
res pe i to da pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 27, 
de sua au to ria, apro va da no Se na do Fe de ral, que
está tra mi tan do na Câ ma ra dos De pu ta dos, já apro-
va da pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção por una ni mi da de. Na que le tem po, fa lei, tal -
vez em ou tras pa la vras, que, an tes da trans po si ção,
pre ci sa ria ha ver a re vi ta li za ção do rio, com o seu de -
sas so re a men to e a re com po si ção das ma tas ci li a res.
Ci tei a Embra pa como um gru po téc ni co ca paz de ofe -
re cer su ges tões de es pé ci es na ti vas para se rem plan -
ta das ao lon go do rio, etc. Ve jam que eu pen sa va des -
sa for ma tam bém por ou vir di zer que não po de ria ha -
ver trans po si ção sem se fa zer pri me i ro a re vi ta li za ção
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do rio por que ele es ta va mor ren do. E eu era tes te mu-
nha de que o rio es ta va mor ren do por que te nho uma
pro pri e da de em fren te ao São Fran cis co. As mães,
na que la re gião, fi ca vam com medo de que os me ni-
nos se afo gas sem na be i ra do rio; hoje, os me ni nos
atra ves sam até a Ilha do Meio. As na ve ga ções pas sa-
vam por lá; hoje já não pas sam mais por que o rio está
as so re a do. Eu pen sa va, como to dos, que o rio es ta va
mor ren do, que te ría mos que sal vá-lo. Mas como iría -
mos ti rar a água lá de cima, à ju san te de So bra di nho?

Na mi nha pri me i ra re u nião so bre esse tema,
per gun tei so bre a que da da va zão do São Fran cis co,
e a res pos ta foi que não hou ve que da. Eu ques ti o nei
se a va zão do rio era a mes ma, e me dis se ram que
sim, que ti nha ha vi do o as so re a men to e o alar ga-
men to da ca lha. O rio de i xou de ser na ve gá vel e fi cou
raso, mas a va zão é a mes ma, tan to que a bar ra gem
de So bra di nho li be ra 2.060 m3 por se gun do, va zão
su pe ri or à li be ra da por aque la bar ra gem do Egi to,
que é a ma i or do mun do.

Ora, o vo lu me da tal bar ra gem é de 150 bi lhões
de m³ de água, ao pas so que o de So bra di nho é de 35
bi lhões de m³ de água; por tan to aque la bar ra gem é 4,5 
ve zes ma i or do que a bra si le i ra. No en tan to, a bar ra-
gem do Egi to li be ra, de va zão, ape nas 1.800 m³ por se -
gun do, en quan to a nos sa li be ra 2.060 m³ por se gun do.
Então mu dei de idéia. Hoje acre di to que po de mos pen -
sar, sim, em trans po si ção por que te mos água para re -
a li zá-la; te mos, sim, se nhor. Mas a gran de opor tu ni da-
de para a re vi ta li za ção do rio, além des sa aben ço a da
PEC 27, pro pos ta que re ce beu esse nú me ro no Se na-
do Fe de ral e que hoje está tra mi tan do na Câ ma ra dos
De pu ta dos – e vai ser apro va da, se Deus qui ser –, é
que es ta mos aten tos à re vi ta li za ção e à con ser va ção,
en fim, a to das aque las obras de um pro je to, mas que
de ve rão ter con ti nu i da de de ma nu ten ção. Isso por que
ou tras ci da des ad vi rão, com ou tros es go tos, ou tras fá -
bri cas ri be i ri nhas. Então, te mos que fa zer um tra ba lho
gran de de ma nu ten ção, para que o rio re al men te se
sal ve no mo men to e para o fu tu ro.

Mu dei de idéia, as sim como mu i tas pes so as
mu da ram. Por exem plo, o Se na dor Alme i da Lima dis -
se que não con cor da va com a trans po si ção an tes da
re vi ta li za ção. Foi exa ta men te o que eu dis se há dois
anos. Mas, S. Exª, sen tin do que po de ria tran si gir, fa -
lou: “Qu e ro que pri me i ro se es ta be le ça um pra zo de
qua tro anos para a re vi ta li za ção”. S. Exª de i xou, por -
tan to, por qua tro anos. Acre di to que se S. Exª par ti ci-
par co nos co, como ho mem de Ser gi pe que é, e co-
nhe cer bem o que de se ja mos fa zer, tam bém irá de-
fen der a trans po si ção ain da que no bojo de um pro -
gra ma que con tem ple a re vi ta li za ção, como é o caso.

Mu i to obri ga do e pa ra béns pela sua pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal!

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te José Sar ney, Sr. Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca, José Alen car, fi gu ra ex po nen te do nos so
Par ti do.

Quis o Se nhor Deus, ou, como diz o Pre si den te
José Sar ney, quis al gu ma ar ma di lha do des ti no, que
V. Exª ti ves se a hon ra de con du zir o pro je to dos bra si-
le i ros de le var água aos nos sos ir mãos que so frem
tan to no ser tão.

Essa é uma obra mu i to bo ni ta e que está à al tu ra
do Ma re chal Ron don, o gran de bra si le i ro que se des -
ta cou nas co mu ni ca ções e na con so li da ção de nos -
sas fron te i ras, ou do Pa ci fi ca dor, Ma re chal Du que de
Ca xi as.

Peço a Deus que ins pi re V. Exª para que esse
pro je to pos sa cor rer como as águas do São Fran cis-
co. V. Exª, dan do uma li ção a to dos nós, en si nou-nos
que a pro fun di da de não tem nada a ver com a va zão,
que é cons tan te; a ve lo ci da de tal vez mude, mas a va -
zão é cons tan te.

Eu que ria, mu i to hu mil de men te, con tri bu ir com
V. Exª nes ta ses são his tó ri ca do Se na do. Na épo ca
em que mo rei no ser tão – mo rei em Ire cê, na Ba hia –,
sem pre es ti ve con ven ci do de que a água era fun da-
men tal para aca bar mos com a mi sé ria. Um dia, pe-
guei o car ro e fui, lado oes te, cem qui lô me tros, em di -
re ção ao rio São Fran cis co. Che guei a uma ci da de
mu i to pi to res ca cha ma da Xi que-Xi que, cujo povo era
ma ra vi lho so, mas a mi sé ria era a mes ma. Ve ri fi quei,
Sr. Vice-Pre si den te, que o pro ble ma não é só a água.
O Se na dor Alme i da Lima foi mu i to fe liz ao ma ni fes tar
sua idéia. Lá em Poço Re don do, onde es ti ve com o
Pre fe i to, Frei Eno que, a água do São Fran cis co está
ali, mas a mi sé ria per sis te.

Por tan to, gos ta ria de pe dir a V. Exª que, além de
exe cu tar esse pro gra ma tão fan tás ti co, in clu ís se tam-
bém a re vi ta li za ção da Ema ter, da Co de vasf e da Su de-
ne, para que, de po is de se rem cons tru í dos os ca na is e
a água ser le va da à par te mais seca do ser tão, haja
gran des plan ta ções. A nos sa que ri da Pa ra í ba, por
exem plo, pro duz o aba ca xi mais doce do mun do. A mi -
nha Ire cê pos sui a fru ta-de- con de mais doce. Não sei
se V. Exª já re pa rou, Sr. Pre si den te, a fru ta-de-con de,
que al guns cha mam de ata ou pi nha, pa re ce um di nos-
sa u ro. É na ti va do ser tão e, fi si ca men te, re pre sen ta o
nor des ti no, que por fora tem o as pec to do lo ri do, mas por 
den tro tem uma do çu ra in com pa rá vel.
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Sr. Vice-Pre si den te, hoje há mu i ta eru di ção nes -
te ple ná rio. Qu an do se fala em ir ri gar o ser tão, to dos
nos trans for ma mos em po e tas e fi ló so fos, so nha mos
acor da dos por que o as sun to nos em pol ga mu i to. Eu
gos ta ria de de i xar mi nha co o pe ra ção lem bran do Isra -
el. Quem sabe V. Exª leva para o ser tão tam bém o “rio
man gue i ra”: mi lha res e mi lha res de qui lô me tros de
man gue i ras fu ra das de cin qüen ta em cin qüen ta cen tí-
me tros, trans por tan do água do rio São Fran cis co e
dos ca na is, a fim de mo lhar, go te jar água – não se tra -
ta de água des per di ça da, mas de água con ta bi li za da
–, ir ri gan do, as sim, cada pé de fe i jão, de mi lho, de me -
lan cia, de tudo que plan ta re mos no fu tu ro pa ra í so que 
V. Exª ha ve rá de tra zer para o povo bra si le i ro.

Pa ra béns a V. Exª! Que Deus o aben çoe! Mu i to
su ces so!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Há mu i ta nor des ti na que é doce por fora e por den tro,
Sr. Pre si den te. (Ri sos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Ana is
re gis tra rão os sen ti men tos de V. Exª.

Antes de con ce der a pa la vra ao Se na dor José
Agri pi no, que ro trans mi tir à Casa que o Vice-Pre si-
den te José de Alen car co mu ni cou-me que tem um
com pro mis so às 18h30 min. Assim, peço aos ora do-
res ins cri tos que obe de çam ao tem po re gi men tal de
modo a dar mos opor tu ni da de a to dos de in ter fe ri rem
nes se de ba te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Qu an tos fal tam ain da Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em se gui-
da, es tão ins cri tos os Se na do res José Agri pi no, José
Ma ra nhão, Te o to nio Vi le la, José Jor ge, Se na do ra He -
lo í sa He le na, Se na do res Arthur Vir gí lio, Sér gio Gu er-
ra, Pe dro Si mon, Alber to Sil va, Edu ar do Su plicy, Tas-
so Je re is sa ti, João Ri be i ro, Le o mar Qu in ta ni lha e Ael -
ton Fre i tas.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr.

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Dr. José Alen car, de-
po is de tudo que aqui foi dito pe los Se na do res, por
aque les que per gun ta ram, e por V. Exª, que res pon-
deu aos de ba te do res, não há mu i ta con si de ra ção téc -
ni ca a fa zer. Quem se pro põe a fa zer um pro gra ma de
trans po si ção de águas se pre o cu pa, é cla ro, com a re -
vi ta li za ção do rio, que é a pri me i ra eta pa, com a trans -
po si ção das águas – aí in clu í da a trans po si ção do To-
can tins –, com a dis tri bu i ção da água, com o par ce la-
men to do solo, com o mó du lo ru ral a ser ir ri ga do, com
a ca pa ci da de de pro du ção e com a co mer ci a li za ção

do que ve nha a ser pro du zi do, para dar con se qüên cia
prá ti ca e eco nô mi ca ao in ves ti men to.

Qu e ria fa zer aqui uma con si de ra ção rá pi da,
den tro dos cin co mi nu tos que me são con ce di dos.
Vice-Pre si den te José Alen car, V. Exª sabe que esse
pro je to vem atra ves san do go ver nos, vem de sa fi an do
go ver nos: um ima gi nou o pro je to; ou tro fez a li ci ta ção;
ou tro con tra tou o pro je to; ou tro o re ce beu; ago ra este
Go ver no se pro põe a re a li zar as obras.

Algu mas eta pas im por tan tes fo ram ven ci das. A
mais im por tan te, a exe cu ção, está pos ta sob a res pon-
sa bi li da de de V. Exª. Não que ro fa zer ne nhu ma per -
gun ta de or dem téc ni ca, por que en ten do que V. Exª,
como di zem no meu Esta do, é um ho mem ti nho so.
Sabe o que é ti nho so? É fer ri nho de den tis ta, que bate
no lu gar cer to para doer e para re sol ver o pro ble ma.

Co nhe ço V. Exª, que le vou a Co te mi nas para o
meu Esta do. É um em pre sá rio vi to ri o so. Inven tou de
ser Pre si den te da Fe de ra ção das Indús tri as de Mi nas
Ge ra is e aca bou sen do. Inven tou de ser Se na dor e
ter mi nou sen do. Inven tou de ser Vice-Pre si den te e
ter mi nou sen do. Ago ra, en tre ga ram a V. Exª a ta re fa
de vi a bi li zar a trans po si ção do rio São Fran cis co. Pois
que ro ver se V. Exª é o ti nho so. V. Exª, que já mar cou
tan tos gols na vida, a ter mi nar pelo úl ti mo, o da taxa
de ju ros, foi o pri me i ro com co ra gem. V. Exª é o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, e quan do se pro nun cia
as es tru tu ras de po der tre mem. V. Exª não foi no me a-
do, foi ele i to, e fala com au to ri da de para con tes tar. E
de tan to fa lar, a taxa de ju ros co me çou a cair. De po is
de V. Exª to dos fa la ram – eu já fa lei, na que la tri bu na e
aqui, inú me ras ve zes. Mas o fato é que a taxa de ju ros
co me çou a cair e tem que cair mais.

O ti nho so, o fer ri nho de den tis ta, José Alen car,
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, um ho mem que tem
meu apre ço pes so al, está ago ra en car re ga do da ta re-
fa de exe cu tar a trans po si ção do rio São Fran cis co.

Eu que ria, des sa re u nião em que gas ta mos tan -
to tem po, o tem po de V. Exª e todo o nos so tem po, ter
a con vic ção de que esse pro je to vai sair; e te rei essa
con vic ção na hora em que V. Exª me der uma res pos-
ta. Em tudo que V. Exª se en vol veu deu cer to. Isso é
um gáu dio para sua vida. Mas me diga ago ra,
Vice-Pre si den te José Alen car, nas ta re fas que V. Exª
tem como Vice-Pre si den te, qual a pri o ri da de que dá à 
re a li za ção da obra da trans po si ção do rio São Fran -
cis co? Se for a um ou a dois, sa i rei da qui tran qüi lo. Se
não for, saio da qui tris te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra o Exmº Sr. Vice-Pre si den te José Alen car.
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O SR. JOSÉ ALENCAR – Obri ga do, Sr. Pre si-
den te.

O nos so emi nen te Se na dor José Agri pi no me
co nhe ce há al gum tem po, por que S. Exª era Go ver na-
dor do Esta do do Rio Gran de do Nor te quan do eu lá
che guei. Tam bém co nhe ço bem o Se na dor José Agri -
pi no e sei do seu va lor de ho mem pú bli co, de en ge-
nhe i ro e, per mi ta-me di zer, de um bom ami go que
pos suo na que le Esta do.

No Ser mão da Mon ta nha, foi dito por Je sus
Cris to: “Onde está o teu te sou ro, aí es ta rá tam bém o
teu co ra ção.” O meu co ra ção está sem pre li ga do às
mi nhas res pon sa bi li da des e es pe ci al men te de di ca do
àque las nas qua is acre di to. E essa é uma res pon sa bi-
li da de que me foi pas sa da, à qual que ro me de di car
com todo o meu co ra ção. Se eu pu der par ti ci par de
um pro je to des sa na tu re za, ain da que como co ad ju-
van te – não te nho ne nhu ma pre ten são –, fi ca rei mu i to
agra de ci do ao Pre si den te, às for ças po lí ti cas do Se -
na do, da Câ ma ra e de to dos os Esta dos en vol vi dos.
Estou pro cu ran do, tam bém, ao de fen der o pro je to,
ou vir to dos com aten ção. Aqui hoje não hou ve par ti ci-
pa ção das au to ri da des li ga das às ques tões am bi en-
ta is. Te nho par ti ci pa do de re u niões em que es sas au -
to ri da des es tão pre sen tes e têm todo o tem po para
de fen der suas idéi as. Te mos dis cu ti do com to das. É
cla ro que não po de mos to mar al gu ma ati tu de da qual
pos sa mos ama nhã nos ar re pen der, ra zão pela qual
um pro je to des sa na tu re za há que ser le va do ao co -
nhe ci men to de to das as co mu ni da des in te res sa das –
co mu ni da des na ci o na is, a co me çar pe las co mu ni da-
des di re ta men te in te res sa das, as que per ten cem à
ba cia do rio e as que se rão re cep to ras de água do rio.

A cada dia que pas sa vou me in te i ran do mais do 
pro je to, re a li zan do re u niões, dis cu tin do, di a lo gan do,
con ver san do com os téc ni cos, es pe ci al men te com os
am bi en ta lis tas, e vou me con ven cen do de que o pro -
je to pode ser vi a bi li za do. Se ele for vi a bi li za do do pon -
to de vis ta eco ló gi co e téc ni co, tem vi a bi li da de es tra-
té gia de tal na tu re za que su pe ra a pró pria vi a bi li da de
eco nô mi ca, que tam bém é gi gan tes ca, en tão pode
ser re a li za do.

V. Exª fa lou uma pa la vra que eu não iria pro nun-
ci ar aqui. Eu saio de ma nhã de casa e pro me to a mi -
nha mu lher: hoje não falo de ju ros. Mas V. Exª fa lou de
ju ros. Então, ape nas para efe i to de com pa ra ção, 1%
ao ano da taxa bá si ca do Ban co Cen tral se ria su fi ci-
en te não só para re a li zar mos a obra em tem po re cor-
de – em três anos, por exem plo. Então, po de ría mos
con vi dar os cre do res, mos trar o pro je to e pe dir que
nos ar ran jem 1%; es ta mos pa gan do 22%, po de re mos
pa gar 21%, nos ar ran jem 1% para le var mos água

para o semi-ári do se ten tri o nal, 0,3% do PIB ao ano,
ou me lhor, 0,2% para re a li zar mos em qua tro anos, ou
dois dé ci mos por cen to do PIB para re a li zar mos em
qua tro anos.

Então, esse é um pro je to ab so lu ta men te viá vel,
re pi to, ilus tre Se na dor.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Pe gue essa
ban de i ra, Sr. Pre si den te, é uma gran de ban de i ra.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. JOSÉ ALENCAR – Per de mos o cos tu me

de en ca rar pro je tos im por tan tes para o País, tan to
que, no cam po da in fra-es tru tu ra de trans por te, por
exem plo, es ta mos pre ci san do re a li zar uma obra gi-
gan tes ca, até de sal va men to, da ma lha que foi cons -
tru í da. Da mes ma for ma, ti ve mos pro ble mas de ener -
gia elé tri ca num pas sa do não re mo to. Te mos que nos
ha bi tu ar no va men te a en fren tar gran des pro je tos,
des de que re a li za dos com pro bi da de ab so lu ta e com -
pe tên cia para evi tar des vi os, cus tos exa ge ra dos e
res pe i tar cro no gra mas para re a li zar os pro je tos no
tem po para o qual fo ram pro gra ma dos, a fim de que
os re cur sos ren dam.

Assim como há a si ner gia das águas, va mos fa -
zer uma si ner gia dos nos sos re cur sos, com um cro no-
gra ma bem-fe i to, ca paz de ser cum pri do pelo Esta do.
Va mos re a li zar essa obra. Te nho con fi an ça de que
po de mos re a li zá-la.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor José Ma ra nhão.

Anun cio a lis ta dos pró xi mos ora do res: Se na do-
res Te o to nio Vi le la Fi lho, José Jor ge, He lo í sa He le na,
Arthur Vir gí lio, Sér gio Gu er ra, Pe dro Si mon, Alber to
Sil va, Edu ar do Su plicy, Tas so Je re is sa ti, João Ri be i ro
e Le o mar Qu in ta ni lha.

V. Exª tem a pa la vra, Se na dor José Ma ra nhão.
O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Sr.

Pre si den te José Sar ney, Sr. Vice-Pre si den te da Re-
pú bli ca, José Alen car, sou fi lho, tal vez, do Esta do
mais seco de todo o Nor des te. A Pa ra í ba tem 75% do
seu ter ri tó rio en cra va do no cha ma do semi-ári do e
qua se toda a área de cris ta li no.E a pró pria ex po si ção
que V. Exª fez re ve la as li mi ta ções des se ter ri tó rio for -
ra do de ro chas, que ora está a 2 me tros de pro fun di-
da de, ora está aflo ran do.

Qu an do go ver nei o Esta do da Pa ra í ba, sen ti na
pró pria pele o que sig ni fi ca não ter água de be ber.
Para al guns Esta dos, a im pres são que se tem é que a
Pa ra í ba ou o Rio Gran de do Nor te ou o Ce a rá, que
não con ta ram com os be ne fí ci os da na tu re za, que rem
ago ra con tar com os be ne fí ci os da ad mi nis tra ção pú -
bli ca. Mas não é isso. Não que re mos água para ir ri ga-
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ção, até por que sa be mos que os re cur sos hí dri cos do
Nor des te, como um todo, são es cas sos. Qu e re mos
água para a so bre vi vên cia da nos sa po pu la ção.

Este ano, o in ver no foi tido como re gu lar na Pa -
ra í ba e no Nor des te. A es ta ção das águas ter mi na no
mês de ju lho, mas há qua tro me ses, em mu i tas par tes
do Esta do da Pa ra í ba, a úni ca água que se tem para
be ber é a trans por ta da no car ro-pipa, com to dos
aque les in con ve ni en tes que se co nhe cem para a sa ú-
de pú bli ca.

Este Pro je to de Trans po si ção vem sen do aca-
len ta do pelo povo do meu Esta do há mu i tos anos.
Acre di to que an tes de eu nas cer isso já era o so nho e
a es pe ran ça de to dos os pa ra i ba nos. Re cen te men te,
hou ve es for ços vá li dos de vá ri os Mi nis tros, es pe ci al-
men te de Alu í zio Alves, que foi o pri me i ro a con so li dar
uma pro pos ta do Go ver no Ita mar Fran co. Pa re cia que 
o pro je to iria co me çar. De po is que o Mi nis tro Alu í zio
Alves de i xou o Mi nis té rio, o pro je to pa rou.

No Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, o Mi -
nis tro Fer nan do Be zer ra deu um pas so de ci si vo na di -
re ção da con so li da ção des te pro je to. O Se na dor Ney
Su as su na, que tam bém pas sou pelo Mi nis té rio, fez a
sua par te. Mas sen tía mos que ha via algo mu i to for te
que nos ti ra va a cren ça: é que fal ta va a von ta de po lí ti-
ca para esse em pre en di men to. E sen ti mos essa von -
ta de ago ra, não so men te pela de ci são do Pre si den te
Lula, que é nor des ti no e co nhe ce as li mi ta ções da
nos sa Re gião – sen do um emi gran te da seca –, sen -
tiu na sua pró pria pele o que sig ni fi ca não ter água se -
quer para be ber. Mas acre di tei mu i to mais no pro je to
quan do Sua Exce lên cia de le gou a V. Exª, Sr.
Vice-Pre si den te, a ta re fa de co or de nar e li de rar as
equi pes ad mi nis tra ti vas e téc ni cas que es tão ela bo-
ran do e que cer ta men te vão exe cu tar esse em pre en-
di men to.

Por tudo isso que o Se na dor José Agri pi no fa lou
aqui so bre a sua per so na li da de, de self-made man,
de ho mem que se fez pe las suas pró pri as qua li da des,
mas, so bre tu do, por sua fé no que faz, que con se guiu
se re a li zar como em pre sá rio bem-su ce di do, em pre-
sá rio que sabe o que faz; por tudo o que fa lou o Se na-
dor José Agri pi no, e V. Exª, já em uma ida de – e não o
es tou cha man do de ve lho, nem se pre o cu pe com isso 
– em que to dos têm o di re i to de fru ir um pou co o re -
pou so e os re cur sos que o tra ba lho con ce de, se lan ça
em vá ri os pro je tos po lí ti cos: can di da to a Go ver na dor
do Esta do de Mi nas Ge ra is, can di da to a Se na dor e a
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. Por que esse tra ba lho
é de fé.

Eu ouvi aqui al guns com pa nhe i ros nos sos,
como le gí ti mos re pre sen tan tes de seu povo, re fle tin-

do a le gí ti ma des con fi an ça das po pu la ções ri be i ri-
nhas do São Fran cis co, di ze rem que era pre ci so co -
me çar pela re vi ta li za ção, para de po is co me çar o Pro -
je to de Trans po si ção, pro pri a men te dito.

Eu es tou tran qüi lo com re la ção a tais su ges tões.
Te nho cer te za que o pro je to não pode e nem deve ser
fe i to as sim. Por que não co me çar si mul ta ne a men te a
re vi ta li za ção e a exe cu ção dos ca na is, a dis tri bu i ção
da água?

É im por tan te e ur gen te a re vi ta li za ção, mas a
seca nor des ti na, a fal ta d’água é an te ri or à de gra da-
ção do São Fran cis co. A na tu re za não fez um São
Fran cis co sem ma tas ci li a res, foi a im pru dên cia do
ho mem que fez isso. Mas foi a na tu re za que fez uma
Pa ra í ba so fren do a fal ta d’água, res se qui da, de re ti-
ran tes.

E o pró prio Pre si den te José Sar ney – per mi-
ta-me essa in con fi dên cia, Sr. Pre si den te – sabe o que 
sig ni fi ca ser um re ti ran te, por que S. Exª tem ori gem
fa mi li ar na Pa ra í ba, cuja fa mí lia se des lo cou para o
Esta do do Ma ra nhão, pro cu ran do as águas. Essa é a
bus ca de to dos nós, so bre tu do nes sa par te mais so -
fri da do semi-ári do nor des ti no.

Nós sa be mos per fe i ta men te que os Esta dos be -
ne fi ciá ri os da trans po si ção pre ci sam es tar pre pa ra-
dos para isso. Cada um pre ci sa fa zer a sua par te. E
vejo, hoje, mu i tos Go ver na do res cho ran do, por que
pre ci sam de mais re cur sos, des com pro mis sa dos
com a sa ú de e com a edu ca ção, para re a li zar obras
que, de ou tra for ma, não re a li za ri am; Go ver na do res
la men tan do a ca rên cia de re cur sos. Mas, com um
pou co de boa von ta de, to dos os Esta dos po de rão fa -
zer a par te que lhe cabe nis so.

Eu es tou fa lan do, mo dés tia à par te, com a tran -
qüi li da de de quem pro cu rou cum prir o seu de ver nes -
se pro ces so. Na mi nha mo des ta ad mi nis tra ção, eu
pro cu rei pre pa rar o Esta do da Pa ra í ba para o ad ven to
da trans po si ção, cons tru in do as bar ra gens e até os
ca na is de trans po si ção in ter na, para ca pi la ri zar os
be ne fí ci os da trans po si ção, em que eu acre di to e que, 
cer ta men te, ago ra, vai-se con cre ti zar. Nós cons tru í-
mos 14 bar ra gens, já com esse ob je ti vo; cons tru í mos
37 Km de ca na is de trans po si ção, para uti li zar as
águas do Sis te ma Cu re mas/Mãe D’Água, o ma i or
açu de que te mos, cons tru í do há 60 anos, mas que,
até en tão, não ha via tido uti li za ção eco nô mi ca, por -
que as suas águas fi ca vam in su la das num re can to do
Esta do da Pa ra í ba e o solo fi ca va ina de qua do para a
prá ti ca de agri cul tu ra mo der na ir ri ga da.

Cons tru í mos 1,2 mil km de adu to ras para dis tri-
bu ir a água dos re ser va tó ri os que já exis ti am e de ou -
tros que cons tru í mos, de ma ne i ra que to das as ci da-
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des ti ves sem um abas te ci men to d’água dig no e de-
cen te.

A Pa ra í ba está pron ta e ma du ra, Sr. Vice-Pre si-
den te, aguar dan do a cons tru ção da trans po si ção do
São Fran cis co. Ago ra, com a de ci são de quem quer
re al men te fa zer as co i sas, o Go ver no de Luiz Iná cio
Lula da Sil va re sol veu in cor po rar a este pro je to a
trans po si ção do rio To can tins. Aqui ouvi, quan do se
fa la va na do a ção do Esta do do To can tins, que isso
era um be ne fí cio para o To can tins. Ben di to be ne fí cio
que traz esse pre sen te para o Nor des te so fri do, que
não tem água de be ber! Dre nar o To can tins e abas te-
cer o Nor des te bra si le i ro é, sem dú vi da ne nhu ma, a
ma i or ta re fa des te Go ver no e digo isso não ape nas
para essa par te do Nor des te, mas para todo o País,
que sabe quan to cus tam – e quan to já cus ta ram –
obras de emer gên cia. E é por sa ber dis so que o povo
bra si le i ro, em pes qui sa de opi nião pú bli ca, re a li za da
há três ou qua tro anos pela Con fe de ra ção Na ci o nal
da Indús tria, na ra zão de 85%, apro vou a trans po si-
ção do rio São Fran cis co. Esse es pí ri to não é ape nas
a mar ca da so li da ri e da de bra si le i ra, mas é, so bre tu-
do, mar ca de in te li gên cia. To dos sa bem que a trans -
po si ção re pre sen ta rá, a lon go pra zo, não ape nas a
eman ci pa ção eco nô mi ca e so ci al do povo, mas uma
gran de eco no mia do Te sou ro Na ci o nal que, as sim, fi -
ca rá de so ne ra do da res pon sa bi li da de de pra ti car a
po lí ti ca de emer gên cia sem pre que ocor re uma seca
no Nor des te.

Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, mu i to obri ga-
do. Que Deus con ti nue lhe dan do essa te i mo sia que
não o faz obe de cer nem aos ape los pru den tes de sua
es po sa, quan do lhe pede para não fa lar mais em ta -
xas de ju ros! Con ti nue fa lan do em ta xas de ju ros, por -
que, gra ças a essa fala, mu i ta co i sa po si ti va já acon -
te ceu nes se cam po. Con ti nue obs ti na do, lu tan do pe -
las boas ca u sas.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço ao

Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca que pos sa mos ago -
ra ou vir os ora do res que es tão ins cri tos, para avan-
çar mos na pa u ta. No fi nal da ses são, S. Exª, en tão,
res pon de ria aos Srs. Se na do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Te o to nio Vi le la
Fi lho.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Sr. Pre si den te, Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca,
Srªs e Srs. Se na do res, Sr. Mi nis tro Ciro Go mes, que
está pre sen te nos hon ran do, Sr. Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca, José Alen car, apren di a ad mi rar V. Exª

nes ta Casa por sua his tó ria de vida, pela sin ce ri da de
e pela fir me za com que de fen de suas con vic ções.

Em Ala go as, re cen te men te, du ran te sua vi si ta
para dis cu tir jus ta men te ques tões en vol ven do a re vi-
ta li za ção e a trans po si ção do rio São Fran cis co, V.
Exª, com sua pos tu ra de mo crá ti ca, aten ci o sa e cu i da-
do sa, con du ziu os de ba tes que es ta vam pre vis tos
para du rar duas ho ras e pror ro gou o tem po até que to -
dos os par ti ci pan tes ti ves sem a chan ce de opi nar, às
ve zes de for ma dura em ra zão do so fri men to ine ren te
de quem vive no ser tão, so bre tu do com fal ta d’água.
V. Exª sem pre age com mu i ta aten ção e com a vi são
de que a mis são que lhe foi con fi a da ape nas po de rá
ser bem su ce di da, na me di da em que o de ba te e a
par ti ci pa ção dos bra si le i ros che ga rem a um lu gar co -
mum.

Cum pri men to V. Exª pela sua pos tu ra em Ala go as.
A im pres são dos ala go a nos foi a me lhor pos sí vel e, sem 
ne nhu ma dú vi da, quan to ao tra ba lho que o Pre si den te
da Re pú bli ca lhe in cum biu, hou ve um avan ço im por tan-
te no pe que ni no Esta do das Ala go as.

Como Se na dor da Re pú bli ca, fui, des de o Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, fa vo rá vel ao 
pro ces so de trans po si ção das águas do rio São Fran -
cis co, ar ros tan do al guns re ve ses: en fren ta men tos e
con fron tos no meu Esta do, pe los mo ti vos que V. Exª
ou viu de vá ri os par ti ci pan tes da que le en con tro lá nas
Ala go as.

Sou fa vo rá vel à trans po si ção, sim, com as con -
di ci o nan tes que fiz ques tão de di zer e que é opi nião
da ma i o ria dos ala go a nos. Em pri me i ro lu gar, pelo
que una ni me men te dis se ram nes ta ses são, que é a
re vi ta li za ção e a sa ú de do rio São Fran cis co, do en te
pela for ma in cor re ta como se tra ta a agri cul tu ra, que
tem de gra da do o rio, pelo as so re a men to das ma tas
ci li a res, e pelo es go ta men to sa ni tá rio das ci da des
que o mar ge i am.

O se gun do pon to que, como ala go a no, eu não
po de ria de i xar de re gis trar nes ta ses são é a ques tão
do Ba i xo São Fran cis co, que, di fe ren te men te do Alto
e do Mé dio São Fran cis co, so freu con se qüên ci as ter -
rí ve is por con ta das bar ra gens e das re pre sas da
Chesf, que fi ze ram um bem imen so ao Nor des te, pois
são 10.600 me ga watts ins ta la dos e ge ran do ener gia
para o de sen vol vi men to e ge ran do ren da, em pre gos
e me lho ria para a vida das pes so as. Nin guém ques ti-
o na aqui lo, mas a re per cus são à ju san te foi uma ver -
da de i ra ca tás tro fe para o Ba i xo São Fran cis co. O rio
fi cou es te ri li za do. Não te mos mais aque las en chen tes
que fer ti li za vam os ba i xi os, que en chi am as la go as
das mar gens do rio e pro pi ci a vam a pro li fe ra ção dos
pe i xes que ali men ta vam mi lha res e mi lha res de ri be i-
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ri nhos; o fe nô me no da pi ra ce ma de i xou de exis tir –
aque la va ri e da de de pe i xes que ti nham que su bir o rio 
para de so var; a pro du ção de ar roz, que nos ba i xi os
era fer ti li za da pe las en chen tes e que tra zi am ma té ria
or gâ ni ca e que fi ze ram de Ala go as um dos ma i o res
pro du to res de ar roz do Bra sil, pra ti ca men te aca bou. A
agri cul tu ra e a pes ca de sa pa re ce ram. A água do Rio
está lim pa, lím pi da, pa re ce uma pis ci na, mu i to bo ni ta,
mas em com pen sa ção, em ter mos de eco no mia, isso
foi um de sas tre.

Aten den do ao Pre si den te, Se na dor José Sar-
ney, e pro cu ran do en cur tar o tem po, é fun da men tal
nes te pro ces so que en vol ve as ações da re vi ta li za ção
do rio São Fran cis co que o Ba i xo São Fran cis co te nha
pri o ri da de nas ações para mi no rar o so fri men to da-
que la po pu la ção, até por que os pro je tos es tão fe i tos.
Não po de mos nos in co mo dar em man dar 60 m³/s ou
100 m³/s para a Pa ra í ba do Se na dor José Ma ra nhão,
para o Rio Gran de do Nor te do Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, ou ain da para o Ce a rá do Mi nis tro Ciro
Go mes. É água para be ber, água para os nos sos ir -
mãos! Estão pas san do lá em Ala go as 1.800 m³,
2.000 m³ de água que es tão indo para o mar, pra ti ca-
men te sem ne nhum apro ve i ta men to em meu Esta do,
como se aque las águas fos sem en can ta das ou en ve-
ne na das.

Então, Sr. Vice-Pre si den te, há pro je tos em Ala -
go as, e são pro je tos já em an da men to, como o Ca nal
do Ser tão. O Mi nis tro Ciro Go mes, com quem es ti ve-
mos, as se gu rou – e já está no Pla no Plu ri a nu al – a
con ti nu a ção das obras do Ca nal do Ser tão, mas os
re cur sos pre vis tos no Orça men to para este ano es tão
con tin gen ci a dos. É pre ci so que vão re cur sos para o
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, do Mi nis tro Ciro
Go mes. As adu to ras es tão com as obras pa ra li sa das,
os pro gra mas de pis ci cul tu ra tam bém es tão pa ra li sa-
dos. O re i ní cio das obras do ba i xo São Fran cis co será
um si nal im por tan tís si mo para os ala go a nos, já que
os pro je tos es tão pron tos, a ma i o ria das obras já ini ci-
a da, mas in fe liz men te os re cur sos es tão in te i ra men te
con tin gen ci a dos.

Eu fa ria ou tras con si de ra ções se hou ves se tem -
po. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª pelo con vi te que fez ao
Pre si den te do Co mi tê da Ba cia do São Fran cis co,
José Car los, e ao Pre si den te da Agên cia Na ci o nal de
Águas, Dr. Jer son Kel man, ór gão que tem ins ti tu ci o-
nal men te uma con di ção ex cep ci o na lís si ma de dar
uma gran de con tri bu i ção a esse pro je to, ten do em vis -
ta que nos sa le gis la ção é das mais avan ça das do
mun do quan to aos re cur sos hí dri cos.

Mu i to obri ga do pela aten ção e des cul pe-me, Sr.
Pre si den te, pelo tem po que ex ce di, mas V. Exª, como

nor des ti no, sabe que es sas ques tões são mu i to im-
por tan tes para to dos nós.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Jor ge e, em se gui da, à Se -
na do ra He lo i sa He le na.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te José Sar ney, Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca,
José Alen car, Sr. Mi nis tro Ciro Go mes, Srªs e Srs. Se -
na do res, an tes de apre sen tar al gu mas per gun tas que 
pre pa rei, gos ta ria de re su mir a mi nha opi nião so bre o
as sun to.

Em pri me i ro lu gar, que ro con gra tu lar-me com o
Vice-Pre si den te José Alen car e com o Go ver no Lula
por tê-lo es co lhi do para co or de nar esse pro je to. O
Vice-Pre si den te José Alen car é ho mem ex pe ri en te,
veio da ini ci a ti va pri va da, está na vida pú bli ca ago ra e, 
cer ta men te, tem to das as con di ções, na fun ção de
Vice-Pre si den te, para co or de nar to dos os Mi nis tros
que es ta rão in te gra dos nes se pro gra ma. Gos ta ria de
con gra tu lar-me com S. Exª pelo tra ba lho que está re a-
li zan do e de se jar-lhe boa sor te.

Em re la ção ao tra ba lho pro pri a men te dito, gos -
ta ria de di vi di-lo em duas ques tões: uma de las se ria o
es tu do in te gral da Ba cia do São Fran cis co e to das as
uti li za ções pos sí ve is da água do rio nes sa Ba cia,
como, por exem plo, para a ener gia elé tri ca – uso para
o qual a água já está pra ti ca men te toda uti li za da hoje
–, para o abas te ci men to hu ma no, para ir ri ga ção, para
na ve ga ção. Para tudo isso, esse tra ba lho in te gra do
apre sen ta do a nós pelo Vice-Pre si den te é mu i to im -
por tan te. É um pro je to de gran de vul to, e, sem dú vi da
al gu ma, to dos nós, nor des ti nos, va mos apo iá-lo nes -
se tra ba lho e na for ma de con du zi-lo. Então, por esse
pon to de vis ta, cre io que haja uma es pé cie de con-
sen so so bre o as sun to, to dos so mos fa vo rá ve is a ele.

Ou tro pon to é a trans po si ção em si. O que cha -
mo de trans po si ção, evi den te men te, é ti rar água do
São Fran cis co para ou tras Ba ci as. Esse é um tema
mu i to mais po lê mi co, cuja de ci são é mu i to mais di fí cil
de ser to ma da. Em pri me i ro lu gar, va mos ti rar água da 
Ba cia do rio São Fran cis co para o abas te ci men to hu -
ma no de ou tras re giões, como fa lou o Se na dor José
Ma ra nhão. Cre io que isso pos sa e deva até ser re a li-
za do. Em se gun do lu gar, quan to à ini ci a ti va de ti rar a
água do São Fran cis co para ir ri ga ção, aí me des cul-
pem, Sr. Vice-Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mas
sou ab so lu ta men te con trá rio a essa de ci são. Por
quê? Bas ta olhar mos, por exem plo, para a si tu a ção
de Per nam bu co. O Esta do tem qua se 400 qui lô me tros
de área ri be i ri nha do São Fran cis co, mas, hoje em
dia, o rio abas te ce ape nas cer ca de 15 a 20 Mu ni cí pi-
os. Só há duas adu to ras: uma con clu í da há dez anos
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e ou tra em cons tru ção, in clu si ve pa ra li sa da no mo-
men to. Por tan to, se Per nam bu co, que pos sui 400 qui -
lô me tros de área ri be i ri nha, não tem con di ções de
aten der os Mu ni cí pi os pró xi mos ao rio São Fran cis co,
mu i to mais di fí cil aten der fora da Ba cia do rio. Acre di to
que de ve mos ini ci ar o tra ba lho pela Ba cia do rio São
Fran cis co, mas sa be mos que ir ri ga ção con so me mu i-
ta água.

Então, gos ta ria de de i xar cla ra a mi nha po si ção.
Para abas te ci men to hu ma no, prin ci pal men te em adu -
to ras fe cha das, onde não há pro ble ma de eva po ra-
ção, po de mos trans por tar água para onde for ne ces-
sá rio. Mas, para ir ri ga ção, de ve mos dar pri o ri da de à
Ba cia do rio São Fran cis co, onde ain da exis te um po -
ten ci al enor me de ir ri ga ção a ser re a li za da.

Além de dar mi nha opi nião, gos ta ria de di ri gir al -
gu mas per gun tas ao Sr. Vice-Pre si den te:

1. Qual a ga ran tia de si mul ta ne i da de e pa ri da de
de re cur sos en tre a trans po si ção e a re vi ta li za ção da
ba cia do São Fran cis co?

2. Exis tem in for ma ções con sis ten tes quan to ao
cus to da água trans pos ta e, con se qüen te men te, se -
gu ran ça para de ter mi na ção do pre ço a ser pago pe -
los usuá ri os e sub sí di os a se rem as su mi dos pelo
Esta do bra si le i ro?

3. Como jus ti fi car, para os que vi vem a pe que na
dis tân cia do rio São Fran cis co e so frem os efe i tos da
seca, que a água do Ve lho Chi co vai ser ele va da a
150 ou 300 me tros e per cor rer cen te nas de qui lô me-
tros, en quan to eles con ti nu a rão de sas sis ti dos?

4. O pro je to atu al men te con ce bi do pos si bi li ta rá
gran des per das por eva po ra ção. Qual o vo lu me de
água per di da em fun ção da eva po ra ção?

5. Por que não cons tru ir adu to ras, cujo pro je to
po de ria ser im ple men ta do em eta pas, dan do pri o ri da-
de, as sim, às re giões mais crí ti cas, em subs ti tu i ção à
cons tru ção de ca na is aber tos?

6. A Chesf, des de a sua fun da ção, tem con du zi-
do di re ta men te a cons tru ção e ope ra ção das Usi nas
Hi dre lé tri cas do Rio São Fran cis co. Di an te do fato de
que o po ten ci al hi dre lé tri co do São Fran cis co está
pra ti ca men te es go ta do, qual será o pa pel da Chesf na 
im ple men ta ção des se pro je to de trans po si ção, con si-
de ran do que ela dis põe em seus qua dros de pes so al
pro fis si o na is al ta men te qua li fi ca dos e atu al men te dis -
po ní ve is, por que es tão ape nas ope ran do as hi dre lé-
tri cas exis ten tes?

7. Cer ca de 3/4 da va zão trans pos ta pelo pro je to
é des ti na da à ir ri ga ção, res tan do, por tan to, cer ca de
25% para abas te ci men to hu ma no e ou tros usos.

Assim sen do, é cor re to di zer que a trans po si ção vai
“ma tar a sede” de nor des ti nos?

Sr. Pre si den te, era isso o que eu que ria di zer e
peço des cul pas à Se na do ra He lo í sa He le na, por que
ul tra pas sei 35 se gun dos do meu tem po.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

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

Se na dor José Jor ge, acre di te no que diz o Se na dor
Edu ar do Su plicy. Para al guns, sou doce. (Ri sos.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Per mi tam-me, Sr. Pre si den te e Se na do ra He lo í sa He -
le na, gos ta ria ape nas de cum pri men tar o Sr.
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca pelo seu ex tra or di ná rio
tra ba lho e en tu si as mo. De i xei por es cri to mi nha per -
gun ta, por que te nho um com pro mis so de vôo.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Se na dor José Jor ge,
gos ta ria de re ce ber suas per gun tas por es cri to, por -
que vou lê-las em casa e de po is vou en tre gá-las aos
téc ni cos, para que res pon dam tudo di re i ti nho a V. Exª.

Per dão, Se na dor Edu ar do Su plicy. Mu i to obri ga-
do pela ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Se na-
do ra He lo í sa He le na tem a pa la vra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ro que ro
sa u dar a pre sen ça do nos so vi zi nho, nos so que ri do
Se na dor José Alen car, hoje Vice-Pre si den te da Re-
pú bli ca, que to dos co nhe ce mos. Às ve zes, es tra nho
quan do al gu mas pes so as re cla mam dos co men tá ri os
fe i tos por V. Exª, mas é nada mais do que fez V. Exª
du ran te três anos nes ta Casa.

To dos, de al gu ma for ma, so mos apa i xo na dos
por esse tema, e não ape nas os que nas ce mos à be i-
ra do rio São Fran cis co. Vi mos a sua de gra da ção ao
lon go da nos sa his tó ria, nós o vi mos mor rer. Tive a
opor tu ni da de de nas cer na be i ra do São Fran cis co, na 
ve lha Ja ci o bá, que sig ni fi ca va es pe lho da lua, e que
hoje é Pão de Açú car – sem pre essa ma nia de al gu-
ma for ma agra ci ar os gran des e po de ro sos. Há um
mor ro que pa re ce um pão de açú car, e logo vira uma
ho me na gem às oli gar qui as.

Tive a opor tu ni da de tam bém de ver o rio mor rer.
Lem bro-me de que eu e a mi nha que ri da Se na do ra, e
hoje Mi nis tra do Meio Ambi en te, Ma ri na Sil va, fi cá va-
mos tro can do in for ma ções so bre re giões dis tin tas, o
Nor te e o Nor des te. Cer ta men te o Mi nis tro Ciro Go-
mes e os Se na do res nor des ti nos sa bem como to dos
nós nor des ti nos vi mos rios que mor ri am.
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Pas sei qua tro anos da mi nha in fân cia na roça, à
be i ra do rio Mo xo tó, aju dan do na plan ta ção de to ma-
te, jun ta men te com mi nha mãe e sua fa mí lia. To dos os 
anos, fa zía mos isso. Hoje, o rio não exis te mais, em
fun ção de pro ble mas, tais como, Poço da Cruz, Arco
Ver de, Per nam bu co. Esse rio não exis te mais, as sim
como mu i tos ou tros. Hoje, como a eli te po lí ti ca e eco -
nô mi ca não co lo cou à dis po si ção qua dras para os
me ni nos po bres do Nor des te pra ti ca rem es por te, eles 
usam o le i to do rio seco para jo gar fu te bol. É um tema
que mexe com men tes, mexe com co ra ções.

Não vou en trar no de ba te da trans po si ção, até
por que sei que mo bi li da de de águas e trans po si ção
de águas, aqui no Bra sil e no mun do, já fo ram fe i tas
vá ri as ve zes. Portan to, não está aí o mis té rio, em bo ra
mis té rio cer ta men te exis ta. Às ve zes, brin co di zen do
que Deus co lo cou o rio São Fran cis co no Nor des te e,
em com pen sa ção, deu uma eli te po lí ti co-eco nô mi ca
bem hor ro ro sa, para com pen sar, por que se não se ria
mu i ta ru in da de com os ou tros Esta dos, fez para com -
pen sar.

Ago ra, se al gum de nós está à pro cu ra de gran -
des pro je tos e de mo men tos de fé, de con fi an ça, de
cren ça no que pode ser fe i to no vale do São Fran cis-
co, é mu i ta co i sa, Vice-Pre si den te José Alen car, é
mu i ta co i sa! Não é uma co i sa qual quer.

Nes ses úl ti mos três anos, V. Exª pre sen ci ou –
na épo ca Se na dor, o Se na dor João Alber to tam bém
tes te mu nhou – po lê mi cas, fal sa po lê mi ca, no Se na-
do, en tre quem era so li dá rio e quem era ego ís ta, en tre
quem que ria ser dono do rio São Fran cis co e quem
que ria le var as águas do São Fran cis co, como se as
co i sas se re par tis sem, se di vi dis sem des sa for ma;
mas não é as sim.

Qu an do ouço al guns Se na do res de ou tras re -
giões fa lar dos fi lhos da po bre za, dos que pas sam
fome, sede, digo que o mes mo ocor re em Ala go as.
Com cer te za, o mes mo ocor re em de ter mi na das re -
giões do vale do São Fran cis co, da Ba hia, de Mi nas
Ge ra is, de Ser gi pe; exa ta men te a mes ma co i sa. Na
re gião do rio São Fran cis co em Ala go as, o que mais
fa cil men te se ouve das pes so as é: “Ah, He lo í sa, vejo
o rio e não con si go ter o rio para le var água para o
abas te ci men to, para pro je to de ir ri ga ção.”

Ve jam o sig ni fi ca do de re com po si ção das ma tas
ci li a res! Não é qual quer co i sa, já é um gran de pro je to.
A re com po si ção das ma tas ci li a res, como sa bem V.
Exª e os téc ni cos, é de alta com ple xi da de, não é só
pôr as plan ti nhas lá, mas en vol ve mé dio e lon go pra -
zos. Re com por as ma tas ci li a res – são 270Km, fora os 
aflu en tes – é mu i ta co i sa. Mais de 1.000Km² no vale
do São Fran cis co é mu i ta co i sa!

Ima gi nem que de sa fio: são 503 Mu ni cí pi os no
vale do São Fran cis co. Já é mu i to de sa fio ga ran tir
100% de sa ne a men to. Ve jam que co i sa ma ra vi lho sa:
di na mi za a eco no mia, gera em pre go e ren da. É mu i ta
co i sa! A con clu são de pro je tos de ir ri ga ção e de pro je-
tos de abas te ci men to de água para as po pu la ções
que es tão mor ren do de fome e de sede no vale do
São Fran cis co é mu i ta co i sa tam bém!

Cla ro que, se pu der mos fa zer tudo o que lá está
es ta be le ci do, es ta rá tudo mu i to bem. Ago ra, já é mu i ta
ou sa dia – ou sa dia que está à luz da per sis tên cia, da
per se ve ran ça de V. Exª e que tes te mu nha mos nes ta
Casa – que, em três anos de Go ver no – e não es tou
nem pe din do aqui lo que acre di to, como o rom pi men to
com a sub ser viên cia ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Ima gi nem que de sa fio gi gan tes co! Tra ta-se de
uma ta re fa de três anos de re vi ta li za ção. É um in ves ti-
men to em ou tros com po nen tes, em ma tri zes ener gé-
ti cas para que não haja a ve lha po lê mi ca no sen ti do
de que não se pode usar a água dos re ser va tó ri os,
dos rios, por que te re mos pro ble mas ener gé ti cos. É
pre ci so in ves tir em ou tros com po nen tes de ma triz
ener gé ti ca ou até fa zer o apro ve i ta men to de pe que-
nas bar ra gens e hi dre lé tri cas que já têm pro je tos na
Co de vasf. É pre ci so re vi ta li zar o rio, re com por as ma -
tas ci li a res e os aflu en tes. É mu i ta co i sa! Cem por
cen to de sa ne a men to bá si co para 503 Mu ni cí pi os é
algo ma ra vi lho so! É uma gran de obra. Va mos con clu ir
os pro je tos de ir ri ga ção de Ala go as e não ape nas do
Ca nal do Ser tão. Há vá ri os as sen ta men tos que es tão
à be i ra do rio e são ver da de i ras fa ve las ru ra is.

Se con se guir mos, em três anos, vi a bi li zar es sas
ques tões já é mu i ta co i sa. Para quem gos ta de gran -
des pro je tos, para quem tem fé, es pe ran ça, para
quem acre di ta que mais cedo ou mais tar de este País
ma ra vi lho so será uma Na ção so be ra na, jus ta, igua li-
tá ria e fra ter na, não te nho dú vi da, Se na dor José
Alen car, nos so Vice-Pre si den te, será uma gran de ta -
re fa vi a bi li zar to dos es ses pro je tos para o vale do rio
São Fran cis co.

Po de mos ten tar, ain da, ou tras pos si bi li da des.
Enquan to isso é fe i to, há ou tras al ter na ti vas que, te -
nho cer te za, V. Exª e os téc ni cos da Casa co nhe cem.
São vá ri as as al ter na ti vas para o apro ve i ta men to dos
re cur sos hí dri cos dis po ní ve is na re gião. Sa be mos
que há mu i tos açu des que fo ram cons tru í dos com o
di nhe i ro do povo para o apro ve i ta men to pri va do de al -
gu mas per so na li da des, que sem pre pa ra si ta ram a
má qui na pú bli ca. O apro ve i ta men to dos re cur sos hí -
dri cos dis po ní ve is, isso é uma al ter na ti va para a Pa ra-
í ba. Re co nhe ce mos que é um pro ble ma mais gra ve,
mas fa ça mos isso. 
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Vice-Pre si den te, já con si de ro um gran de de sa-
fio, um gi gan tes co de sa fio tra tar mos do vale, da re vi-
ta li za ção do rio São Fran cis co, do me lhor apro ve i ta-
men to dos re cur sos hí dri cos exis ten tes em ou tras re -
giões, an tes mes mo de tra ba lhar mos. A não ser que
exis tam re cur sos dis po ní ve is para isso.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i-
nha.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – É 
evi den te que al guns já tra ba lham com o se gun do Go -
ver no Lula, pode ser que acon te ça, mas pode ser que 
seja mais uma obra ina ca ba da tam bém. Então, se ria
bom que ti vés se mos um cro no gra ma à luz do re cur so
que está sen do dis po ni bi li za do. Não te nho dú vi das
quan do ouço V.Exª di zer: me dêem ape nas 0,2%. Tão 
pou co que di ze mos até mes mo que é fal ta de ver go-
nha - al guém deve as sis tir - não en tre gar 0,2% para
exe cu tar um pro je to gran di o so como esse. Com cer -
te za! Mas sa be mos como as co i sas an dam.

V. Exª acre di ta que é pos sí vel fa zer as duas
obras – por que nos en con tra re mos da qui a três anos,
cer ta men te não se rei mais Se na do ra, es ta rei no fim
do meu man da to –, va mos nos en con trar e po de re-
mos fa zer uma aná li se. Te nha cer te za V. Exª de que,
se pu der mos, nes ses três anos, com meta, cro no gra-
ma, dis po ni bi li da de de re cur sos, fa re mos um gi gan-
tes co es for ço pelo vale do rio São Fran cis co, e, com
cer te za, to das as po pu la ções e as fu tu ras ge ra ções
agra de ce rão mu i to de co ra ção, por que es ta re mos
cum prin do o nos so de ver.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Pe dro Si mon. Pa re ce que os Se na do-
res Arthur Vir gí lio e Sér gio Gu er ra, que es ta vam ins -
cri tos, não es tão no ple ná rio.

Antes de V.Exª usar da pa la vra, sub me to à vo ta-
ção a pror ro ga ção da ses são por quin ze mi nu tos para 
que o Se nhor Vice-Pre si den te pos sa con clu ir.

Se as Srªs e Srs. Se na do res es ti ve rem de acor -
do, as sim será fe i to.

Com a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-

den te, cre io que não es tou ti ran do o lu gar de ne nhum
nor des ti no, por que se ria um atre vi men to meu, que
ve nho do Rio Gran de do Sul. Vim, tran qüi lo e fe liz,
para esta ses são, pri me i ro, por es tar no nos so meio o
ilus tre Vice-Pre si den te, por quem te nho enor me res -
pe i to, pela sua luta e pas sa do. V. Exª re pre sen ta um
pa pel mu i to sig ni fi ca ti vo ao lado do Pre si den te da Re -
pú bli ca. V. Exª não é mais um Vice-Pre si den te. Con fio
mu i to na sua sa be do ria, ca pa ci da de e com pe tên cia.

Até o iní cio des ta ses são, acre di ta va que essa
mis são que o Pre si den te Lula deu a V. Exª era uma
das mais im por tan tes — Sua Exce lên cia es ta va va lo-
ri zan do o Vice-Pre si den te, mos tran do o apre ço que ti -
nha por V. Exª e en tre gan do-lhe uma das mais ex tra-
or di ná ri as mis sões do País —, mas es tou ven do que
a pri me i ra mis são de Vos sa Exce lên cia será a de
acer tar com es ses nor des ti nos, por que, na ver da de, o 
que é uma ma ra vi lha para uns, para ou tros pa re ce
que não é. Nós, do Sul, sem pre ti ve mos, a dis tân cia,
uma enor me ad mi ra ção pelo rio São Fran cis co. Des -
de que apren de mos nas pri me i ras au las de his tó ria,
“o Rio da Inte gra ção Na ci o nal”, apren de mos a ver e
acom pa nhar que re al men te o de sen vol vi men to do
Bra sil, du ran te um lon go pe río do, foi acom pa nhan do
as águas do rio São Fran cis co. E quan do ve mos, de
um lado, Esta dos que po dem re ce ber e que es tão em
si tu a ção pre ca rís si ma e que, com as águas do rio São 
Fran cis co, po de ri am me lho rar, po de ri am ter uma
chan ce de avan çar...

Vi dis cur sos pa té ti cos da que les Esta dos que que -
rem as águas do rio, co bran do dos ou tros, di zen do que
é mal da de, “vo cês não po dem fa zer isso co nos co, vo-
cês têm que ter ca ri da de com a nos sa gen te”.

E vejo, por par te dos Se na do res que acham que o 
rio não está em con di ções de fa zer as trans for ma ções
que V. Exª de fen de, o sen ti men to de que, na ver da de, S.
Exas pen sam na so bre vi vên cia do pró prio rio.

Com toda sin ce ri da de, acho al gu mas co i sas.
Pri me i ro, a Se na do ra He lo í sa He le na dis se algo mu i-
to im por tan te: essa é obra para co me çar e fa zer. Pro -
je to já te mos uma meia dú zia. Só no Go ver no Fer nan-
do Hen ri que, que eu me lem bre, hou ve três: do Alu í zio
Alves, o do nos so Mi nis tro aqui e do Se na dor Ney Su -
as su na. Pen so que é uma des ti na ção po lí ti ca de fi ni ti-
va o Pre si den te da Re pú bli ca as su mir: “Eu vou fa zer”.
Então, essa obra é pri o ri tá ria. Essa acre di to que essa
é a pri me i ra ques tão.

A se gun da ques tão é que de ve mos fa lar de
duas co i sas ao mes mo tem po. Con cor do com a re vi-
ta li za ção do rio e com as pes so as que de fen dem que
ele está mor ren do, que é im por tan te fa zer obras para
sua re vi ta li za ção, mas tam bém con cor do com a trans -
po si ção do rio e vejo, in clu si ve, a pos si bi li da de da vin -
da de ou tros rios que pos sam fa zer uma ver da de i ra
re vo lu ção na que la re gião. Se ali ti ver mos um pou co
de co ra gem e um pou co de gar ra, com a mis tu ra dos
rios, po de re mos fa zer uma obra de pri me i rís si ma
gran de za.

Nun ca me es que ço, quan do li uma obra re la tan-
do como foi a trans for ma ção da re gião da Ca li fór nia,
que era um de ser to mais seco que o Nor des te. Ali co -
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me çou com a trans po si ção do rio Co lo ra do. Com a
trans po si ção e ou tras me di das mais, a re a li da de ago -
ra é ou tra.

Re al men te, V. Exª foi es co lhi do no mo men to
exa to. Nin guém me lhor do que V. Exª tem con di ção e
au to ri da de para le var adi an te essa obra. Com toda
sin ce ri da de, os dois la dos que fa lam têm ra zão. Se o
rio já não é o mes mo em Ala go as e a po pu la ção já
está so fren do a fal ta, as con di ções es tão di mi nu in do
e logo ain da fa rão a trans po si ção, eles têm ra zão de
per gun tar como fi ca rá. O Rio Gran de do Nor te que so -
nha em ver che gar o rio tam bém está nas suas ra-
zões. Mas acre di to que den tro do Bra sil te mos con di-
ções de aten der os dois la dos. A obra vai fi car mais
cara ain da? Vai. Mas te mos con di ções. E se ana li sar-
mos que ali é ques tão de uma re gião se trans for mar
em uma re a li da de enor me não há dú vi da.

O mal é que mes mo no Nor des te, o Bra sil gos ta
das obras gran di o sas no gas to e não nas con se qüên ci-
as. O Bra sil fez Ita i pu, até en tão a ma i or hi dre lé tri ca do
mun do. Po de ría mos tê-la cons tru í do um pou co me nor,
só bra si le i ra. Isso pre ser va ria e evi ta ria a des tru i ção de
Sete Qu e das. Gas ta ría mos in fi ni ta men te me nos. Con-
tu do, ela as sim não se ria a ma i or do mun do.

Sob a óti ca da va li da de, vale a pena. 
Algo que vejo com res tri ção é a ir ri ga ção no Nor -

des te. Qu an do o Se na dor José Sar ney era Pre si den-
te da Re pú bli ca, eu tive a hon ra de ser seu Mi nis tro e
en tre guei uma pro pos ta que é co pia do que, na que la
épo ca, a Índia es ta va ini ci an do. Hoje a Índia ex por ta
ali men tos. Tra ta-se da ir ri ga ção ma nu al fe i ta com a
aju da das pes so as, com uma sin ge le za que não gas -
ta qua se nada. A nos sa, no Nor des te, é igual à de
Isra el, da Ale ma nha ou dos Esta dos Uni dos. Não sei
se essa pom pa é ne ces sá ria.

Con tu do, com a ca pa ci da de que V. Exª tem de
ab sor ver o que está aqui e de co lo car as co i sas nos
seus de vi dos lu ga res, essa é uma obra das que co lo-
co em pri me i ro lu gar no Bra sil.

De res to, o meu ca ri nho mu i to gran de e a mi nha
ad mi ra ção por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, Se na dor José Sar ney, Sr. Vice-Pre si den-
te José Alen car, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria ape -
nas de fa lar da mi nha ale gria e sa tis fa ção em vir a
essa apre sen ta ção aqui, hoje, à tar de.

Como ve lho lu ta dor pe las ca u sas nor des ti nas,
prin ci pal men te do meu Esta do, lu tan do por essa idéia 
há tan tos anos e ven do a abran gên cia com que ela

está sen do en ca ra da, com toda com ple xi da de que
en vol ve um pro je to des sa en ver ga du ra e im por tân cia,
en vol ven do to dos os as pec tos, des de a im por tân cia
da so bre vi vên cia do pró prio rio, das re giões onde es -
tão as nas cen tes do rio, pas san do, en fim, por to dos
os as pec tos que po dem ter al gum tipo de in fluên cia,
seja am bi en tal, eco nô mi ca ou so ci al, eu di ria que é
um mar co im por tan te.

To dos co nhe cem a mi nha po si ção fren te ao Go -
ver no Lula, de cla ra Opo si ção, mas não pos so de i xar,
nes te mo men to, de di zer que o Go ver no dá um pas so
im por tan te para to dos nós nor des ti nos. Eu não te ria
ne nhu ma in da ga ção ma i or a fa zer, a não ser esse re -
gis tro, além de ex por um as sun to já abor da do pelo
Se na dor Edu ar do Aze re do, de que al gu mas par tes
des se pro je to es tão bas tan te adi an ta das, como é o
caso da par te nor te que, pa re ce-me, está com o pro -
je to de en ge nha ria con clu í do, es pe ran do ape nas a li -
ci ta ção. E se exis te al gu ma ex pec ta ti va de quan do
será fe i ta essa li ci ta ção, para que pos sa mos ter tam -
bém uma vi são con cre ta do des do bra men to des se
pro gra ma que aqui foi tão bem apre sen ta do. Por tan to,
dou os meus pa ra béns ao Vice-Pre si den te da Re pú-
bli ca, José Alen car, e ao Mi nis tro Ciro Go mes por este 
pro je to que é só mo ti vo de ale gria para to dos nós.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alber to Sil va.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Sr. Pre -
si den te, José Sar ney, meu caro ex-com pa nhe i ro José 
Alen car, eu ouvi tudo o que foi aqui ex pos to e fi quei
mu i to fe liz em ve ri fi car que obra des se por te foi en-
cam pa da pelo Go ver no Lula. Na tu ral men te e ini ci al-
men te, quem po de ria di zer que Sua Exce lên cia in clu i-
ria no seu pro gra ma uma obra de ta ma nha en ver ga-
du ra?

Sr. Pre si den te e Sr. Vice-Pre si den te, eu fui Go -
ver na dor do meu Esta do duas ve zes e gos ta va, e
gos to, de en fren tar as obras di fí ce is que ser vem ao
povo. E lá, no meu Esta do, eu fiz al gu mas obras; al gu-
mas de las aju da das pelo emi nen te Pre si den te José
Sar ney, que nos deu con di ções para a so lu ção de mu -
i tos des ses pro ble mas.

Mas o Pi a uí foi ci ta do e, nes sa glo ba li za ção de
gran des pro je tos que ou vi mos aqui, eu gos ta ria de
per gun tar se eu, como ex-Go ver na dor do Pi a uí, en ge-
nhe i ro que sou, apa i xo na do por esse tipo de obra, po -
de ria fa zer par te do gru po de tra ba lho? Por que, se gu-
ra men te, o Pi a uí tem al gu ma co i sa a ofe re cer, e eu,
par ti cu lar men te, al gu mas su ges tões.

O que me en che de sa tis fa ção, Sr. Vice-Pre si-
den te, é que uma vez V. Exª me dis se que, quan do
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saiu do mato para es tu dar, seu pai o acon se lhou a es -
tu dar arit mé ti ca – lem bro-me bem dis so – e V. Exª es -
tu dou mu i to mais do que arit mé ti ca. Ouvi aqui a Se na-
do ra He lo í sa He le na ci tar nú me ros com de ta lhes, e V.
Exª faz re fe rên cia a eles com fa ci li da de, por que é um
ven ce dor.

V. Exª con clui o pro nun ci a men to di zen do que
este pro je to será en tre gue ao Mi nis tro Ciro Go mes,
que está aqui pre sen te e por quem te nho ad mi ra ção
es pe ci al. Vi zi nho ali do lado, dis se que ia fa zer um ca -
nal e fez o Ca nal do Tra ba lha dor, obra gi gan tes ca, da -
que las que apre cio. Está aí o ho mem que o fez e leva
os meus cum pri men tos. Cem qui lô me tros de ca nal
em 90 dias, se não me en ga no, le van do água para
For ta le za, que es ta va sem água! Ago ra es tou pro pon-
do ao Mi nis tro uma pe que na uni da de de onde va mos
ti rar água do semi-ári do e fa zer uma nova en ge nha ria
na agri cul tu ra do semi-ári do. O Mi nis tro já me apo i ou,
o que me traz sa tis fa ção.

Por fim, Sr. Vice-Pre si den te, como o Pi a uí foi ci -
ta do, está in clu í do – gos ta ria de lem brar – lá no re-
man so per to da ci da de de São Ra i mun do No na to,
que ago ra é cen tro da apre ci a ção de todo o mun do,
por ca u sa do ho mem ame ri ca no e da Ser ra da Ca pi-
va ra. Lá, vai ter ae ro por to in ter na ci o nal e não tem
água na ci da de. Lem bro que apre sen tei um an te pro-
je to ao ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
que ga ran tiu e ju rou, mas não to mou ne nhu ma pro vi-
dên cia. Então pro po nho a V. Exª algo que é ba ra to e
rá pi do: uma adu to ra de 10 m3 de água por se gun do,
ao cus to má xi mo de R$30 mi lhões. Trans po nho o di vi-
sor e levo água para São Ra i mun do No na to; de São
Ra i mun do No na to, pe re ni zo 400 qui lô me tros de rio
den tro do Pi a uí, com 10 m3 de água por se gun do, a
um cus to de, no má xi mo, R$30 mi lhões. Quem sabe
V. Exª po de ria des ta car ago ra e co me çar essa obra,
pois já te mos o pro je to pra ti ca men te pron to?

Cum pri men to V. Exª e agra de ço a opor tu ni da de.
Esta mos pron tos para aju dar não só a gran de obra
que o Pre si den te Lula está fa zen do, como tam bém já
en tre ga mos nas mãos de Sua Exce lên cia o que cre io
ser uma so lu ção de fi ni ti va para o pro ble ma das es tra-
das bra si le i ras. Eu o fiz com a con vic ção de que es tou
ser vin do ao meu País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço ao

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca que com pre en da o
tem po des ta Casa. Para que te nha mos opor tu ni da de
de ou vir to dos os ora do res ins cri tos, pror ro go a ses -
são por mais dez mi nu tos.

Assim, con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha. Logo em se gui da, da rei a pa la vra ao úl ti-
mo ora dor, Se na dor Ael ton Fre i tas.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, Se na dor José Sar ney, Sr. Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca, José Alen car, Mi nis tro Ciro Go -
mes, Srªs e Srs. Se na do res, na tu ral men te pela com -
ple xi da de e pela en ver ga du ra do pro je to, ape sar de
tudo que já foi dito aqui com a ma i or pro pri e da de, ain -
da não é pos sí vel es go tar o as sun to. As ques tões de
na tu re za so ci al, eco nô mi ca e, so bre tu do, po lí ti ca, Sr.
Vice-Pre si den te, são mu i to am plas num pro je to des -
sa na tu re za.

A in te gra ção de ba ci as não é no vi da de no mun -
do, prin ci pal men te no mun do ci vi li za do. Ve mos de
mu i to bom gra do essa co ra gem cí vi ca e po lí ti ca do
Go ver no de en fren tar esse enor me de sa fio que já
vem sen do dis cu ti do há mu i to, en vol ven do a trans po-
si ção do rio São Fran cis co e, pos te ri or men te, a in te-
gra ção das ba ci as com a do a ção do Esta do do To can-
tins. Evi den te men te, o rio São Fran cis co é uma dá di-
va da na tu re za, so bre tu do para o Nor des te, mas está
com seu uso hu ma no es go ta do para ir ri ga ção e ge ra-
ção de ener gia elé tri ca.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, falo com mu i ta
ale gria em nome do meu Esta do, do povo do To can-
tins, que, aqui nho a do pela na tu re za, pode efe ti va-
men te dar uma con tri bu i ção mu i to gran de nes se pro -
ces so de in te gra ção de ba ci as ao pro je to que pro põe
me lho rar a qua li da de de vida da va lo ro sa gen te nor -
des ti na.

O To can tins pode, pri me i ra men te, con tri bu ir
com o su pri men to de ener gia elé tri ca que já está sa -
tu ra do no rio São Fran cis co; quem sabe di mi nu in do a
pro du ção de ener gia elé tri ca do rio São Fran cis co, o
uso da água, quer para pro je tos de ir ri ga ção, quer
para a pro du ção de bens e ali men tos, quer para o
con su mo hu ma no, pode ser am pli a do? E, de po is,
com a trans po si ção de um per cen tu al de água dos
nos sos ma nan ci a is, o co gi ta do rio do Sono.

Sei que este pro je to po de rá ser am pli a do e, tal -
vez, não só a re gião do São Fran cis co, mas – como
men ci o nou o emi nen te Se na dor do Pi a uí – ou tras re -
giões do Nor des te po de rão par ti ci par do en ri que ci-
men to do vo lu me de águas.

Com mu i ta sa tis fa ção, em meu nome, em nome
dos meus com pa nhe i ros que re pre sen tam o To can-
tins nes ta Casa – Se na do res João Ri be i ro e Edu ar do
Si que i ra Cam pos – e tam bém em nome da nos sa
gen te devo di zer que nos sen ti mos exul tan tes com a
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hi pó te se de po der dar essa con tri bu i ção ines ti má vel à 
va lo ro sa gen te do Nor des te.

Cum pri men to V. Exª pela co ra gem e con vic ção
de mons tra das ao ca pi ta ne ar este pro je to ex tra or di ná-
rio para o Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao úl ti mo ora dor, o Se na dor Ael ton Fre i tas.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.
Pre si den te, José Sar ney, Sr. Vice-Pre si den te da Re -
pú bli ca, sem pre Se na dor José Alen car, Exmo Sr. Mi -
nis tro Ciro Go mes, Srªs e Srs. Se na do res, te nho o pri -
vi lé gio de cha mar o ilus tre Vice-Pre si den te de ami go.
Qu e ro, em pri me i ro lu gar, con fes sar que é uma enor -
me res pon sa bi li da de subs ti tu ir nes ta Casa um po lí ti-
co, um ho mem pú bli co da en ver ga du ra do emi nen te
Vice-Pre si den te. A pas sa gem de S. Exª por esta
Casa, do Sr. Vice-Pre si den te José Alen car, foi mar -
can te e está re gis tra da com lou vor nos Ana is do Se -
na do Fe de ral. Não é uma mis são fá cil, mas te nha a
cer te za, que não tem fal ta do es for ços de mi nha par te
para dig ni fi car e sem pre o seu nome.

A res pe i to do de ba te de hoje, ava lio que o Pre si-
den te Lula acer tou em che io ao de le gar a V. Exª o co -
man do des se pro je to de trans po si ção das águas do
rio São Fran cis co.

Lem bro-me de que a sua pos tu ra nes ta Casa foi
fun da men tal na apro va ção da PEC nº 27, de 2001,
que ins ti tui o Fun do para Re vi ta li za ção e De sen vol vi-
men to Sus ten tá vel da Ba cia do São Fran cis co, que
hoje tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta dos e te mos a cer-
te za de que será apro va da e mu i to útil para o povo do
Nor des te.

Não res ta dú vi da de que o pri me i ro pas so para
vi a bi li zar a trans po si ção de ma ne i ra ade qua da, é pro -
mo ver uma real re cu pe ra ção do rio, re com pon do ma -
tas ci li a res e ve ge ta ções ras te i ras, além de obras de
cap ta ção em ba ci as li mí tro fes.

A trans po si ção das águas não é ape nas uma dis -
cus são fe de ra ti va, mas uma ne ces si da de so ci al bra si-
le i ra. Não me pas sa pela ca be ça, Sr. Vice-Pre si den te
José Alen car, que os Go ver nos com tan tas fi gu ras
com pe ten tes em seus qua dros não con si gam pla ne jar
e exe cu tar uma obra de gran de vul to, em to tal con for-
mi da de téc ni ca com a pre ser va ção do meio am bi en te.

A dis cus são é am pla, com ple xa e pre o cu pa a to -
dos nós, mas acre di to que te mos to ta is con di ções de
che gar a um con sen so em tor no de uma so lu ção viá -
vel para Mi nas, Ba hia, Ser gi pe, Ala go as, Pa ra í ba, Ce -
a rá, en fim, to dos os Esta dos en vol vi dos.

O ilus tre com pa nhe i ro pode con tar co mi go no
que pre ci sar para que esse pro je to saia do pa pel, tra -

zen do be ne fí ci os so ci a is que uma par te ex pres si va
da nos sa po pu la ção ne ces si ta.

Co nhe ço mu i to seu tra ba lho, prin ci pal men te
como pre si den te da Fe de ra ção das Indús tri as do
Esta do de Mi nas Ge ra is (Fi emg). S. Exª quis cri ar o
pri me i ro Clu be de Assis tên cia ao Tra ba lha dor (CAT)
de Mi nas e em ape nas dois anos de i xou 40 gran des
uni da des na que le Esta do.

Vi aqui a re i vin di ca ção do Se na dor Alber to Sil va
e, pelo que co nhe ço de S. Exª, pela aten ção que deu
à ma té ria, te nho cer te za de que tra ba lha rá in ces san-
te men te tam bém para que esse pro je to se tor ne re a li-
da de.

Por tan to, Sr. Vice-Pre si den te, de se jo-lhe mu i to
su ces so nes ta em pre i ta da de gran de im por tân cia
para o País, le va da a efe i to por V. Ex.ª, pelo Mi nis tro
Ciro Go mes e por to dos os Mi nis tros en vol vi dos.

Con tem sem pre co mi go.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Che ga-

mos à úl ti ma eta pa de nos sos tra ba lhos.
Con ce do a pa la vra ao Vice-Pre si den te José

Alen car, para que S. Exª faça suas con si de ra ções fi -
na is.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ano tei aqui os no mes dos emi nen tes
Se na do res a quem não res pon di de ime di a to. São os
se guin tes: Se na dor Mar ce lo Cri vel la, Se na dor José
Ma ra nhão e Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho. Agra de ço
a to dos a par ti ci pa ção.

O Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho fa lou nos
10.600 me ga watts de ener gia que pro duz a re gião a
ju san te de So bra di nho, que aca bou por re ti rar da foz
do rio os nu tri en tes que eram le va dos nas épo cas de
che ia – hoje já não há che i as, ten do em vis ta a re gu la-
ri da de das va zões a par tir de So bra di nho.

Estou di zen do isso por que é bom que se diga
que não há nada a ver com o pro je to que se de se ja re -
a li zar. Esse pro ble ma acon te ceu na foz do rio, é ver -
da de. Ali hou ve tam bém pro ble mas com o fe nô me no
da pi ra ce ma, que foi in ter rom pi do. Tudo isso é agres -
são am bi en tal, agres são à na tu re za.

Eu dis se no iní cio da apre sen ta ção que, a ri gor,
toda obra de en ge nha ria agri de a na tu re za. O im por-
tan te é ter a ca pa ci da de de ar ro lar os fa to res po si ti vos
e os ne ga ti vos para ver se vale a pena o pro je to. Tam-
bém pres tei aten ção às pa la vras do Se na dor José
Jor ge. S. Ex.ª fez al gu mas per gun tas, que es tou le-
van do e vou res pon dê-las. Pa re ce-me que são sete,
to das elas per ti nen tes e se rão res pon di das como o
ma i or res pe i to às pre o cu pa ções de S. Ex.ª.

A emi nen te Se na do ra He lo í sa He le na dis se que 
já é mu i to re com por as ma tas ci li a res. Gos ta ria de di -
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zer que – na tu ral men te es ta mos nos re fe rin do não só
aos bra si le i ros do nor des te, mas aos do su des te, do
sul, do nor te e do cen tro-oes te que es tão nos ou vin do
e ven do pela te le vi são –, de fato, a Se na do ra He lo í sa
He le na abor dou um as pec to de gran de re le vân cia,
qual seja, que ape nas a re vi ta li za ção das ma tas ci li a-
res já é mu i ta co i sa, o que, de fato, é. Mas, da for ma
como fa lou, ain da que não qui ses se di zer isso, pode
pa re cer que seja con tra o pro je to como um todo. Não!
Ela pen sa que o pro je to é um es for ço gi gan tes co e
que, pro va vel men te, não es te ja, va mos di zer, ao nos -
so al can ce. So men te a re vi ta li za ção de ma tas ci li a res
já sig ni fi ca mu i to.

Então, gos ta ria de di zer à Se na do ra He lo í sa He -
le na que ti ve mos o cu i da do de tro car idéi as com, por
exem plo, téc ni cos da Embra pa. Eles irão in cum bir-se,
e têm con di ções para isso, de in di car e re co men dar
to das as es sên ci as na ti vas para cada re gião da re vi-
ta li za ção das ma tas. Te mos que nos lem brar de que
há pro pri e da des ao lon go de to dos os rios. Então,
cada fa zen de i ro tem ali uma tes ta da para o rio São
Fran cis co. Vamo-nos re fe rir ao rio São Fran cis co, mas 
po de ría mos acres cen tar tam bém al guns aflu en tes
que se rão ob je tos de pre o cu pa ção do pro je to como
um todo. Então, um fa zen de i ro tem uma tes ta da para
o rio São Fran cis co. Va mos ad mi tir que uma fa zen da
gran de te nha um qui lô me tro de tes ta da, ou tras, cin co
qui lô me tros, dez qui lô me tros, mas há umas que são
de cem me tros ou qui nhen tos, são tes ta das para o rio
São Fran cis co. É cla ro que pode ha ver um tra ba lho de 
par ti ci pa ção de to dos esse pro pri e tá ri os que es tão na 
mar gem do rio, os qua is re ce be rão a ori en ta ção téc ni-
ca da Embra pa para o tipo de es sên cia que será plan -
ta da na mar gem do rio, não só no sis te ma de re flo res-
ta men to, como tam bém na ve ge ta ção ras te i ra ci li ar.
Por exem plo, um téc ni co de Mi nas Ge ra is en vi ou uma
car ta di zen do que, ao re vi ta li zar as ma tas ri be i ri nhas
ou a ve ge ta ção ci li ar, re co men da va o cha ma do “ca -
pim ca pi va ra”, que tran ça na bar ran ca do rio, que
nada tira aque le ca pim, e não há nada me lhor para
pro te ger a bar ran ca. Con fes so que não sei o que é o
ca pim ca pi va ra, mas vou pro cu rar in for ma ções so bre
esse tipo de ve ge ta ção.

Obser vem o in te res se que há em re a li zar um
tra ba lho des sa na tu re za. É cla ro que ape nas o José
Alen car fa zer toda a re com po si ção de ve ge ta ção ci li-
ar é mu i to di fí cil. Mas va mos di vi dir o tra ba lho com os
pro pri e tá ri os, que po de rão – quem sabe? –, no bojo
do pro je to, re ce ber al gum in cen ti vo go ver na men tal
que lhes per mi ta re a li zar o tra ba lho de re com po si ção
das ma tas. É, de fato, um gran de pro je to, mas não é
bi cho-de-sete-ca be ças e está ao nos so al can ce. Mas
é pre ci so que haja von ta de e co ra gem para re a li zá-lo.
E essa von ta de e co ra gem nós te mos, pois so mos jo -
vens. Te mos co ra gem. Qu e re mos es tar aqui em 2025
para ver os re sul ta dos, acom pa nhar o que está sen do

fe i to e, pro va vel men te, par ti ci par da trans po si ção das
águas do rio To can tins, no Ma ra nhão, na ci da de de
Ca ro li na, a fim de le var água para o Ce a rá. A par tir de
2025, es sas águas que va mos le var já não se rão su fi-
ci en tes, por que ha ve rá um cres ci men to tam bém das
ne ces si da des.

Vi com gran de ale gria, tam bém, a par ti ci pa ção
do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, do To can tins. É ad -
mi rá vel essa po si ção, essa pos tu ra, essa von ta de do
Esta do de To can tins em co la bo rar para o en ri que ci-
men to da Ba cia do São Fran cis co. Não tem nada a ver 
com o São Fran cis co. São Ba ci as di fe ren tes que vão
trans por um di vi sor de águas no sen ti do lon gi tu di nal
nor te-sul e para al can çar a Ba cia do São Fran cis co.
Tra ta-se de um pro je to ma ra vi lho so que vai aten der
tam bém ao nor des te da Ba hia, além de dar con di ções
de na ve ga bi li da de ao rio Pre to, que é um dos gran des
ob je ti vos da Ba hia, ten do em vis ta a enor me pro du-
ção da que la área do oes te, que al can ça tam bém o
Vale do Gur guéia, no Pi a uí, com gran de po ten ci a li da-
de de pro du ção.

Te mos que co me çar a fa zer al gu ma co i sa para
in te grar me lhor esse ma ra vi lho so pa tri mô nio de água
que pos su í mos no Bra sil e le var aos bra si le i ros me -
nos aqui nho a dos al gum tra ba lho. Sa be mos que os
400 qui lô me tros de Per nam bu co, de mar gem do rio
São Fran cis co, são do rio. Ele não pre ci sa de trans po-
si ção ali. E lá tam bém há mu i tas fa mí li as que pre ci-
sam da água. Da mes ma for ma no meu Esta do, da
mes ma for ma na Ba hia. Mas isso não sig ni fi ca que
não re co nhe ça mos as con di ções me nos fa vo rá ve is
do Nor des te se ten tri o nal, do semi-ári do se ten tri o nal,
por que lá as ques tões são mais du ras. Aqui lo que va -
mos ti rar do São Fran cis co, a ju san te da bar ra gem de
So bra di nho para aten der ao semi-ári do se ten tri o nal,
não fará fal ta ao rio São Fran cis co. É na tu ral que no
Ba i xo São Fran cis co, em Ala go as e em Ser gi pe, a si -
tu a ção seja um pou co di fe ren te. Pode ser que es te ja-
mos re ti ran do a ju san te de So bra di nho, mas a mon -
tan te do Ba i xo São Fran cis co. Mas isso não sig ni fi ca
re du ção da va zão a pon to de pre ju di car qual quer uso
da água no Esta do.

Hou ve um co le ga – pa re ce-me que o Se na dor
Te o to nio Vi le la – que fa lou que o rio está en tre gan do
ao mar de 1.800 a 2.000 m³/s. E é ver da de, ain da que
aque las águas es te jam já es te ri li za das, como S. Exª
fa lou, mas não tem nada a ver com o pro je to que es ta-
mos re a li zan do. Ao con trá rio, as águas que se pre ten-
de le var para o ser tão de Ala go as saem da bar ra gem
de So bra di nho, e essa não está es te ri li za da, as águas 
têm fer ti li da de.

Tra ta-se de pro je to im por tan tís si mo para o Bra -
sil. É pre ci so que o co nhe ça mos. To das as pes so as
que te nham al gu ma dú vi da com re la ção ao pro je to
es tão con vi da das por mim, como co or de na dor do
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gru po de tra ba lho, a fa ze rem par te des se nos so tra -
ba lho. Não te nho po der para no me ar cada um para o
gru po de tra ba lho, com pos to de cin co Mi nis té ri os,
com a nos sa co or de na ção. Po rém, te nho o di re i to, por 
for ça do pró prio de cre to, de con vi dar as pes so as re -
pre sen tan tes de cada Esta do. Gos ta ria de con vi dar
to das as pes so as que que i ram par ti ci par e que man -
te nham re la ções com o nos so ga bi ne te, e to das te rão
o en de re ço das pes so as que po de rão dar res pos tas,
por que pre ci sa mos des sa par ti ci pa ção.

O Se na dor Alber to Sil va men ci o nou um pro je to
de S. Exª para o Pi a uí, de 10 m³ por se gun do. Gos ta-
ria de re ce ber esse pro je to e es ten der esse con vi te ao 
en ge nhe i ro, emi nen te Se na dor Alber to Sil va – e mais, 
en ge nhe i ro de Mi nas Ge ra is, por que é for ma do em
Mi nas Ge ra is, numa das es co las mais im por tan tes de
Mi nas. De ma ne i ra que gos ta ria que ele tam bém par -
ti ci pas se co nos co des se es for ço, e que ro re ce ber es -
sas su ges tões des se pro je to.

Agra de ço ao emi nen te Se na dor e Go ver na dor
Tas so Je re is sa ti pe las pa la vras com que me ho me na-
ge ou e pela pre sen ça nes ta Casa, que já é uma ho -
me na gem, des se ilus tre ho mem pú bli co bra si le i ro.

Agra de ço tam bém ao meu bom ami go e emi-
nen te com pa nhe i ro de luta aqui no Se na do da Re pú-
bli ca, Se na dor Pe dro Si mon, pe las suas pa la vras.
Par ti ci pa mos de mu i tas em pre i ta das aqui, jun tos, e
te nho por S. Exª uma ad mi ra ção mu i to gran de e agra -
de ço-lhe mu i to a sua par ti ci pa ção.

Gos ta ria de agra de cer ao Se na dor Ael ton Fre i-
tas, que é meu com pa nhe i ro de Mi nas Ge ra is, foi meu 
com pa nhe i ro de cha pa e está hoje me subs ti tu in do
com van ta gem, para Mi nas e para o Se na do, por que o 
S. Exª é bom. Foi bom des de sem pre, como com pa-
nhe i ro de Par ti do, como com pa nhe i ro de cam pa nha
e, hoje, como su ces sor que en gran de ce o nos so
Esta do e o re pre sen ta mu i to bem aqui no Se na do da
Re pú bli ca.

Qu e ro ter mi nar, re i te ran do o meu ma i or agra de-
ci men to ao Pre si den te José Sar ney, que me hon rou
com o con vi te para es tar aqui, de di can do todo o tem -
po a esta ses são pro lon ga da – já são mais de 19 ho -
ras. S. Exª es te ve pre sen te, e fi quei até pre o cu pa do
por que po de ria ser que ti ves se – e é mu i to cer to que
sim – al gum ou tro com pro mis so, mas S. Exª fez ques -
tão de es tar aqui todo o tem po.

A Se na do ra He lo í sa He le na está pe din do a pa -
la vra? Se for apar te, está con ce di do.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Então,
ina u gu ra mos uma nova me to do lo gia para fa zer apar -
tes, Sr. Pre si den te. Eu pe di ria a pa la vra pela or dem,
mas como V. Exª me li be rou o apar te, que ro fa zer ape -

nas uma pe que na con clu são: Se na dor e Vice-Pre si-
den te José Alen car, a per se ve ran ça de V. Exª é gran -
de de ma is para que o meu de sa fio seja ape nas a re -
com po si ção das ma tas ci li a res, a con clu são dos pro -
je tos de ir ri ga ção e, por tan to, de apro ve i ta men to das
águas do rio São Fran cis co no Vale do São Fran cis co,
100% de sa ne a men to para os 503 Mu ni cí pi os do Vale
do São Fran cis co e in ves ti men to em ou tros com po nen-
tes de ma triz ener gé ti ca, em fun ção da cla ra vul ne ra bi-
li da de do sis te ma de ge ra ção de ener gia do nos so rio
São Fran cis co. Por tan to, o de sa fio é ma i or, por que a
sua per se ve ran ça é gran de.

O SR. JOSÉ ALENCAR – V. Exª ou viu o emi -
nen te Se na dor Alber to Sil va re ve lar que, quan do saía
de casa, meu pai re co men da va que eu es tu das se
arit mé ti ca. Estu dei arit mé ti ca. Então, sei men su rar o
ta ma nho das co i sas, trans for ma das em di fi cul da des
de cus to. É algo so bre o qual te nho bas tan te ex pe-
riên cia. Pos so tran qüi li zar V. Exª. A jor na da é re al men-
te lon ga, mas não po de mos fi car di an te dela ape nas
en con tran do di fi cul da des para re a li zá-la. Te mos que
en fren tá-la por que o Bra sil pre ci sa que seja re a li za da.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Não te -
nho dú vi da. Nós nos en con tra re mos da qui a três anos 
para dis cu tir as nos sas arit mé ti cas. Te nho ple na con -
fi an ça.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Se na do ra He lo í sa
He le na, na tu ral men te, com pre en do as pre o cu pa ções
de V. Exª por que sem pre a con si de rei uma Se na do ra
res pon sá vel, in te li gen te, par ti ci pa ti va. Sem pre fui –
como con ti nuo sen do – um gran de ad mi ra dor do tra -
ba lho de V.Exª. No en tan to, é pre ci so que nos li ber te-
mos da que las po si ções de pes si mis mo.

Hou ve um tem po, no Bra sil, que não tí nha mos
raça para ga nhar um cam pe o na to mun di al de fu te bol.
Nós o per de mos no Ma ra ca nã, em 1950, e a jus ti fi ca-
ti va na ci o nal de pes so as pes si mis tas era a de que o
Bra sil não pos su ía raça para ga nhar um cam pe o na to
de fu te bol.

Pois bem, em 1955 ga nhou a ele i ção para a Re -
pú bli ca um mi ne i ro cha ma do Jus ce li no Ku bits chek de
Oli ve i ra, que re a li zou uma obra fan tás ti ca, fez Três Ma ri-
as, Fur nas, Bra sí lia, a Be lém/Bra sí lia, a Bra sí lia/Acre.
Só que na que le tem po o ins tru men to mais ru di men tar
que exis tia, a en xa da, era im por ta da da Ingla ter ra, não
pro du zía mos en xa das; as car ro ce ri as dos nos sos ôni -
bus, não os chas sis, eram im por ta das. Então, ace i tá va-
mos a idéia de que não éra mos ca pa zes.

Hoje não po de mos vol tar àque le tem po, e me
pre o cu pa isso. O Bra sil pre ci sa des per tar-se para
obras im por tan tes com pro bi da de, com se ri e da de,
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com in tran si gên cia em re la ção ao tra to da co i sa pú bli-
ca. É isso! Não te nho ne nhu ma ne ces si da de ma te ri al
a ser aten di da na vida pú bli ca, in gres sei nela ten tan-
do tra zer al gu ma con tri bu i ção ori un da da mi nha ex pe-
riên cia. É o que es tou fa zen do.

É cla ro que com pre en de mos que Ala go as é um 
dos Esta dos da ba cia. Por tan to, o rio per ten ce tam -
bém a Ala go as, mas é pre ci so que o Esta do es te ja
tam bém ab so lu ta men te par ce i ra des se tra ba lho,
por que isso é bom para o Esta do. Inclu í mos no pro je-
to al gu ma co i sa que con tem pla o ser tão de Ala go as.
Aco lhe mos al gu mas obras que já fo ram ini ci a das em 
Ala go as, as sim como no Ce a rá, Ser gi pe, Mi nas Ge -
ra is e Ba hia. São obras ini ci a das que pre ci sam ser
con clu í das e que se rão abra ça das no bojo do pro je-
to. Essa é a nos sa in ten ção. Te nho con ver sa do com
o Mi nis tro Ciro Go mes a res pe i to dis so. Não es ta mos
cu i dan do dis so so zi nhos. Te mos uma equi pe não
ape nas do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Tam-
bém há ou tros Mi nis té ri os que fa zem par te do gru po
de tra ba lho: os Mi nis té ri os da Fa zen da, da Casa Ci -
vil, do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, além do
Mi nis té rio do Meio Ambi en te. Por quê? Por que, por
exem plo, a Agên cia Na ci o nal de Águas per ten ce ao
Mi nis té rio do Meio Ambi en te e está par ti ci pan do co -
nos co ati va men te, fa zen do tra ba lhos por es cri to e
dan do-nos im por tan tes su ges tões. Esta mos co me-
çan do. Alguém me per gun tou: mas e o cro no gra ma?
Que dia co me ça? Alguns já que rem ver essa água
atra ves san do toda a re gião. É na tu ral que isso es te ja
acon te cen do, e vai acon te cer. Ago ra cada co i sa ao
seu tem po.

Sem pre que falo na Bí blia, pen sam que sou
evan gé li co. Sou ca tó li co, tam bém falo da Bí blia, es pe-
ci al men te do Novo Tes ta men to. Sou do PL, onde há
mu i tos bons com pa nhe i ros evan gé li cos. Sou ca tó li co,
ba ti za do na Igre ja Ca tó li ca. A ver da de é a se guin te:
no Ve lho Tes ta men to há um li vro cha ma do Ecle si as-
tes, que diz: “há um tem po para cada co i sa”. Ago ra é
tem po de co or de nar mos to dos os tra ba lhos e ple i tos
de cada Esta do. Esti ve no Esta do de V. Exª. Du ran te
um tem po lon go fi ze mos re u niões, dis cu ti mos com os
am bi en ta lis tas, com to dos, com a ma i or aten ção, e
va mos fazê-lo tan tas ve zes quan tas se jam ne ces sá ri-
as. Vol ta rei lá quan tas ve zes seja pre ci so para ou vir,
para ar re gi men tar to das as su ges tões que pos sam
ser aco lhi das pelo pro je to. É isso que es ta mos fa zen-
do, é tem po dis so.

Da qui a pou co será tem po de fe char mos o re la tó-
rio e o en tre gar mos ao Pre si den te da Re pú bli ca. Esta rá
fe i ta a nos sa par te. Sua Exce lên cia po de rá di zer, se qui -

ser: “O pro je to per ten ce ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal e pe di rei ao Vice-Pre si den te que con ti nue tra ba-
lhan do com um ins tru men to qual quer que lhe dê con di-
ções de co la bo rar”. Tra ba lha rei com o mais hu mil de dos
ins tru men tos ao lado do Mi nis tro Ciro Go mes, mes mo
que seja, quem sabe, uma en xa da, por que será pre ci so
re mo ver ter ra. Como não te nho tra tor, pode ser que eu
pos sa aju dar com uma en xa da.

Qu e ro aju dar no pro je to, por que acre di to nele. E
ele ja ma is terá um re la tó rio as si na do por mim o re co-
men dan do se hou ver al gu ma su ges tão, al gum im pe-
di men to pla u sí vel, al gum im pe di men to que seja ab so-
lu ta men te pro ce den te que – va mos di zer – der ro te a
idéia. Sou hu mil de o su fi ci en te, gra ças a Deus, para
vol tar atrás e di zer que fui con ven ci do de que o pro je-
to não vale a pena.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, por essa opor tu-
ni da de que nos foi dada para tra zer e dis cu tir as idéi as
no Se na do da Re pú bli ca, a Casa que re pre sen ta o in -
te res se da Fe de ra ção, dos Esta dos bra si le i ros.

Pos so di zer que há nove Esta dos di re ta men te in -
te res sa dos nis so, além de To can tins e do Dis tri to Fe de-
ral e de Go iás, que fa zem par te da Ba cia do São Fran -
cis co. Então, na ver da de, são 12 ou 13 Uni da des Fe de-
ra das in te res sa das di re ta men te na exe cu ção des se
pro je to, ob vi a men te, se ele se vi a bi li zar do pon to de vis -
ta téc ni co e do pon to de vis ta eco ló gi co e so ci al.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas!)
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Agra de ço

a pre sen ça do Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, José 
Alen car, aqui no Se na do.

S. Exª é tes te mu nha, nes ta ses são, do ca ri nho,
do apre ço e da aten ção com que a Casa o ou viu. Por
qua se cin co ho ras es ti ve mos en vol vi dos nes se de ba-
te tão cons tru ti vo.Estou cer to de que a vi si ta de V. Exª 
nes ta Casa, nes ta tar de, foi um os pon tos al tos des sa
nos sa Ses são Le gis la ti va. O que V. Exª teve opor tu ni-
da de de di zer cons ti tui um ex ce len te e va li o so sub sí-
dio, que me lho ra rá, sem dú vi da, cada vez mais o de -
ba te des te tema tão fas ci nan te de aju dar o pro ble ma
da seca do Nor des te e da trans po si ção das águas do
rio São Fran cis co.

V. Exª tam bém deve re co lher des ta ses são o ca -
ri nho dos seus an ti gos co le gas, sa ben do do seu gran -
de tra ba lho ao pas sar por esta Casa, onde exer ceu o
man da to com res pe i to, com de di ca ção e com es pí ri to
pú bli co.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19h17min.)
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Ata da 114ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 5 de setembro de 2003

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim, Ge ral do Mes qui ta Jú ni or
Pa pa léo Paes, Mão San ta e Efra im Mo ra is

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF. GSVR 246/2003

Bra sí lia, 26 de agos to de 2003

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a

Vos sa Exce lên cia para ma ni fes tar o equi vo co do Mi -
nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, Dr. José Dir ceu de Oli ve i ra e Sil va, no
aten di men to do Re que ri men to de Infor ma ção nº 467,
có pia ane xa, ten do em vis ta que o mes mo ob je ti vou o
for ne ci men to do qua dro ge ral com ple to de to das as
agên ci as e con se lhos cu jos in te gran tes são in di ca dos
pelo Po der Exe cu ti vo e sa ba ti na dos pelo Se na do Fe -
de ral, e não ape nas da al ça da da Casa Ci vil.

Di an te dis so, so li ci to a Vos sa Exce lên cia o es -
pe ci al ob sé quio no sen ti do de que se jam to ma das as
pro vi dên ci as ne ces sá ri as para cor re ção do ple no
aten di men to do re fe ri do re que ri men to.

Agra de cen do an te ci pa da men te a aten ção de
Vos sa Exce lên cia, apro ve i to a opor tu ni da de para re -
no var os meus pro tes tos de con si de ra ção e apre ço. –
Val dir Ra upp.

Avi so nº 823-Su par/C.Ci vil

Bra sí lia, 14 de agos to de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Re que ri men to de Infor ma ção

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Infor mo a Vos sa Exce lên cia, em res pos ta aos

que si tos cons tan tes do Re que ri men to de Infor ma ção

nº 467, de 2003, do Se nhor Se na dor Val dir Ra upp,
que, den tre os ór gãos vin cu la dos a essa Casa Ci vil,
ape nas os car gos da Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma –
ANCINE, de pen dem de apro va ção pré via do Se na do
Fe de ral, como pre vê a Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1,
de 6 de se tem bro de 2001.

O man da to dos com po nen tes da di re to ria é de
qua tro anos não co in ci den tes. Para que isso seja im -
ple men ta do dita a lei que – na pri me i ra ges tão – a du -
ra ção dos man da tos será de dois a cin co anos, como
é o caso dos atu a is ocu pan tes, a se guir:

Com re la ção aos de ma is car gos, com pe te a cada
Mi nis té rio in for mar so bre os ór gãos a ele vin cu la dos.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e Sil va,
Mi nis tro de Esta do – Che fe da Casa Ci vil, da Pre si-

dên cia da Re pú bli ca.
REQUERIMENTO Nº 467, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam pres ta-
das, pelo Se nhor Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, as se guin tes in for-
ma ções:

1 – re la ção dos car gos do Po der Exe-
cu ti vo cujo pro vi men to de pen de da apro va-
ção pré via no nome de seu ti tu lar pelo Se-
na do Fe de ral, na for ma do in ci so III do art.
52 da Cons ti tu i ção;

2 – nome e data de pos se dos seus
atu a is ocu pan tes;

3 – para os ser vi do res re fe ri dos no
item an te ri or que de têm man da to, a du ra ção
des te e as da tas de seu iní cio e tér mi no
para os seus atu a is ocu pan tes.
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Jus ti fi ca ção

A ra zão que nos le vou a apre sen tar o pre sen te
re que ri men to vin cu la-se à mis são da ma i or re le vân-
cia con fe ri da a esta Casa – a de fis ca li za ção dos
atos do Po der Exe cu ti vo, cons ti tu ci o nal men te es ta-
be le ci da pela or dem ju rí di ca bra si le i ra. Com efe i to,
aos Par la men tos mo der nos in cum be a ta re fa de
acom pa nhar os atos do Exe cu ti vo para que se fir me,
com a de vi da ple ni tu de, o con ce i to de fre i os e con tra-
pe sos, so bre o qual se ali cer ça a con cep ção de in de-
pen dên cia e har mo nia dos po de res, como vis ta no
mun do de hoje.

Sa ben do-se os no mes dos ocu pan tes dos car -
gos de ins ti tu i ções cri a das para cu i dar de as sun tos
de gran de res pon sa bi li da de, fica mais fá cil a esta
Casa ve ri fi car se as mis sões atri bu í das a de tais ór -
gãos es tão sen do cum pri das a con ten to. Este se ria,
en tão, o pri me i ro pas so para a ade qua da fis ca li za ção
dos atos do Po der Exe cu ti vo, como o quer a nos sa Lei 
Ma i or que, no in ci so X do seu art. 49 de ter mi na que é
da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal fis -
ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por qual quer de
suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo ex clu í dos os
da ad mi nis tra ção in di re ta.

Sala das Ses sões, Se na dor Val dir Ra upp.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com re fe-
rên cia ao Expe di en te que aca ba de ser lido, a Pre si-
dên cia, nos ter mos do § 2º, art. 5º, do Ato da Mesa nº
1, de 2001, re i te ra rá o pe di do de in for ma ções.

So bre a mesa, pro je tos re ce bi dos da Câ ma ra
dos De pu ta dos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 549, DE 2003

(Nº 2.330/2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria, Edu -
ca ti va e Cul tu ral Inte gra ção do Vale Ja-
gua ri a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Pe dro do
Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 303, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va
e Cul tu ral Inte gra ção do Vale Ja gua ri a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -

di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Pe dro do
Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – João Pa u lo Cu nha, Pre-
si den te.

MENSAGEM Nº 1.024, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 282, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mu ni ci pal de São Vi cen te do 
Se ri dó, na ci da de de São Vi cen te do Se ri dó – PB;

2 – Por ta ria nº 283, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho, na
ci da de de Cas ti lho – SP;

3 – Por ta ria nº 284, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Apo io à Esco la – Co lé gio Esta du al Ary 
Par re i ras, na ci da de de Lage do Mu ri aé – RJ;

4 – Por ta ria nº 285, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça de Igua te mi –
ACEI, na ci da de de Igua te mi – MS;

5 – Por ta ria nº 286, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio e Rá dio “São Pe -
dro”FM (AMCRSP), na ci da de de Ta qua ri tin ga – SP;

6 – Por ta ria nº 287, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Ka ra ba bá de Cul tu ra, na ci da de de Ca ra-
u a ri – AM;

7 – Por ta ria nº 290, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Ta ba po rãen se de De sen vol vi men to Artís -
ti co e So ci al, na ci da de de Ta ba po rã – MT;

8 – Por ta ria nº 292, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da Ci da de
de São Vi cen te de Mi nas, na ci da de de São Vi cen te
de Mi nas – MG;

9 – Por ta ria nº 294, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Nova Bar ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o-
di fu são – ANCORA, na ci da de de São José da Bar ra
– MG;

10 – Por ta ria nº 295, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Sa ra cu-
ru na, na ci da de de Du que de Ca xi as – RJ;

11 – Por ta ria nº 299, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be tel do Ba ir ro Jar dim Ae ro-
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por to para o de sen vol vi men to ar tís ti co e cul tu ral de
Pa u lo Afon so, na ci da de de Pa u lo Afon so – BA;

12 – Por ta ria nº 300, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Assis ten ci al So te ro po li ta na, na ci da de de 
Sal va dor – BA;

13 – Por ta ria nº 303, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va
e Cul tu ral Inte gra ção do Vale Ja gua ri, na ci da de de
São Pe dro do Sul – RS; e

14 – Por ta ria nº 304, de 16 de maio de 2001 –
FIDA – Fun da ção Igua tu Para o De sen vol vi men to e
Assis tên cia So ci al, na ci da de de Igua tu – CE.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 485 EM

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de Co mu ni-
ca ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va e Cul tu ral Inte gra ção
do Vale Ja gua ri, com sede na ci da de de São Pe dro do 
Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.001375/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do

pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 303, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.001375/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria, Edu ca ti va e Cul tu ral Inte gra ção do Vale
Ja gua ri, com sede na Rua XV de No vem bro, s/n –
Cen tro, na ci da de de São Pe dro do Sul, Esta do do Rio 
Gran de do Sul, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 29°37’15”S e lon gi tu de em
54°10’40”W, uti li zan do a fre qüên cia de 106,3 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº 61/2000-DOSRISSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 5379000 1375/98, de
16-10-98.

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

Inte res sa do : Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni-
tá ria, Edu ca ti va e Cul tu ral Inte gra ção do Vale do Ja -
gua ri, lo ca li da de de São Pe dro do Sul, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria,
Edu ca ti va e Cul tu ral Inte gra ção do Vale do Ja gua ri,
ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
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02.524.672/0001-21, no Esta do do Rio Gran de do
Sul, com sede na Rua XV de No vem bro s/nº, ci da de
de São Pe dro do Sul – RS., di ri giu-se ao Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re -
que ri men to da ta do de 16 de ou tu bro de 1998, subs -
cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

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

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

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

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to

vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 8 a 149, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua XV de No vem bro s/nº,
na ci da de São Pe dro do Sul, Esta do do Rio Gran de do 
Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em 29°37’15”S de
la ti tu de e 54°10’40”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem ser 
man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do do -
cu men to de fo lhas 113 a 116, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci so II 
da Nor ma 2/98 e al te ra ção es ta tu tá ria; cum pri das as
exi gên ci as so li ci tou-se o en vio do Pro je to Téc ni co;
an te ri or men te à aná li se do Pro je to Téc ni co apre sen-
ta do foi re a li za da a ten ta ti va de acor do com ou tra in te-
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res sa da na re gião, con for me de ter mi na o su bi tem
6.10.1 da Nor ma 2/98 e, di an te do si lên cio das par tes
e de cur so do pra zo con ce di do, apli cou-se o cri té rio de 
se le ção re fe ren te ao su bi tem 6.10.2 da Nor ma 2/98,
cons ta tan do-se que o pro ces so em epí gra fe apre sen-
tou ma i or nú me ro de ma ni fes ta ções vá li das, sen do
por con se guin te a Enti da de se le ci o na da e o pro je to
ana li sa do. (fls. 123 a 171).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 155 e 156, 
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

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

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11. fo lhas 170 a 171.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome:
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria, Edu -

ca ti va e Cul tu ral Inte gra ção do Vale do Ja gua ri

– qua dro di re ti vo:
Pre si den te: Alceu Dal la Cos ta Schlem mer
Se cre tá ria: Fran ci el le Schna del bach
Te sou re i ro: José Vil mar do Nas ci men to

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

Rua XV de No vem bro s/nº – Cen tro, ci da de de
São Pe dro do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul

– co or de na das ge o grá fi cas:
29º37’15” de la ti tu de e 54º10’40” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na “Aná li se
Téc ni ca de Rad Com” – fls. 113 e 116, e que se re fe re
à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Co -
mu ni ca ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va e Cul tu ral Inte-
gra ção do Vale do Ja gua ri, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da-
de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53790001375/98, de
16 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 18 de ou tu bro de 2000.

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

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2000. – Ha mil ton de

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 550, DE 2003

(Nº 2.350/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de
Can ta nhe de (ACCCT/MA) a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Can ta nhe de, Esta do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 612, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Can ta-
nhe de (ACCCT/MA) a exe cu tar, por três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Can ta nhe de, Esta do do Ma ra nhão.

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

MENSAGEM Nº 1.412, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 602, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção de Pro mo ção e Assis tên cia So ci al de Mar 
de Espa nha – MG (APAS/ME-MG), na ci da de de Mar
de Espa nha-MG;

2 – Por ta ria nº 603, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para o De -
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ser ra nia, na ci -
da de de Ser ra nia – MG;

3 – Por ta ria nº 609, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Re gi o nal
Ita ma ra cá FM, na ci da de de Ipa us su-SP;

4 – Por ta ria nº 611, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ju ven ti na Ma ria
de Men don ça, na ci da de de San cler lân dia – GO;

5 – Por ta ria nº 612, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Can ta-
nhe de (ACCCT/MA), na ci da de de Can ta nhe de-MA;

6 – Por ta ria nº 613, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a cão Co mu ni tá ria e Cul tu ral para o Pro gres so
de Ita re ma – ACCPI, na ci da de de Ita re ma – CE;

7 – Por ta ria nº 614, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção das Do nas de Casa de Ita ca ram bi, na ci -
da de de Ita ca ram bi – MG;

8 – Por ta ria nº 615, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Boa Nova, na ci da de de Itaú de Mi nas – MG;

9 – Por ta ria nº 650, de 25 de ou tu bro de 2001 –
Cen tro Be ne fi cen te de Com ba te a Tu ber cu lo se e Ma -
lá ria de Espe ran ti na, na ci da de de Espe ran ti na – PI; e

10 – Por ta ria nº 651, de 25 de ou tu bro de 2001 – 
Fun da ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri ri – Jú lia Le i-
te de Luna, na ci da de de Mi la gres – CE.

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº742 EM

Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co mu ni ca-
ção de Can ta nhe de (ACCCT/MA), na ci da de de Can -
ta nhe de, Esta do do Ma ra nhão, ex plo re o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-

put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53680.000851/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 612, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53680.000851/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção de Can ta nhe de (ACCCT/MA), com
sede na Rua Nova, s/nº, na ci da de de Can ta nhe de,
Esta do do Ma ra nhão, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
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grá fi cas com la ti tu de em 3º37’56”S e lon gi tu de em
44º22’55”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

Pi men ta da Ve i ga.

RE LA TÓ RIO Nº 227/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.680.000. 851/98 de
25-11-1998.

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

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca-
ção de Ca ta nhe de (ACCCT/MA), lo ca li da de de Ca ta-
nhe de, Esta do do Ma ra nhão.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção
de Ca ta nhe de (ACCCT/MA), ins cri ta no CNPJ sob o
nú me ro 02.838.669/0001-82, Esta do do Ma ra nhão,
com sede na Rua Nova, s/nº, Cen tro, Ci da de de Ca ta-
nhe de – MA, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 25-11-1998 e, pos te ri or men te, da ta do de
15-4-1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de-
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-

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

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

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

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

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

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 6 a 109 dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua San ta Bár ba ra, s/nº,
Cen tro, Ci da de de Ca ta nhe de, Esta do do Ma ra nhão,

26176 Sá ba do 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL502     



de co or de na das ge o grá fi cas em 03º38’02”S de la ti tu-
de e 44º22’02”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 58, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, fo ram
in di ca das as no vas co or de na das e o real en de re ço,
que fo ram ana li sa dos e ace i tos pelo Enge nhe i ro Res -
pon sá vel.

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

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

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de al te ra ção es ta tu tá ria, com pro van te de re gis tro da
al te ra ção es ta tu tá ria e da Ata de Cons ti tu i ção, Ata de
Ele i ção dos atu a is di ri gen tes da Enti da de, de cla ra-
ções de acor do com o su bi tem 6.7, in ci so III da Nor ma
nº 2/98, plan ta de ar ru a men to, bem como do su bi tem
6.11 (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção do mes mo à Nor -
ma nº 2/98 (fls. 63 a 109).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 106, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

ca liza ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po ten cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 111 e 112.

É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos

de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

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

 – nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de

Ca ta nhe de (ACCCT/MA).

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Mi ri am Ro cha Ro dri gues
Vice-pre si den te: Ange la Cris ti na Gal vão Reis
Se cre tá rio: Ci pri a no Ro dri gues Fran ca
Te sou re i ro: José Mar ti nho dos San tos Bar ros
Vo gal: Ra i mun da Ri be i ro da Sil va

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

Rua Nova, s/nº, Ci da de de Ca ta nhe de, Esta do
do Ma ra nhão;

 – co or de na das ge o grá fi cas
03º 37’ 56” S de la ti tu de e 44º 22’ 55” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 106, e “Ro te i ro de Aná li-
se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 111 e
112, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção de Ca ta nhe de (ACCCT/MA),
no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.680.
000.851/98 de 25 de no vem bro de 1998.

Bra sí lia, 17 de ju nho de 2001.

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 19 de ju lho de 2001. – Ha mil ton de Ma -

ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.
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(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 551, DE 2003

(Nº 2.259/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de
Som brio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Som brio,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

ta ria nº 821, de 21 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Som -
brio a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Som brio, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 155, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 810, de 2l de zem bro,de 200l –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Co mu ni ca ção de 
Go ver na dor Va la da res, na ci da de de Go ver na dor Va -
li da res – MG;

2 – Por nº 8ll,de 21 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Ci en tí fi ca Jo se li ne Pe re i ra de
Oli ve i ra, na ci da de de Bom Je sus GO;

3 – Por ta ria nº 813, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ca pi-
va ri de Ba i xo, na ci da de de Ca pi va ri de Ba i xo – SC;

4 – Por ta ria nº 815, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na ci da de de Ja bo ti ca bal – SP;

5 – Por ta ria nº 817, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são do Ba ir ro da
Co hab c, na ci da de de Gra va taí – RS;

6 – Por ta ria nº 819, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Ara po rã – Ace -
ar, na ci da de de Ara po rã – MC;

7 – Por ta ria nº 821, de 2l de de zem bro de 200l –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Som-
brio, na ci da de de Som brio – SC; e

8 – Por ta ria nº 822, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va de Ra di o di fu são
Tro pi cá lia – ACERT, na ci da de de São Gon ça lo do
Pará – MG.

Bra sí lia, 11 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 84 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53820.000645/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga.
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PORTARIA Nº 821, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000645/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria de Som brio, com sede na Rua Pa dre
João Reis s/nº, Cen tro, na ci da de de Som brio, Esta do
de San ta Ca ta ri na, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.6l2, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 29º06’50”S e lon gi tu de em
49º37’59”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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

RELATÓRIO Nº466/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.820.000.645/98, de
11-9-98

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

Inte res sa do: Asso ci a ção de ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria de Som brio, lo ca li da de de Som brio, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de
Som brio, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
02.475.914/0001-34, no Esta do de San ta Ca ta ri na,
com sede na Rua Pa dre João Re itz, s/n.º, Cen tro, Ci -
da de de Som brio, SC, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri-
men to da ta do em 09 de se tem bro de 1.998, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – D.O.U.,
de 18 de mar ço de 1.999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la to rio

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

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro-
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19.02.1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03.03.1998 e
Nor ma nº 02/98, de 06.08.1998.

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

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

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 167, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pa dre João Re itz, s/n.º,
Cen tro, Ci da de de Som brio, Esta do de San ta Ca ta ri-
na, de co or de na das ge o grá fi cas em 290 06’ 50” 8 de
la ti tu de e 490 37’ 59” W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 67, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

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

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6, 7, II, III e V, bem
como o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
02/98, (fls. 71, 109 e 158).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 133, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

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

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

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),

com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 165 e 166.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

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

Som brio

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Pe dro Lis boa
Vice-Pre si den te: Edson Schef fer Co e lho
Se cre tá rio Ge ral: Antô nio Ber nar di no de Oli ve i ra
2º Se cre tá rio: Ze nir B. Go mes
Te sou re i ro: Hé lio Ro cho Mat tos
2º Te sou re i ro: Lê nio Mu em berg
Dir. de Ope ra ções: Car los Ro ber to Car do so
Vice Dir. de Ope ra ções: Pe dro Pa u lo Do min gos
D. Cult. Com. Soc.: Su ze te M. Ca e ta no
V. D. Cult. Com. Soc.: Le o nar do C. de Oli ve i ra
Dir. de Pa tri mô nio: Le o nil do Pe re i ra

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

Rua Pa dre João Re itz, s/nº, Cen tro, Ci da de de
Som brio, Esta do de San ta Ca ta ri na

– co or de na das ge o grá fi cas
29º06’50”S de la ti tu de e 49º37’59” W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls.133, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls.
165 e 166, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Ra di-
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o di fu são Co mu ni tá ria de Som brio, no sen ti do de con -
ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.820.000.645/98, de
11 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Éri ca Alves
Dias, Che fe de Di vi são/SSR, Re la to ra da Con clu são
Ju rí di ca – Adri a na Re sen de Ave lar Ra be lo, Che fe
de Ser vi ço/SSR, Re la to ra da Con clu são Téc ni ca.

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Ha mil ton

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 552, DE 2003

(Nº 2.275/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria e de De fe sa do Ecos-
sis te ma da Ba cia do rio Ara gua ia – Aru a-
nã – GO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Aru a nã,
Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 66, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de De fe sa do Ecos sis te ma
da Ba cia do rio Ara gua ia – Aru a nã – GO a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Aru a nã, Esta -
do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 271, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 23, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pra ta po len se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Pra tá po lis – MG;

2 – Por ta ria nº 49, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nhá-Chi ca de Ra di o di fu são,
na ci da de de Ba e pen di – MG;

3 – Por ta ria nº 60, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Pro te ção à Ma ter ni da de e à Infân cia
de Lo ba to, na ci da de de Lo ba to – PR;

4 – Por ta ria nº 61, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Mon te do
Car mo – TO, na ci da de de Mon te do Car mo – TO;

5 – Por ta ria nº 64, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Mon tes si o nen se de
Ra di o di fu são, na ci da de de Mon te Sião – MG;

6 – Por ta ria nº 65, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Ci da da nia, na ci da de de José de Fre i tas –
PI; e

7 – Por ta ria nº 66, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de De fe sa do Ecos sis te ma
da Ba cia do rio Ara gua ia – Aru a nã – GO, na ci da de de 
Aru a nã – GO.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 223 EM

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de De fe sa
do Ecos sis te ma da Ba cia do rio Ara gua ia – Aru a nã –
GO, na ci da de de Aru a nã, Esta do de Go iás, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da-
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.
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4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000551/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 66, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000551/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de
De fe sa do Ecos sis te ma da Ba cia do Rio Ara gua ia –
Aru a nã – GO, com sede na Rua Pa u li céia, Qu a dra 40, 
Lote 28, Fa i çal vil le, na ci da de de Aru a nã, Esta do de
Go iás, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 14º55’05”S e lon gi tu de em
51º04’45”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 276/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.670.000.551/98, de
23-9-98.

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

Inte res sa do : Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de De fe sa
do Ecos sis te ma do Rio Ara gua ia, lo ca li da de de Aru -
a nã, Esta do de Go iás.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de De fe sa do
Ecos sis te ma do Rio Ara gua ia, ins cri ta no CGC sob o
nú me ro 02.733.63810001-67, no Esta do de Go iás,
com sede na Rua Pa u li céia, Qd. 40, Lote 28, Fa í çal
Vil le, Ci da de de Aru a nã, GO, di ri giu-se ao Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re -
que ri men to da ta do de 15 de se tem bro de 1998, subs -
cri tos pelo re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
22 de de zem bro de 1.998, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

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

II – Re la tó rio

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

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

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.
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6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

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

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 473, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Se bas tião Ge rô ni mo dos 
San tos, s/n.º, Cen tro, Ci da de de Go iás, Esta do de
Go iás, de co or de na das ge o grá fi cas em 14º 55’ 05” s
de la ti tu de e 51º 04’ 45” W de lon gi tu de, con so an te
aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU.,
de 22.12.1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en-
de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 397, 398, 449 
a 452, de no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de 
Rad Com”.

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

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

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

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

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

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

do su bi tem 6.7, 1, II, e pos te ri or men te a apre sen ta ção
do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma 02/98.
(fls. 402, 428, 455 e 474).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 02 e 476,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

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

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

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 485 e 486.

15. E o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de De fe sa do Ecos -

sis te ma do Rio Ara gua ia

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Pa u lo Sil va Go mes
Vice-Pre si den te: Ma ria Apa re ci da Sil vé rio Ale crim
1º Se cre tá rio: Mary Lou des R. Bran dão
2º Se cre tá rio: Ge re mi as Pe re i ra da Cruz
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1º Te sou re i ro: Eze qui as Nu nes Ale crim
2º Te sou re i ro:Wed son Ba tis ta Cam pos

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

Rua Pa u li céia, Qd.40, Lt.28, Fa i çal Vil le, Ci da de
de Aru a nã, Esta do de Go iás,

– co or de na das ge o grá fi cas

14º 55’ 05” S de la ti tu de e 51º 04’ 45” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá-
rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 02 e 476 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls. 
485 e 486, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria e de De fe sa do Ecos sis te ma do rio Ara gua ia, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.670.000.551/98, de 23 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 23 de agos to de 2001.

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia,27 de agos to de 2001.– Ha mil ton de

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 553, DE 2003

(Nº 2.280/200 , na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral da Rá dio Co mu ni da de FM
Novo Tem po a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San to
Antô nio das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

ta ria nº 212, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral da Rá dio Co mu ni da de FM
Novo Tem po a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de

ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de San to Antô nio das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 276, DE 2002

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

1 – Por ta ria nº 210, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Alpi nó po lis – MG;

2 – Por ta ria nº 211, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Pla nal ti-
na do Pa ra ná, na ci da de de Pla nal ti na do Pa ra ná – PR

3 – Por ta ria nº 212, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral da Rá dio Co mu ni da de FM Novo
Tem po, na ci da de de San to Antô nio das Mis sões – RS;

4 – Por ta ria nº 218, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Com Rá dio Lo-
cal Pra ta/FM, na ci da de de Pra ta – PB;

5 – Por ta ria nº 232, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co Cul tu ral e
So ci al Ati vi da de, na ci da de de Mu ri tin ga do Sul – SP;

6 – Por ta ria nº 233, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ebe né zer, na ci da de de Di vi-
no das La ran je i ras – MG;

7 – Por ta ria nº 234, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
So ci e da de Ami gos de San ta Cruz da Con ce i ção, na
ci da de de San ta Cruz da Con ce i ção – SP; e

8 – Por ta ria nº 237, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Mo ra do res de Umbu ze i ro – AMU, na
ci da de de Umbu ze i ro – PB.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 345 EM

Bra sí lia, 22 de mar ço de 2002

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Cul tu ral da Rá dio Co mu-
ni da de FM Novo Tem po, na ci da de de San to Antô nio
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das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da-
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.000548/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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

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

PORTARIA Nº 212, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.000548/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral da Rá dio
Co mu ni da de EM Novo Tem po, com sede na Rua Por -
fí rio Bel mon te, nº 3.311, sala nº 02 – Cen tro, na ci da-
de de San to Antô nio das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o grá-
fi cas com la ti tu de em 28º30’41”S e lon gi tu de em
55º13’30”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MIHz.

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

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

RELATÓRIO  Nº 89/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.790.000.548/99 de 17
de ju nho de 1999.

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

Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da-
de FM Novo Tem po, na lo ca li da de de San to Antô nio
das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul.

I –  Intro du ção

1. A Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da de FM 
Novo Tem po, ins cri to no CGC sob o nú me ro
02.655.465/0001-06, no Esta do do Rio Gran de do
Sul, com sede na Rua Por fí rio Bel mont, 3.311, Ci da de
de San to Antô nio das Mis sões, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to da ta do de 14 de ju nho de 1999, subs -
cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra -
ta da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter-
mos do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
– DOU, de 9 de ju nho de 2001, Se ção 3, que con -
tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu
trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e
res pec ti vo es tú dio.

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

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

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

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

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

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

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

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

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

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

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 131, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Fe lix Gon çal ves, 3578,
Ci da de de San to Antô nio das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas apre sen-
ta das ini ci al men te em 28º30’32”S de la ti tu de e
55º13’27”W de lon gi tu de, con so an te os da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 9-4-2001, Se ção 3.

10 A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 62, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das no vas co or de na das e o real en de re ço que
foi ace i to e ana li sa do por en ge nhe i ro res pon sá vel.

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

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

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as, apre sen ta ção do

su bi tem 6.7, I, II, VII e su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni-
co), da Nor ma 2/98, (fls. 65 e 92).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 113 e 114,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

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

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

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

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

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 109 e 110.

15. É Re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

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

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

– nome
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio co mu ni da de FM

Novo Tem po

– qua dro di re ti vo
Co or de na dor-Ge ral: Ara mi de Me di na Paim
Co or de na dor Adm: Cle u za Te re za Rezi
Co or de na dor Fi nan ce i ro: Mar co Antô nio Bi lhal va
San ti a go
Co or de na dor de Prod. e Prog: Val mor Lu ci a no Var gas
Co or de na dor de Even tos: Car los José San tos G
Co or de na dor de Pa tri mô nio: Rosa Val di ra Fre i re
Co or de na dor de Ope ra ções: José Ade mir Gu e des
Brum

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

Rua Por fí rio Bel mont, 3.311, sala 2, cen tro, Ci -
da de de San to Antô nio das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

– co or de na das ge o grá fi cas

28º30’41”S de la ti tu de e 55º13’30”W de lon gi tu de, cor -
res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio de 
Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 113 e 114, e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
109 e 110, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral
Rá dio co mu ni da de FM Novo Tem po, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.790.000.548/99, de
17 de Ju nho de 1999.

Bra sí lia, 31 de Ja ne i ro de 2.002. – Lu ci a na Co -
e lho, Che fe de Ser vi ço/SSR Re la to ra da con clu são
Ju rí di ca – Ne i de Apa re ci da da Sil va, Che fe de Di vi-
são/SSR Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

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

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 31 de ja ne i ro 2002. – Ha mil ton de Ma -

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 554, DE 2003

(Nº 2.537/2002 , na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ita pi ra puã a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita pi ra puã, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 709, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita pi ra puã a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita pi ra puã,
Esta do de Go iás.

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

MEN SA GEM Nº 47, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 686, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen se de Ra di o di-
fu são, na ci da de de Entre Fo lhas – MG:

2 – Por ta ria nº 688, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Mo vi men to So ci al, Artís ti co e Cul tu ral
Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va FM de Si que i ra Cam -
pos, na ci da de de Si que i ra Cam pos –PR;

3 – Por ta ria nº 689, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Rio Bo ni to, na ci da-
de de Bo ni to – PE;

4 – Por ta ria nº 707, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Edu ca ti va São Si mão, na ci da de de São 
Si mão – GO;
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5 – Por ta ria nº 709, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita pi ra puã, na ci da de
de Ita pi ra puã – GO;

6 – Por ta ria nº 711, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos –
ACCA, na ci da de de Ara ú jos – MG; e

7 – Por ta ria nº 712, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Di men são –
ARCOD, na ci da de de Uber lân dia – MG.

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 3 EM

Bra sí lia, 2 de ja ne i ro de 2002

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie. de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000491/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is. a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -

sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal. a

teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

PORTARIA Nº 709, DE 26 DE NOVEMBRO DE 200l

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000491/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ita pi ra puã, com sede na Rua 24, Qd. 64, nº 4, na ci da-
de de Ita pi ra puã, Esta do de Go iás, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 

sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 15º49’20”S e lon gi tu de em
50º36’40”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 397/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.670.000.491/98, de
8-9-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita pi ra puã,
lo ca li da de de Ita pi ra puã, Esta do de Go iás.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita pi ra puã, ins cri-
ta no CGC sob o nú me ro 02.471.287/0001-63, no
Esta do de Go iás, com sede na Rua 24, Qd. 64, nº 4,
Ci da de de Ita pi ra puã, GO, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que-
ri men to da ta do de 08 de se tem bro de 1998, subs cri-
tos pelo re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.
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2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos
do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –
DOU, de 5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con -
tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu
trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res -
pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter -
mos do ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to
nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao
Mi nis té rio a do cu men ta ção cons tan te dos pre sen-
tes au tos.

II – Re la tó rio

* atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-
cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 à 2.118, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

* in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em área
abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com cen tro lo -
ca li za do na Av. Alfre do Nas ser, s/nº, Cen tro, Ci da de de
lta pi ra puã, Esta do de Go iás, de co or de na das ge o grá fi-
cas em 15º49’20” S de la ti tu de e 50º36’40” W de lon gi tu-
de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 5-11-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en-
de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 2130, de no-
mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.
Pos te ri or men te foi in di ca do o real en de re ço, que foi
ace i to e ana li sa do por Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, I e II, e pos te ri or men te a apre sen ta-
ção do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
02/98. (fls. 2075, 2099, 2109, 2119 e 2127).
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13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 2121, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onda es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra di-
a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 2131 e 2132.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita pi ra puã

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Her me ne gil do Pa ni ce go Fi lho
Vice-Pre si den te: Nil son Almir Pe re i ra do Nas ci men to
Se cre tá rio: Aris mar Fer re i ra da Sil va
Te sou re i ro: Antô nio Ba tis ta de Oli ve i ra

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua 24, Q. 64, Lote 04, Ci da de de Ita pi ra poã,
Esta do de Go iás

– co or de na das ge o grá fi cas

15º49’20” S de la ti tu de e 50º36’40” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 2121 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,

fls. 2131 e 2132, que se re fe re à lo ca li za ção da es-
ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ita pi ra puã, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou -
tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.670.000.491/98, de 8 de se tem-
bro de 1998.

Bra sí lia, 6 de No vem bro de 2.001.

De acor do.
A con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor ge ral.
De Acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. – Anto nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 555 , DE 2003

(Nº 2.372/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio e
Cul tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Se na dor Sal ga do Fi lho,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 818, de 21 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio e Cul -
tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Se na dor Sal ga do Fi -
lho, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 205, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três ano sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con-
for me os se guin tes atos en ti da des:

1 – Por ta ria nº 753, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de La goa da Pra ta
– ACLAP, na ci da de de La goa da Pra ta –MG;

2 – Por ta ria nº 814, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Las san ce,
na ci da de de Las san ce – MG;

3 – Por ta ria nº 818, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio e Cul -
tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho, na ci da de de Se na-
dor Sal ga do Fi lho – RS;

4 – Por ta ria nº 79, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra – AC na ci da de de
Vár zea da Pal ma – MG;

5 – Por ta ria nº 82, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral e Co mu ni ca ção Co -
mu ni tá ria de Ma ra po a ma, na ci da de de Ma ra po a ma – 
SP;

6 – Por ta ria nº 85, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de, na
ci da de de Ouro Ver de – SP;

7 – Por ta ria nº 88, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca tó li ca e Ra di o di fu são Be -
la vis ten se, na ci da de de São Se bas tião da Bela Vis ta
– MG; e

8 – Por ta ria nº 89, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras,
na ci da de de Qu i ri nó po lis – GO.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 101 EM

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2012

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor-
ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para que
a en ti da de Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá-
rio e Cul tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho, na ci da de de
Se na dor Sal ga do Fi lho, Esta do do Rio Gran de do Sul
ex plo re o ser vi ço e ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for-
mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei
nº 9.612. e 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser -
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo -
io da co mu ni da de, numa de mons tra ção e re cep ti vi-
da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di-
fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a 
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos -
tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es ses ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cos em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.000029/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to
do pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos
le ga is so men te após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 818, DE 21 DE DEZEMBRODE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.000029/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de De sen vol vi-
men to Co mu ni tá rio e Cul tu ral de Se na do Sal ga do Fi -
lho, com sede na Rua Hen ri que Osval do Pu kall s/nº,
sala 01, Cen tro, na ci da de de Se na dor Sal ga do Fi lho,
Esta do do Rio Gran de do Sul, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 28°01’42” S e lon gi tu-
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de em 54°32’30” W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 464/2OO1-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.790.000.029/99, de
15-1-1999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co-
mu ni tá rio e Cul tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho, lo ca-
li da de de Se na dor Sal ga do Fi lho, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
e Cul tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho, ins cri to no
CNPJ sob o nú me ro 02.900.893/0001-57, no Esta do
do Rio Gran de do Sul, com sede na Rua Hen ri que
Osval do Pu kall, s/nº, Ci da de de Se na dor Sal ga do Fi -
lho, RS, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
27 de no vem bro de 1.998, subs cri to por re pre sen tan-
te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-

rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al:
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di fa mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-
cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 159, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do Rua Hen ri que Osval do Pu kall,
s/nº, Ci da de de Se na dor Sal ga do Fi lho, Esta do do Rio 
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Gran de do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em 28°
01’ 42” S de la ti tu de e 54° 32’ 30” W de lon gi tu de, con -
so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no
DOU, de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 107, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ins tru ções so bre
– le van ta men tos do IBGE;
– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
– ge ra ção de co or de na das ge o grá fi cas,
– co or de na das co in ci den tes com os
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7,I, II, III e pos te ri or men te do su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 111, 123,
142 e 152).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 163, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 164 e 165.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -

cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio e

Cul tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Mil ton Val mir Wal don
Vice-Pre si den te: Tar cí sio Eu gê nio Sawa
1º Se cre tá rio: Ali ce Kups ke
2º Se cre tá rio: Vili Schwarz
1º Te sou re i ro: Val dir Guna
2º Te sou re i ro: Ver ner Schwarz
1º Dir. de Pa tri mô nio: Arno Dom brows ki
2º Dir. de Pa tri mô nio: Ede gar Kups ke

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Hen ri que Osval do Pu kall, s/n.º, Ci da de de
Se na dor Sal ga do Fi lho, Esta do do Rio Gran de do Sul,

– co or de na das ge o grá fi cas

28º 01’ 42” S de la ti tu de e 54º 32’ 30” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 163, e no
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 164 e 165, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio e Cul tu ral de Se na dor
Sal ga do Fi lho, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga
de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den -
tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53.790.000.029/99, de 15 de ja ne i ro de
1999.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Éri ca Alves
Dias, Che fe de Di vi são/SSR Re la tor da Con clu são
Ju rí di ca – Ne i de Apa re ci da da Sil va, Che fe de Di vi-
são/SSR Re la tor da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À Con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 10 de De zem bro de 2001. Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.
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( À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 556, DE 2003

(Nº 2.378/ 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da de Nova
Brés cia – FM – RADIOCOM – NB a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Nova Brés cia, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 28, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da de Nova Brés-
cia – FM – RADIOCOM – NB a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Brés cia, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MEN SA GEM Nº 241, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 744, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Li vre Co mu ni tá ria de Ca po e i ras, na ci da-
de de Ca po e i ras – PE;

2 – Por ta ria nº 12, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Car mo da Mata, na ci da de de Car mo da Mata – MG;

3 – Por ta ria nº 18, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Belo Ori en te, na
ci da de de Belo Ori en te – MG;

4 – Por ta ria nº 22, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção “Co mu ni da de Viva” de Dom Pe dro, na ci -
da de de Dom Pe dro – MA;

5 – Por ta ria nº 24, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Anun ci a ção de San ta Bár-
ba ra D’Oeste, na ci da de de San ta Bár ba ra D’Oeste –
SP;

6 – Por ta ria nº 26, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa Se nho ra
da Con ce i ção-Rá dio Mil le ni um, na ci da de de Pe re i ras
– SP;

7 – Por ta ria nº 27, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Boas No vas, na ci da de de
Alte ro sa – MG;

8 – Por ta ria nº 28, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da de Nova Brés-
cia-FM-RADIOCOM-NB, na ci da de de Nova Brés cia – 
RS;

9 – Por ta ria nº 39, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vila Alzi ra, na ci da de de
Apa re ci da de Go iâ nia – GO; e

10 – Por ta ria nº 40, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res e Pes ca do-
res da Vila Ma ri a no, na ci da de de Ba na bu iú – CE.

 Bra sí lia, 9 de abril de 2002.– Fer nan do Hen ri-
que Car do so

MC nº 203 EM

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da-
de Nova Brés cia, na ci da de de Nova Brés cia, Esta do
do Rio Gran de do Sul, (ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, e con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re-
i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo -
io da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti-
vi da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o-
di fu são, de ma ne i ra a in cen ti var de sen vol vi men to e
a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des
pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
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subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.000368/99, que ora faça acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal a
teor do § 32, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 28, DE 11 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.000368/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio
Co mu ni da de Nova Brés cia-FM – RADIOCOM – NB,
com sede na Rua Osó rio nº 655, Cen tro, na ci da de de
Nova Brés cia, Esta do do Rio Gran de do Sul, a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 29°12’47”S e lon gi tu de em
52°01’27”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 463/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.790.000.368/99, de
10-5-1999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para ex plo ra ção do Ser vi ço de ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da-
de Nova Brés cia, lo ca li da de de Nova Brés cia, Esta-
do do Rio Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da de
Nova Brés cia, ins cri to no CNPJ sob o nú me ro

03.077.106/0001-81, no Esta do do Rio Gran de do
Sul, com sede na Rua Osó rio, 655, Cen tro, Ci da de de
Nova Brés cia, RS, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to
da ta do de 30 de abril de 1999, subs cri to por re pre-
sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra-
ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca-
li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

Pro ces so nº 53.790.000.368/99
– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
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– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 106, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do Rua Osó rio, 655, Cen tro, Ci da-
de de Nova Brés cia, Esta do do Rio Gran de do Sul, de
co or de na das ge o grá fi cas em 29º 12’ 47” S de la ti tu de
e 52º 01’ 27” W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 9-9-1999,
Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 87, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, II, bem como o su bi tem 6.11, (Pro je to

Téc ni co) da Nor ma 02/98, (fls. 91, 107, 116, 124 e
129).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 131, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 133 e 134.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra -
di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru-
ção dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol
de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a
le gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni da de Nova

Brés cia

– qua dro di re ti vo
Co ord. Ge ral: José Pa u lo Va lan dro
Co ord. Adm.:Fer nan do Pa u lo Me sa ca sa
Dir. Fi nanc.: Del cio Va lan dro
Co ord. Oper.: Ermin do Luiz Gno at to
Co ord. Prod. e Even.: Aven ti no A. dos Pas sos
Co ord. Even tos: Ânge lo Me za ca sa
Co ord. de Pat.:Osmar Mar tins  Ni chel

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Osó rio, 655, Cen tro, Ci da de de Nova Brés -
cia, Esta do do Rio Gran de do Sul
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– co or de na das ge o grá fi cas

290 12’ 47” S de la ti tu de e 520 01’ 27” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 131, e no
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 133 e 134, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu-
ral Rá dio Co mu ni da de Nova Brés cia, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex-
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
lo ca li da de pre ten di da, den tro. das con di ções cir-
cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.790.000.368/99, de 10 de maio de 1.999.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. – Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, Re la tor da Con clu são Téc ni ca – Éri -
ca Alves Dias, Re la tor da Con clu são Ju rí di ca.

De acor do
À Con si de ra ção do De par ta men to de Ou tor ga

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia 10 de De zem bro de 2001. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De Acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2001. – Antô nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 557, DE 2003

(Nº 2.390/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria
Alter na ti va a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa tro cí-
nio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 149, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria
Alter na ti va a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Pa tro cí nio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MEN SA GEM Nº 274, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des;

1 – Por ta ria nº 149, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral – Co mu ni tá ria
Alter na ti va, na ci da de de Pa tro cí nio – MG;

2 – Por ta ria nº 154, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa ra i sen se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de São Se bas tião do Pa ra í so – MG,

3 – Porta ria nº 159, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros Novo Pro gres-
so e Alvo ra da – A.M.B., na ci da de de Águas Ver me-
lhas – MG;

4 – Por ta ria nº 160, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Mo ra da do Sol,
na ci da de de Ca pi tão Enéas – MO;

5 – Porta ria nº 166, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para o De -
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Pa ra gua çu, na
ci da de de Pa ra gua çu – MG;

6 – Por ta ria nº 204, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral 3 de No vem bro, na
ci da de Qu a tro Pon tes – PR;

7 – Por ta ria nº 217, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti co de Re-
nas cen ça – ACCAR, na ci da de de Re nas cen ça – PR;

8 – Por ta ria nº 224, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Rá dio Co mu ni tá ria FM “Mo ra da do Ven to’ de Jo a quim
da Tá vo ra, na ci da de de Jo a quim Tá vo ra – PR;

9 – Porta ria nº 231, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova Espe ran ça FM,
Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al, na ci da de de Nova
Espe ran ça do Sul – RS, e

10 – Por ta ria nº 236, de 25 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção “Ge o va na Tar gi no”, na ci da de de La goa
D’Anta – RN.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 257 EM

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
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que a en ti da de Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral
Co mu ni tá ria Alter na ti va, na ci da de de Pa tro cí nio,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3 Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to.
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001570/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 149, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001570/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Be ne fi cen te e
Cul tu ral Co mu ni tá ria Alter na ti va, com sede na Ave ni-
da dos Bál sa mos, nº 605, 12 an dar – Re si den ci al Mo -
ra da Nova, na ci da de de Pa tro cí nio, Esta do de Mi nas
Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 18°57’45”S e lon gi tu de em
46°59’35”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº379 /2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.001.570/98, de
1-12-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co -
mu ni tá ria Alter na ti va, lo ca li da de de Pa tro cí nio, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu-
ni tá ria Alter na ti va, ins cri to no CGC sob o nú me ro
01 .004.041/0001-19, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Ala me da dos Bál sa mos, 605, 10 an dar,
Ba ir ro Mo ra da Nova, Ci da de de Pa tro cí nio, MG, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 15 de se -
tem bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren tes ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
17 de de zem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.
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II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 204, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Ala me da dos Bal sa mos,
605, 1º an dar, Ba ir ro Mo ra da Nova, Ci da de de Pa tro-
cí nio, Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o-
grá fi cas em 18º57°45”S de la ti tu de e 46º59°35”W de
lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so
pu bli ca do no DOU, de 17-12-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 72, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
–  si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
–  plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
–  ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6,7, in ci sos IV, VI e
VIII da Nor ma 2/98, bem como apre sen tar o su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 76, 120 e
183).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 196, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 198 e 199.
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15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to, aten -
de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, se-
guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

 – nome
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria

Alter na ti va

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Arnal do Ro cha Ma cha do
Se cre tá ria: Pe dro Cor tês de Oli ve i ra
Te sou re i ro: Qu é zia da Sil va Dias
Su plen te: Fre de ri co Pe re i ra de Alme i da

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio:

Ala me da dos Bal sa mos, 605, 1º an dar, Ba ir ro
Mo ra da Nova, ci da de de Pa tro cí nio, Esta do de Mi nas
Ge ra is;

 – co or de na das ge o grá fi cas

18º57’45”S de la ti tu de e 46º59’35”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For-
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 196 e no
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
Rad Com”, fls. 198 e 199, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Be ne fi-
cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Alter na ti va, no sen ti do
de con ce der-lhe a ou tor ga de Au to ri za ção para a ex -
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns-
cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.710.001.
570/98, de 1º de de zem bro de 1998.

Bra sí lia, 15 de ou tu bro de 2001.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

 Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
 Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 558, DE 2003

(Nº 2.401/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Jan da ia
do Sul/PR – “ACCJS” a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Jan da ia do Sul, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 401, de 19 de mar ço de 2002, que au to-
ri za a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Jan -
da ia do Sul/PR – “ACCJS” a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jan da ia do Sul,
Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. – João Pa u lo Cu nha, Pre si-
den te.

MENSAGEM Nº 378, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 382, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Tro pi cal de Car ne i ri nho, na Ci da de de Car ne i ri nho –
MG;
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2 – Por ta ria nº 383, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Apo io ao Espor te e à Cul -
tu ra de Ce dro – Ce a rá – ACAECC, na ci da de de Ce -
dro – CE;

3 – Por ta ria nº 387, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de Cam po
For mo so, na ci da de de Cam po For mo so – BA;

4 – Por ta ria nº 391, de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tro de Aten di men to Co mu ni tá rio São Jor ge –
CEACOM, na ci da de de Cu ri ti ba – PR;

5 – Por ta ria nº 392, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De-
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ma nhu mi rim, na
ci da de de Ma nhu mi rim – MG;

6 – Por ta ria nº 393, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rita Mota Ma tos, na ci da de
de Te ju çu o ca – CE;

7 – Por ta ria nº 395, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral Espor ti va e Re cre a-
ti va Var ze a na-ABECERV, na ci da de de Vár zea do
Poço – BA;

8 – Por ta ria nº 397, de l9 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res e Ami gos do Ba ir ro
Abreu, na ci da de de São Ber nar do – MA;

9 – Por ta ria nº 398, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção “Jo vens” da Co mu ni da de de Sí tio Novo,
na ci da de de Sí tio Novo – MA;

10 – Por ta ria nº 399, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ma cu co, na ci da de de
Ma cu co – RJ;

11 – Por ta ria nº 401, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Jan da ia do
Sul/PR – “ACCJS”, na ci da de de Jan da ia do Sul – PR;

12 – Por ta ria nº 403, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Apo io as Enti da des de
Bo ca i na, na ci da de de Bo ca i na – SP;

13 – Por ta ria nº 404, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Zuli Mo ra is, na ci da de de Ca ri ri a çu – CE;

14 – Por ta ria nº 405, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Uber-
lân dia, na ci da de de Uber lân dia – MG;

15 – Por ta ria nº 408, de 19 de mar ço de 2002
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral San ta na de
Par na í ba, na ci da de de San ta na de Par na í ba –
SP; e

16 – Por ta ria nº 409, de 19 de mar ço de 2002 –
So ci e da de Be ne fi cen te de Alta mi ra do Ma ra nhão, na
ci da de de Alta mi ra – MA.

Bra sí lia, 14 de maio de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 513 EM

Bra sí lia, 9 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de
Jan da ia do Sul/PR – ”ACCJS” na ci da de de Jan da ia
do Sul, Esta do do Pa ra ná, ex plo re o ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53740.000790/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções

PORTARIA Nº 401, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000790/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu-
ni tá ria de Jan da ia do Sul/PR – “ACCJS”, com sede na 
Ave ni da Ge tú lio Var gas, s/nº – Cen tro, na ci da de de
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Jan da ia do Sul, Esta do do Pa ra ná, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 23º35’59”S e lon gi tu de em
51º38’13”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 109/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.740.000. 790/99 de
7-10-1999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de
Jan da ia do Sul/PR – ACCJS, lo ca li da de de Jan da ia
do Sul, Esta do do Pa ra ná.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Jan -
da ia do Sul/PR -ACCJS, ins cri ta no CNPJ sob o nú -
me ro 03.417.503/0001-55, Esta do do Pa ra ná, com
sede na Av. Ge tú lio Var gas, s/nº, Cen tro, Ci da de de
Jan da ia do Sul, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da -
ta do de 5-10-1999, de mons tran do in te res se na ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9-4-2001, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de onde
pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como o
sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de

3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 5 a 97 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.
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III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Ge tú lio Var gas, s/nº,
Cen tro, Ci da de de Jan da ia do Sul, Esta do do Pa ra ná,
de co or de na das ge o grá fi cas em 23°35’59”S de la ti tu-
de e 51º38’13”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 9-4-2001, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 65, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci so II
da Nor ma 02/98, có pia do CNPJ da Enti da de, bem
como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) da Nor ma
02/98. (fls. 68 a 97).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 83 e 84, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de fo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 98 e 99.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple -
i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti-
da de:

– nome
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Jan-

da ia do Sul/ PR – ACCJS.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Wil son José Pon ta ra
Vice-Pre si den te: Sal va dor Ca bre ra Abar ca
1º Se cre tá rio: Apa re ci do Didi Vig no li
2ª Se cre tá ria: Rosa Lú cia Vi nho li Pon ta ra
1º Te sou re i ro: Pe dro Bor to las ci
2º Te sou re i ro: Inda lé cio Ro so lem Qu e i róz

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ge tú lio Var gas, s/nº, Cen tro, Ci da de de
Jan da ia do Sul, Esta do do Pa ra ná;

– co or de na das ge o grá fi cas

23º 35’ 59” S de la ti tu de e 51º 38’ 13” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 83 e 84 “Ro-
te i ro de Aná li se de ins ta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 98 e 99, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu-
ral e Co mu ni tá ria de Jan da ia do Sul/ PR – ACCJS,
no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das
con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53.740.000.790/99 de 7-10-1999.

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2002. – Adri a na Gu -
i ma rães Cos ta, Che fe de Di vi são/SSR Re la tor da
con clu são Ju rí di ca – Ana Ma ria das Do res e Sil va,
Che fe de Di vi são/SSR Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
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À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002. – Nil ton Ge -
ral do Le mes de Le mos, Co or de na dor-Ge ral Subs ti-
tu to

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 559, DE 2003

(Nº 2.404/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Ser ta nó-
po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ser ta nó po lis,
Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 57, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ser ta nó po lis a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ser-
ta nó po lis, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 417, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin-
tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 788, de 14 de de zem bro de 2O01
– Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Pacu, na ci da-
de de Ti ra den tes – MG;

2 – Por ta ria nº 17, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção em Ser vi ço, Só cio-Cul tu ral de Co mu ni ca-
ção e de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ma ri zó po-
lis, na ci da de de Ma ri zó po lis – PB;

3 – Por ta ria nº 47, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Ma ter ni da de Ante nor Fre i tas Abreu, na ci -
da de de Pal me i rân dia – MA;

4 – Por ta ria nº 57, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ser ta nó po lis,
na ci da de de Ser ta nó po lis – PR;

5 – Por ta ria nº 112, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ami gos de São Luis
Gon za ga, na ci da de de São Luiz Gon za ga – RS;

6 – Por ta ria nº 153, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Arco-Íris, na ci da de de Ibi ra-
ci – MG;

7 – Por ta ria nº 208, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te de De sen vol vi men to Cul tu ral
em Co a ra ci, na ci da de de Co a ra ci – BA; e

8 – Por ta ria nº 229, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Mo vi men to Te a tral “Zi si gui dum Art Cir cos”, na ci da de
de Pes que i ra – PE.

 Bra sí lia, 28 de maio de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 230 EM

Bra sí lia, 4 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de
Ser ta nó po lis, na ci da de de Ser ta nó po lis, Esta do do
Pa ra ná, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, em con for mi da de com o ca put do art. 223, da
Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar c ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var e de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da,
cons ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma-
ti vo ao ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção
de ori gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces-
so Admi nis tra ti vo nº 53740.001017/93, que ora
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faço acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os
tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do 
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga-
is so men te após delI be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 57, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1993, e ten do cm vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.001017/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni-
tá ria de Ser ta nó po lis, com sede na Ave ni da 6 de ju-
nho, nº 602 – Cen tro, na ci da de de Ser ta nó po lis,
Esta do do Pa ra ná, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.6l2, de 19 de fe ve re i ro de 1993, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do usa co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 23º03’30”S e lon gi tu de em
5lº02’4l”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos tur nos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data do
ato de pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 460/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.740.001.017/98, de
3-9-1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de
Ser ta nó po lis, lo ca li da de de Ser ta nó po lis, Esta do do
Pa ra ná.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ser ta nó-
po lis, ins cri to no CNPJ sob o nº 02.512.768/0001-70, 
no Esta do do Pa ra ná, com sede na Av. Seis de Ju-
nho, 602, Cen tro, Ci da de de Ser ta nó po lis, PR, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 24 de
agos to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in -
di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:
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– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 238, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km, com
cen tro lo ca li za do na Av. Seis de Ju nho, 602, Cen tro, Ci -
da de de Ser ta nó po lis, Esta do do Pa ra ná, de co or de-
na das ge o grá fi cas em 23°15’40”S de la ti tu de e
51°03’04”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 5-11-1998, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 178, de no mi na do de “Ro te i ro
de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram–se di li gên ci as para al te ra ção es -

ta tu tá ria e apre sen ta ção dos su bi tem 6,7 I,II,III e IV, e

pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da
Nor ma 02/98, (fls. 122, 137, 159,172, 184 e 208).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 222, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue–se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do–se con for mi da de com 
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 236 e 237.

É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e rios ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do–se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ser ta nó-

po lis

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Eze qui el Fer raz de Ara ú jo
Vice–Pre si den te: Ma ria Apa re ci da Men don ça
Se cre tá rio Ge ral: Sér gio Luiz Mar tins
Te sou re i ro: Mar cos Antô nio Bu e no
Su plen tes: Be ne di to Gre gó rio da Sil va
Su plen tes: Ma da le na dos Anjos P. Fras son
Su plen tes: Car los Alber to Lo pes

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Seis de Ju nho, 602, Cen tro, Ci da de de Ser -
ta nó po lis Esta do do Pa ra ná
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– co or de na das ge o grá fi cas

23º 03’ 30” S de la ti tu de e 51º 02’ 41” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 222, e no
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 236 e 237, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção da Rá -
dio Co mu ni tá ria de Ser ta nó po lis, no sen ti do de con -
ce der–lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.740.001.017/98, de
3 de se tem bro de 1.998.

Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2001. – Éri ca Alves
Dias, Che fe de Di vi são/SSR Re la tor da con clu são Ju -
rí di ca – Adri a na Re sen de Ave lar, Che fe de Ser vi-
ço/SSR – Re la tor da con clu são Téc ni ca

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral

De acor do.

Á con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2001. – Anto nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção (de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 560, DE 2003

(Nº 2.414/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Ami gos do Por tal do Alvo ra-
da/Juru/PB a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Juru,
Esta do da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a por-

ta ria nº 647, de 26 de abril de 2002, que au to ri za a as-
so ci a ção dos Ami gos do Por tal do Alvo ra da/Juru/PB a 
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,

ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Juru, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 469, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to á apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 512, de 2 de abril de 2002 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Pe dra Pin ta da – ACP, na ci da de
de Ita co a ti a ra – AM;

2 – Por ta ria nº 642, de 26 de abril de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Fran cis ca na de
Codó Ma ra nhão, na ci da de de Codó – MA

3 – Por ta ria nº 643, de 26 de abril de 2002 –
Fun da ção Má rio Mo acyr Por to para o De sen vol vi-
men to Co mu ni tá rio de Cruz do Espí ri to San to –
FMMP. na ci da de de Cruz do Espí ri to San to – PB;

4 – Por ta ria nº 646, de 26 de abril de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do Jar dim
Ama ran te – RN, na ci da de de São Gon ça lo do Ama -
ran te – RN;

5 – Por ta ria nº 647, de 26 de abril de 2002 –
Asso ci a ção dos Ami gos do Por tai do Alvo ra-
da/Juru/PB, na ci da de de Juru – PB;

6 – Por ta ria nº 648, de 26 de abril de 2002 –
Asso ci a ção So bra len se Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu-
ni tá ria (ASBCC), na ci da de de So bral – CE;

7 – Por ta ria nº 649, de 26 de abril de 2002 Gló ria
Ra di o di fu são Cul tu ral e Edu ca ci o nal – Gra ce, na ci-
da de de Gló ria de Dou ra dos – MS;

8 – Por ta ria nº 650, de 26 de abril de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Be ne fi ci en te Cris to vam Chi a ra-
dia, na ci da de de Se na dor Cor tes – MG;

9 – Por ta ria nº 651, de 26 de abril de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são “Nos sa Se -
nho ra da Gló ria”, na ci da de de Pas sa Tem po – MG;

10 – Por ta ria nº 652, de 26 de abril de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ba ir ros
do Mu ni cí pio de Are al na ci da de de Are al – PB.
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11 – Por ta ria nº 653, de 26 de abril de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Nova Pe que ri”, na ci da de
de Pe que ri – MG;

12 – Por ta ria nº 654, de 26 de abril de 2002 –
Rá dio Co mu ni tá ria de San to Antó nio do Des co ber-
to FM., na ci da de de San to Antô nio do Des co ber to
– GO; e

13 – Por ta ria nº 655, de 26 de abril de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Cen tro de Aco ri-
zal na ci da de de Aco ri zal – MT.

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 719 EM

Bra sí lia, 10 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor-

ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para que
a en ti da de Asso ci a ção dos Ami gos do Por tai do Alvo ra-
da/Juru/PB, na ci da de de Juru: Esta do da Pa ra í ba, ”ex -
plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for-
mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem do elo á in -
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis-
tra ti vo nº 53000.000877/2001, que ora faço acom -
pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos
fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -

men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 647, DE 26 DE ABRIL DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53000.000877/2001, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Ami gos do
Por tal do Alvo ra da/Juru/PB, com sede na Pra ça Ma -
no el Flo ren ti no de Me de i ros s/nº, Cen tro, na ci da de
de Juru, Esta do da Pa ra í ba, a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º  Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1995, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 07°32’17”S e lon gi tu de em
37°49’05”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

RELATÓRIO Nº 230/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000000877/01, de
14-3-01.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção dos Ami gos do Por tal do
Alvo ra da/Juru/PB, lo ca li da de de Juru, Esta do da Pa -
ra í ba.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção dos Ami gos do Por tal do Alvo -
ra da/Juru/PB, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú -
me ro 04.269.362/0001-33, no Esta do da Pa ra í ba,
com sede na Pra ça Ma no el Flo ren ti no de Me de i ros
s/nº – Cen tro, ci da de de Juru, di ri giu-se ao Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re -
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que ri men to da ta do de 6 de fe ve re i ro de 2001, subs cri-
to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de abril de 2001, Se ção 3, que con tem pla lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 4 a 97, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça Ma no el Flo ren ti no de
Me de i ros s/nº – Cen tro, na ci da de de Juru, Esta do da
Pa ra í ba, de co or de na das ge o grá fi cas em 07°32’13”S
de la ti tu de e 37°49’07”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
9-4-01, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 41, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, a re -
que ren te in di cou no vas co or de na das, que fo ram ace i-
tas e ana li sa das por Enge nhe i ro res pon sá vel”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci-
sos II, IV, V, VIII, XIX e X da Nor ma 02/98, com pro va-
ção de ne ces sá ria al te ra ção es ta tu tá ria, bem como
com pro van te de vá li da exis tên cia das en ti da des que
ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va, en ca mi nha men to do
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car tão do CNPJ, de cla ra ção do en de re ço da sede e
de no mi na ção Fan ta sia. Enca mi nha men to do Pro je to
Téc ni co (fls. 44 a 97).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 88, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 98 e 99.

15. Ë o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção dos Ami gos do Por tal do Alvo ra-

da/Juru/PB;

– qua dro di re ti vo
 Pre si den te: José Gon çal ves de Mo ra is
 Vice-pre si den te: João Ra mos dos San tos
Se cre tá rio.: Mô ni ca Pe re i ra Mar tins

 2ª Se cre tá ria: Je no ve va Luiz Le i te Ba tis ta
 Te sou re i ra: Ma ri né sia de Oli ve i ra Pi res
 2ª Te sou re i ra: Jo se mil ton Go mes de Ma tos
Dir. de Cult. e de Co mu ni ca ção So ci al:Ma ria de Fá ti-
ma Alves

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Pra ça Ma no el Flo ren ti no de Me de i ros s/nº –
Cen tro, ci da de de Juru, Esta do da Pa ra í ba;

– co or de na das ge o grá fi cas
07º32’17” de la ti tu de e 37º49’05” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da” Esta ção” – fls. 98 e 99, bem
como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 88 e 
que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção dos Ami -
gos do Por tal do Alvo ra da/Juru/PB, no sen ti do de con -
ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53000000877/01, de
14 de mar ço de 2001.

Bra sí lia, 10 de abril de 2002. – Ale xan dra Lu ci-
a na Cos ta,  Che fe de Di vi são/SSR Re la tor da con clu-
são ju rí di ca – Re gi na Apa re ci da Mon te i ro,  Che fe
de Di vi são/SSR Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do de par ta-

men to de Ou tor ga Ser vi ço de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 10 de abril de 2002. – Nil ton Ge ral do

Le mes de Le mos, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção -De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 561, DE 2003

(Nº 2.491/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção em Ser vi ço, Só cio-Cul tu ral de Co-
mu ni ca ção e de – De sen vol vi men to Co-
mu ni tá rio de Ma ri zó po lis a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ma ri zó po lis, Esta do da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 17, de 11 de Ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção em Ser vi ço, Só cio-Cul tu ral de Co mu ni ca-
ção e de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ma ri zó po-
lis a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ma ri zó po lis, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 417, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to á apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 788, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Pacu, na ci da-
de de Ti ra den tes – MG;

2 – Por ta ria nº 17, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção em Ser vi ço, Só cio-Cul tu ral de Co mu ni ca-
ção e de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ma ri zó po-
lis, na ci da de de Ma ri zá po lis – PB;

3 – Por ta ria nº 47, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Ma ter ni da de Ante nor Fre i tas Abreu, na ci -
da de de Pal me i rân dia – MA;

4 – Por ta ria nº 57, de 17 de ja ne i ro de 2002
–Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ser ta nó po lis,
na ci da de de Ser ta ná po lis – PR;

5 – Por ta ria nº 112, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ami gos de São Luiz
Gon za ga, na ci da de de São Luiz Go zi za ga – RS;

6 – Por ta ria nº 153, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Arco-Íris, na ci da de de Ibi ra-
ci – MG;

7 – Por ta ria nº 208, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te de De sen vol vi men to Cul tu ral
em Co a ra ci, na ci da de de Co a ra ci – BA; e

8 – Por ta ria nº 229, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Mo vi men to Te a tral “Zi ri gui dum An Cir cus”, na ci da de
de Pes que i ra – PE.

Bra sí lia, 28 de maio de2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 194 EM

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção em Ser vi ço, Só cio-Cul tu-
ral de Co mu ni ca ção e de De sen vol vi men to Co mu ni tá-
rio de Ma ri zó po lis,na ida de de Ma ri zó po lis Esta do,
es ta do da Pa ra í ba, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, do 19 de fe ve re-
i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal,, so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53730.000058/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 17, DE 11 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo a  53730.000058199, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção em Ser vi ço, Só -
cio-Cul tu ral de Co mu ni ca ção e de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Ma ri zó po lis, com sede na Rua Se ve ri-
no Je rô ni mo de Car va lho s/nº, Cen tro, na ci da de de
Ma ri zó po lis, Esta do da Pa ra í ba, a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de .

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 06º50’40”S e lon gi tu de em
38º21’03”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz
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Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra era vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 476 /2001 –DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.730.000.058/99, de
15-4-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção em Ser vi ço, Só cio – Cul tu-
ral de Co mu ni ca ção e de De sen vol vi men to Co mu ni-
tá rio de Ma ri zó po lis, lo ca li da de de Ma ri zó po lis, Esta -
do da Pa ra í ba.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção em Ser vi ço, Só cio-Cul tu ral de
Co mu ni ca ção e de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Ma ri zó po lis, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
03.074.896/0001-42, no Esta do de Pa ra í ba, com
sede na Rua Se ve ri no Je rô ni mo de Car va lho, s/nº, Ci -
da de de Ma ri zó po lis, PB, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que-
ri men to da ta do de 7 de abril de 1999, subs cri to por re -
pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do

ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das de sig na ção de ca nal para a ge o grá fi-
cas, além de pe dir a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e,ain da, jun tan do a  do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de,  em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 244 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e

nor ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for-
ma ções téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

•in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Se ve ri no Je rô ni mo de
Car va lho, s/nº, Ci da de de Ma ri zó po lis, Esta do de Pa -
ra í ba, de co or de na das ge o grá fi cas em 06° 50’ 39” S
de la ti tu de e 38° 21’ 03” W de lon gi tu de, con so an te
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aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 151, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas,

– ins tru ções so bre co or de na das co in ci den tes
com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -
de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
do su bi tem 6.7, in ci sos I, II, III, IV, VI e VIII e pos te ri or-
men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma
2/98, (fls. 135, 156 e 230).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de in for ma ções Téc ni cas”,fls.224,fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-
za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11, fo lhas 227 e 228.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção

dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu 
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men-
to, aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu
ple i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a
en ti da de:

– nome
Asso ci a ção em Ser vi ço, Só cio-Cul tu ral de Co-

mu ni ca ção e de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ma ri zó po lis

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Do min gos Ro gé rio de Ara ú jo
Vice-Pre si den te: Elza Si mões de Fa ri as
1º Se cre tá ria: Bos su i da R. Fi lha
2º Se cre tá ria: Ma ri ne i de Aris ti des de Alme i da
1º Te sou re i ro: Jan do ril do Ru fi no de Car va lho
2º Te sou re i ro: Alde mir Sar men to da Sil va
D.de Ope ra ções: Val de ni Pe re i ra de Sou sa
V. D. de Ope ra ções: Fran cis ca Ma ria Je rô ni mo Ro cha
D. Cul tu ra: Ge ris val Lins de Sá
V. D. Cul tu ra: Fran cis co Ba tis ta da Sil va
D. Co mu ni ca ção So ci al: José Fer re i ra de Mo ra is
V. D. Co mu ni ca ções: Fran cis ca Je rô ni mo Go mes
D. Pa tri mô nio: Edne u sa Vi e i ra Go mes

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Se ve ri no Je rô ni mo de Car va lho, s/nº, Ci da-
de de Ma ri zó po lis, Esta do de Pa ra í ba

– co or de na das ge o grá fi cas

06° 50’ 40” S de la ti tu de e 38° 21’ 03” W de lon gi tu de
cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 224, que se re fe re
à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de
ins ta la ção da es ta ção de RADCOM”, fls. 227 e 228

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção em Ser -
vi ço Só cio-Cul tu ral de Co mu ni ca ção e de De sen vol vi-
men to Co mu ni tá rio de Ma ri zó po lis, no sen ti do de con -
ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.730.000.058/99, de
7 de abril de 1999.

Bra sí lia, 14 de De zem bro de 2001. – Éri ca
Alves Dias, Che fe de Di vi são/SSR Re la tor da con clu-
são Ju rí di ca – Ne i de Apa re ci da da Sil va, Che fe de
Di vi são/SSR Re la tor da con clu são Téc ni ca.
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De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2001

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 562, DE 2003

(Nº 2.583/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Rede Cen tro Oes te de
Rá dio e Te le vi são Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Cam po
Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 634, de 24 de ou tu bro de 2001, que re no va, a
par tir de 24 de agos to de 1996, a per mis são ou tor ga-
da à Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Cam po Gran de, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 31, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art 49, in ci so XII, com bi na do com 
o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, re no va ções de per mis-
sões para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en -
ti da des:

1 – Por ta ria nº 190, de 17 de abril de 2001 – Rá -
dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda, ori gi na ri a men te Rá dio
Bra sil S.A., na ci da de de Cam pi nas – SP;

2 – Por ta ria nº 576, de 24 de se tem bro de 2001
– Rá dio Cul tu ra do Vale Ltda., na ci da de de Mon te ne-
gro – RS;

3 – Por ta ria nº 619, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio Ante na Jo vem Ltda., na ci da de de Assis – SP;

4 – Por ta ria nº 622, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Tro pi cal Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Na tal – RN;

5 – Por ta ria nº 623, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio FM Tram po lim da Vi tó ria Ltda., na ci da de de
Par na mi rim – RN;

6 – Por ta ria nº 628, de 24 de ou tu bro de 2001 -
Fun da ção João XXIII – Rá dio Nova Era, na ci da de de
Ma fra – SC;

7 – Por ta ria nº 629, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio Mi ra dor Ltda., na ci da de de Rio Gran de do Sul
– SC; e

8 – Por ta ria nº 634, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci -
da de de Cam po Gran de – MS.

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 831 EM

Bra sí lia, 19 de de zem bro  de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a in -
clu sa Por ta ria nº 634, de 24 de ou tu bro de 2001, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rede Cen tro
Oes te de Rá dio e Te le vi são Ltda., cujo ato de ou tor ga
ocor reu nos ter mos da Por ta ria nº 964, de 18 de agos -
to de 1976, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em
24 sub se qüen te, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Cam po
Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul.

2. Os ór gãos  com pe ten tes des te mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja  en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so nº
53700.000649/96 que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 634, DE 24 DE ou tu bro DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas Atri bu i ções, con for me o dis pos to no art
6º, in ci so II, do De cre to Nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53700.000649/96, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 24 de agos to de 1996, a per mis são ou tor ga-
da à Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
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pela Por ta ria nº 964, de 18 de agos to de 1976, pu bli-
ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 24 sub se qüen te,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Cam po Gran de, Esta do do Mato Gros so do
Sul.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter nos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER SEJUR N° 14/98

Re fe rên cia Pro ces so n° 53700.000649/96

Inte res sa da: Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi-
são Ltda

Ori gem: DMC/MS

Assun to: Re no va ção da ou tor ga.
Emen ta Per mis são para exe cu tar o ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra em Fre qüên cia Mo du la da, cujo
pra zo teve seu ter mo fi nal em 24 de agos to de 1996. 
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a
si tu a ção téc ni ca.

Con clu são: À Con si de ra ção su pe ri or
1 – A Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são

Ltda, per mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em Fre qüên cia Mo du la da, na ci da de de Cam po
Gran de, Esta do do Mato Gros so do Sul, re quer re no-
va ção do pra zo de vi gên cia de sua per mis são, cujo
ter mo fi nal ocor reu em 24 de agos to de 1996.

Dos Fa tos

2. Me di an te Por ta ria n° 317, de 24 de de zem bro
de 1986, pu bli ca da no DOU, de 30-12-86, foi re no va da
per mis são à Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são
Ltda; Para ex plo rar, por 10(dez) anos o ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em Fre qüên cia Mo du la da na ci da de de
Cam po Gran de, Esta do do Mato Gros so do Sul.

3. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
de 24 de agos to de 1986, con for me cons ta da Por ta-
ria n° 317/86, ato que re no vou a per mis são.

4. Cum pre res sal tar que, du ran te o pe río do de
vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de foi Adver ti da e, so freu
a pena de Mul ta, con for me se ve ri fi ca na Re la ção de
Ante ce den tes às fls.195/197, apre sen ta do pelo

SEFIS/DMC/MS, em de cor rên cia do se guin te Pro-
ces so de Apu ra ção de Infra ção:

Pro ces so n° 29112.001105/86 – ADVERTÊNCIA
Pro ces so n° 29112.000560/87 – ARQUIVADO
Pro ces so n° 29112.000358/87 – ARQUIVADO
Pro ces so n° 29112.000137/89
Pro ces so n° 29112.000358/89 – MULTA,  re co lhi da
conf.DARF (Fls.198)
Pro ces so n° 29112.000539/89 – ADVERTÊNCIA
Pro ces so n° 29112.000356/90 – ADVERTÊNCIA
Pro ces so n° 29112.000440/90 –  ARQUIVADO
Pro ces so n° 29112.000031/91 – ARQUIVADO
Pro ces so n° 29112.000231/90 – ADVERTÊNCIA
Pro ces so n° 29112.000126/90 - ARQUIVADO
Pro ces so n° 50700.000319/92 – ARQUIVADO
Pro ces so n° 50700.000110/93 – ARQUIVADO
Pro ces so n° 53700.000398/93 – ARQUIVADO
Pro ces so n° 29112.000665/87 – ADVERTÊNCIA
Pro ces so n° 29112.000392/90 – ARQUIVADO
Pro ces so n° 50700.000056/93 - ARQUIVADO
Pro ces so n° 53700.000810/94 - ARQUIVADO

Do Mé ri to

5. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são de 15 (quin ze) anos para o
de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe río-
dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es-
ses que fo ram man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção
(art.223, § 5º)

6. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri or ao tér mi no da vi gên cia da ou tor ga.

7. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são, teve
seu ter mo fi nal no dia 24 de agos to de 1996, por quan-
to co me çou a vi go rar em 24 de agos to de 1986, con -
for me cons ta do ato de sua re no va ção, me di an te Por-
ta ria nº 317, de 24 de de zem bro de 1986, pu bli ca da
no DOU de 30-12-1986.

8. O pe di do de re no va ção da ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia, no dia 8 de
abril de 1996, den tro, pois, do pra zo le gal (Fls. 1), uma 
vez que de acor do com o dis pos to na Lei da Re no va-
ção, o pe di do de ve ria ser apre sen ta do en tre 24 de fe -
ve re i ro de 1996, e 24 de maio de 1996.
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9. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo, apro va dos pelo Po der Con ce den te, com as
se guin tes com po si ções:

10. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me Infor ma ção Téc ni ca, men ci-
o na do pelo SEFIS/DMC/MS, da ta do de 9-7-96, cons -
tan te às fls. 112.

11. A en ti da de não se en con tra im pe di da pe ran-
te o Fun do de fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções –
FISTEL, con for me de mons tra do às fls. 200/205.

12. De acor do com a De cla ra ção ex pres sa às fls. 
2, a en ti da de e seus só ci os, não ul tra pas sam os li mi-
tes fi xa dos pelo art. 12 e seus pa rá gra fos, do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967. Escla re ce-
mos que con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di-
fu são, ve ri fi cou-se que os só ci os e di ri gen te, par ti ci-
pam de ou tras en ti da des exe cu tan tes de ser vi ços de
ra di o di fu são, con for me de mons tra do às fls. 206/212.

13. Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi-
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 24
de agos to de 1996.

Con clu são

Escla re ce mos que na So ci e da de, ocor re ram
óbi tos de dois só ci os, José Ma ria Hugo Ro dri gues e
Mar cos Fer nan do Hugo Ro dri gues, sen do as sim fo-
ram apre sen ta dos Ter mo de Com pro mis so de Inven -
ta ri an te, con for me cons tam às fls. 192/193.

Di an te do ex pos to, su ge ri mos pelo en ca mi nha-
men to dos au tos ao De par ta men to de Ou tor gas, para
apre ci a ção dos fa tos, que o en vi a rá à Con sul to ria Ju -
rí di ca, para pros se gui men to.

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
À con si de ra ção da Srª De le ga da.
Cam po Gran de(MS), 4 de agos to de 1998. –

Ma ri za Oshi ro, che fe SEJUR/DMC/MS.

De Acor do. Enca mi nhe-se os au tos, ao 
De par ta men to de Ou tor gas.

Cam po Gran de (MS), 4 de agos to de 1998. –
Vera Lú cia Bu ra to Mar ques Si e bur ger, De le ga da
DMC/MS.

PARECER CONJURI/MC Nº 1.291/2001

Re fe rên cia:Pro ces so nº 53700.000649/96.

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mato Gros -
so do Sul.

Inte res sa da : Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi-
são Ltda.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga

Emen ta: Per mis são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, cujo pra zo
teve seu ter mo fi nal em 24 de agos to de 1996. Pe di-
do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a si tu-
a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pela ra ti fi ca ção do Pa re cer Ju rí di co nº
014/98– DMC/MS, que con clu iu fa vo ra vel men te ao
re que ri do

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no-
va ção de per mis são, for mu la do pela Rede Cen tro
Oes te do Rá dio e Te le vi são Ltda., per mis si o ná ria do 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Cam po Gran de, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

2. A ou tor ga em ques tão foi de fe ri da à en ti da de
con for me Por ta ria nº 964, de 18 de agos to de 1976,
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 24 sub se-
qüen te, per mis são esta re no va da, por dez anos, a
par tir de 24 de agos to de 1986, pela Por ta ria nº 317,
de 24 de de zem bro de 1986, pu bli ca da no Diá rio Ofi -
ci al da União em 30 sub se qüen te.

3. O as sun to foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do de Mato Gros so do Sul, ten do aque -
la De le ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con -
so an te Pa re cer Ju rí di co nº 014/98, fls. 213 a 215, dos
au tos.

4. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca-
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di-
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi-
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

5. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
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dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da per mis são
ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a lon go
pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção
do ser vi ço pres ta do.

6. Isto pos to, man te nho o en ten di men to do ci ta-
do Pa re cer, pro pon do o en ca mi nha men to dos pre-
sen tes au tos, acom pa nha dos de mi nu tas dos atos
pró pri os, à con si de ra ção do Exmo Sr. Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e
de ci dir do pe di do.

7. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a-
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no va-
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2001. – Ma ria Lú cia

Pa ter nos tro Ro dri gues, Co or de na do ra.
De acor do. Enca mi nhe-se à Srª Con sul to ra Ju rí-

di ca.
Em 4 de ou tu bro de 2001. – Ma ria da Gló ria

Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de Assun -
tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

Apro vo.Enca mi nhe-se ao Ga bi ne te do Sr. Mi nis-
tro.

Em 4 de ou tu bro de 2001. – Ra i mun da No na ta
Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 563, DE 2003

(Nº 2.589/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Cul tu ral de Belo Ho ri-
zon te para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de
Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº de 27 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cul tu ral de Belo Ho ri zon te
para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 144, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 27 de fe ve re i ro de 2002, que “Ou tor ga con -
ces são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi den ci as”. As en ti da des
men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Rá dio Edu ca ci o nal de Vo tu po ran-
ga, na ci da de de Vo tu po ran ga – SP;

2 – Fun da ção Cul tu ral de Belo Ho ri zon te, na ci -
da de de Ouro Pre to – MG; e

3 – Fun da ção Te le vi são Edu ca ti va de Po ços de
Cal das, na ci da de de Po ços de Cal das – MG.

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 107 EM

Bra sí lia, 1º de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 
in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des
e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da ção Rá dio Edu ca ci o nal de Vo tu po ran ga,
na ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 53830.000295/01);

• Fun da ção Cul tu ral de Belo Ho ri zon te, na ci da-
de de Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.001343/00);

• Fun da ção Te le vi são Edu ca ti va de Po ços de
Cal das, na ci da de de Po ços de Cal das, Esta do de Mi -
nas Ge ra is (Pro ces so nº 5371 0.000232/01).

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º, do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º
do ar ti go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não
de pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser -
vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.
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3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con-
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis-
la ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da-
des as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser -
vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men-
te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu-
i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no
art. 14, § 2º do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963.

De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Rá dio Edu ca ci o nal de Vo tu po ran-
ga, na ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000295/01);

II – Fun da ção Cul tu ral de Belo Ho ri zon te, na ci -
da de de Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces-
so nº 53710.001343/00); e

III – Fun da ção Te le vi são Edu ca ti va de Po ços de
Cal das, na ci da de de Po ços de Cal das, Esta do de Mi -
nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000232/01).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º, sob pena de tor na rem-se nu los, de ple -
no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º  Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el.

PARECER Nº 232/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.001343/00

Inte res sa da : Fun da ção Cul tu ral de Belo Ho ri zon te

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

- Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por-
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral de Belo Ho ri zon te, com
sede na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas
Ge ra is, re quer lhe seja ou tor ga da con ces são para
exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Ouro Pre to, Mi nas Ge ra is, me di an te a uti li za ção do 
ca nal 15 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção
de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos por te le vi são, rá dio e
ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A” , sob o
nº 57.779, em 16 de no vem bro de 1995, na ci da de de
Belo Ho ri zon te, Mi nas Ge ra is, aten den do a to dos os
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re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le -
gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de cin co anos, con for me ar ti go 12, pa rá gra fo úni -
co do Esta tu to, está ocu pa do pelo Sr. Ney So a res, ca -
ben do a ele re pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da-
ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Pri me i ro Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Jary Lo-
pes Ger ken e de Di re tor Se gun do Vice-Pre si den te,
ocu pa do pelo Sr. Ma no el de Sou za Bar bo sa.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea “a”).

8.  É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13 ..................................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos”.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
lnter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls.
52, 94 e 96 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -
par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001. – Na po leão Va -
la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 30 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car -
los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são
Inte ri no

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 564, DE 2003

(Nº 2.590/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Te le vi são Edu ca ti va de
Po ços de Cal das para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci -
da de de Po ços de Cal das, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº de 27 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Te le vi são Edu ca ti va de Po ços
de Cal das para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Po ços de Cal das, Esta do de Mi nas Ge ra is.
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Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 144, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XIII com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 27 de fe ve re i ro de 2002, que “Ou tor ga con -
ces são as en ti da des que men ci o na, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da des
men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Rá dio Edu ca ci o nal de Vo tu po ran-
ga, na ci da de Vo tu po ran ga – SP;

2 – Fun da ção Cul tu ral de Belo Ho ri zon te, na ci -
da de de Ouro Pre to – MG; e

3 – Fun da ção Te le vi são Edu ca ti va de Po ços de
Cal das, na ci da de de Po ços de Cal das – MG.

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 107 EM

Bra sí lia, 1º de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des
e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

. Fun da ção Rá dio Edu ca ci o nal de Vo tu po ran ga,
na ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 53830.000295/01);

. Fun da ção Cul tu ral de Belo Ho ri zon te, na ci da-
de de Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.001343/00);

. Fun da ção Te le vi são Edu ca ti va de Po ços de
Cal das, na ci da de de Po ços de Cal das, Esta do de Mi -
nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000232/01).

2. De acor do com o art. 14, § 2º do De cre to-Lei
nº 236, de 25 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º do art. 
13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá
de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con tram
de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des as
qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que nos ter mos do § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men te pro du zi-
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato,
acom pa nha do dos pro ces sos cor res pon den tes.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 27, DE FEVEEEIRO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu-
i ções que lhe con fe rem os art. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Rá dio Edu ca ci o nal de Vo tu po ran-
ga, na ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so 53830.000295/01);

II – Fun da ção Cul tu ral de Belo Ho ri zon te, na ci -
da de de Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces-
so nº 53710.001343/00); e

III – Fun da ção Te le vi são Edu ca ti va de Po ços de
Cal das, na ci da de de Po ços de Cal das, Esta do de Mi -
nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000232/01).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
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a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 22, sob pena de tor na rem-se nu los, de ple -
no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el.

PARECER Nº 246/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000232/01

Inte res sa da: Fun da ção Te le vi são Edu ca ti va de Po-
ços de Cal das

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta:
– Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço de

ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos
– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no

Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por-
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Edu ca ti va de Po ços de Cal das,
com sede na ci da de de Po ços de Cal das, Esta do de
Mi nas Ge ra is, re quer lhe seja ou tor ga da con ces são
para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na-
que la ci da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 22-E,
pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do 
re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de Fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, ten do como prin ci pal ob je ti vo pro -
mo ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra-
mas in for ma ti vos, edu ca ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos
por te le vi são, rá dio e ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A-6” nº
1.320, em 29 de mar ço de 2001, na ci da de de Po ços
de Cal das, Mi nas Ge ra is, aten den do a to dos os re qui-
si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la-
ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, cujo man da to
tem du ra ção de três anos, con for me art. 16 do Esta tu-
to da Fun da ção, está ocu pa do pela Sr. Pa u lo Mo li na ri,
ca ben do a ele a re pre sen ta ção ati va e pas si va da
Fun da ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Ca mil lo Otá vio To -
bi as Mar tins e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro
ocu pa do pelo Sr. Flá vio Antô nio Cou to de Ara ú jo Can -
ça do.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens está ad mi ti da Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 21,
in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que a con di ci o na a efi cá-
cia do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres-
so Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13 ..................................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou-

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos Di re to res, con for-
me de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls.
24, 38 e 121 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
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de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223, § 1º).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 23 de No vem bro de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 23 de No vem bro de 2001. – Na po leão
Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 23 de No vem bro de 2001. – Anto nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 23 de No vem bro de 2001. – Anto nio
Car los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, Inte ri no.

(À Co mis são de Edu ca ção e de ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 565, DE 2003

(Nº 2.607/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Cul tu ral Mon te Sião, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Ja ca reí, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 494, de 26 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral Mon te Sião, para exe -
cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ja -
ca reí, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 353, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 - Por ta ria nº 413, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral de Cam pos, na ci da de de Cam pos
dos Goy ta ca zes – RJ;

2 – Por ta ria nº 419, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Nos sa Se nho ra da Guia, na ci da-
de de Pa tos – PB;

3 – Por ta ria nº 420, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Mon se nhor Cas tro, na 
ci da de de Can de i as – MG;

4 – Por ta ria nº 481, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Vila Rica de Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va,
na ci da de de Cam bu qui ra – MG;

5 – Por ta ria nº 482, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Edu ca ti va Água Viva, na ci da de de 
Di vi nó po lis – MG;

6 – Por ta ria nº 486, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de Codó – MA;

7 – Por ta ria nº 487, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va Nova Era, na ci da de de Boa
Espe ran ça – MG:

8 – Por ta ria nº 489, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Stê nio Con gro, na ci da de de Três La go as – 
MS;

9 – Por ta ria nº 491, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de Ca xi as – MA;

10 – Por ta ria nº 492, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de Impe ra triz –
MA

11 – Por ta ria nº 494, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Mon te Sião, na ci da de de Ja ca reí
– SP; e

12 – Por ta ria nº 495, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cal me rin da Lan zil lot ti, na ci da de de Bra sí-
lia (Ce i lân dia) – DF.

Bra sí lia, 8 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 541 EM

Bra sí lia, 10 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53000.000233/2000, de in te res se da Fun da ção Cul -

26222 Sá ba do 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL548     



tu ral Mon te Sião, ob je to de per mis são para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Ja ca reí, Esta do de São Pa u lo.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu-
sa por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres-
so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do
o re fe ri do ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe
deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 494, DE 26 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53.000.000233/2000, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cul tu ral
Mon te Sião para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ja ca reí, Esta do de
São Pa u lo.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER Nº 121/2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.000233/00

Inte res sa da : Fun da ção Cul tu ral Mon te Sião

Assun to:  Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: Inde pen den te de edi tal  ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

– Aten den do das exi gên cia es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter na ci o nal nº 651/99.

Conclusão:  Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral Mon te Sião, com sede na
ci da de de Ja ca reí, Esta do de São Pa u lo, re quer lhe
seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na que la ci da de, me -
di an te a uti li za ção do ca nal 291 E, pre vis to no Pla no
Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela te le vi são, rá dio e
ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela ra di o di fu são, a en ti da de apre sen tou toda a do cu-
men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, na ci da de de Sa-
le só po tis, São Pa u lo, aten den do a to dos os re qui si tos
dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção
es pe cí fi ca de ra di o di fu são’.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, com man da to
de dois anos, de acor do com o art. 11 do Esta tu to en ti-
da de, está ocu pa do pelo Sr. José Ra i mun do Sil va, ca -
ben do a ele re pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da-
ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Se cre tá rio, ocu pa do pelo Sr.Je a zi Fer re i ra Mar ques e 
de Di re tor Te sou re i ro, ocu pa do pelo Sr. José Mon te i ro
Le i te.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
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e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são re fe ri do ser vi ço, ao tem -
po em que con di ci o na a efi cá cia do cor res pon den te
ato à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13 ..................................................

..............................................................
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou-

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.”

10. A do cu men ta ção ins tru tó rio  con cer nen te à 
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Po da ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls. 48, 53 
e 58 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002. – Na po leão Va -
la da res, Cco or de na dor-Ge ral de ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são;

Bra sí lia,19 de mar ço de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002. – Anto nio Car -
los Tar de li, Se cre ta rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção, de ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 566, DE 2003

(Nº 2.609/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são ou tor ga da da Rá dio Edu ca do ra Ma re-
chal Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Ma re chal Cân di do Ron don, Esta do
do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº de 17 de maio de 2002, que re no va, a par tir
de 11 de agos to de 1997, a con ces são da Rá dio Edu -
ca do ra Ma re chal Ltda., para ex plo rar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Ma re chal Cân -
di do Ron don, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 400, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 17 de maio de 2002, que “Re no va con ces-
sões e au to ri za ção das en ti da des que men ci o na,
para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras
pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci o na das são as se -
guin tes:

1 – Rá dio Ca na vi e i ro Ltda., na ci da de de União
dos Pal ma res – AL (onda mé dia);

26224 Sá ba do 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL550     



2 – Rá dio Cul tu ra da Ba hia S/A., na ci da de de
Sal va dor - BA (onda mé dia)

3 – Rá dio Li to ral Ma ra nhen se Ltda., na ci da de
de São Luís – MA (onda mé dia);

4 – Rá dio Di fu so ra de Cá ce res Ltda., na ci da de
de Cá ce res – MT (onda mé dia);

5 – So ci e da de Cam po-gran den se de Ra di o di fu-
são Ltda., na ci da de de Cam po Gran de – MS (onda
mé dia);

6 – So ci e da de Rá dio Pin do ra ma Ltda., na ci da-
de Si dro lân dia - MS (onda mé dia):

7 – Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da. ori gi-
na ri a men te Rá dio Apa re ci da do Sul Ltda., na ci da de
de Ili cí nea – MG (onda mé dia);

8 – Mul ti som Rá dio Prin ce sa da Mata Ltda., na
ci da de de Mu ríaé – MG (onda mé dia);

9 – Rá dio Tro pi cal Ltda., na ci da de de La goa da
Pra ta – MG (onda mé dia);

10 – Rá dio Gu a má Ltda., na ci da de de São Mi -
guel do Gu a má – PA (onda mé dia);

11 – Di fu so ra Rá dio Ca ja ze i ras Ltda., na ci da de
de Ca ja ze i ras – PB (onda mé dia);

12 – Rá dio Bon su ces so Ltda., na ci da de de
Pom bal – PB (onda mé dia):

13 – Nova Fre qüên cia Ltda., ori gi na ri a men te
Rot her e Braz Pal ma Ltda., na ci da de de Ma rin gá –
PR (onda mé dia):

14 – Rá dio Edu ca do ra de Fran cis co Bel trão Ltda.,
na ci da de de Fran cis co Bel trão – PR (onda mé dia);

15 – Rá dio Edu ca do ra Ma re chal Ltda., na ci da-
de de Ma re chal Cân di do Ron don – PR (onda mé dia);

16 – Rá dio Pon tal de Nova Lon dri na Ltda., na ci -
da de de Nova Lon dri na – PR (onda mé dia);

17 – Rá dio Co pa ca ba na Ltda., na ci da de de São 
Gon ça lo – RJ (onda mé dia);

18 – Fun da ção Cul tu ral Rio-gran den se, na ci da-
de de Va ca ria – RS (onda mé dia);

19 – Rá dio Agu do Ltda., na ci da de de Agu-
do-RS (onda mé dia);

20 – Rá dio Di plo ma ta Ltda., na ci da de de São
Mar cos – RS (onda mé dia);

21 – Rá dio Gi ruá Ltda., na ci da de de Gi ruá – RS
(onda mé dia);

22 – Rá dio Me tró po le de Cris si u mal Ltda., na ci -
da de Cris si u mal – RS (onda mé dia);

23 – Rá dio So la ris Ltda., na ci da de de Antô nio
Pra do – RS (onda mé dia);

24 – Rá dio Clu be Ti ju cas Ltda., na ci da de de Ti -
ju cas – SC (onda mé dia)

25 – Rá dio Fra i bur go Ltda., na ci da de de Fra i-
bur go – SC (onda mé dia);

26 – Rá dio Prin ce sa da Ser ra Ltda., na ci da de
de Ita ba i a na – SE (onda mé dia);

27 – Fun da ção Ma ter et Ma gis tra de Lon dri na,
ori gi na ri a men te Rá dio Alvo ra da de Lon dri na Ltda., na 
ci da de de Lon dri na – PR (onda tro pi cal);

28 – So ci e da de de Cul tu ra Rá dio Ca i a rí Ltda.,
na ci da de de Por to Ve lho – RO (onda tro pi cal);

29 – Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ita pe ci ri ca, na ci da-
de de Ita pe ci ri ca – MG (onda mé dia); e

30 – Te le vi são Anhan gue ra De Ara gua í na Ltda.,
na ci da de de Ara gua í na – TO (sons e ima gens).

Bra sí lia, 22 de maio de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 00530 EM

Bra sí lia, 10 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões e au to ri za ção, ou tor ga das às en ti da des
aba i xo re la ci o na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são, nas lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di-
ca das:

• Rá dio Ca na vi e i ro Ltda., con ces si o ná ria do ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de União dos Pal ma res, Esta do de Ala go as (Pro -
ces so nº 50000.007083/92);

• Rá dio Cul tu ra da Ba hia S/A., con ces si o ná ria
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Sal va dor, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53640.001554/93);

• Rá dio Li to ral Ma ra nhen se Ltda., con ces si o ná-
ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de São Luis, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces-
so nº 53680.000234/96);

• Rá dio Di fu so ra de Cá ce res Ltda., con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Cá ce res, Esta do de Mato Gros so
(Pro ces so nº 53690.000545/97);

• So ci e da de Cam po-gran den se de Ra di o di fu-
são Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Cam po Gran de,
Esta do de Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
53700.001303/97);

• So ci e da de Rá dio Pin do ra ma Ltda., con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Si dro lân dia, Esta do de Mato Gros so
do Sul (Pro ces so nº 53700.002175/97);

• Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, con ces-
si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Ili cí nea, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 53710.000600/96);

• Mul ti som Rá dio Prin ce sa da Mata Ltda., con -
ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
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onda mé dia, na ci da de de Mu ri aé, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000902/97);

• Rá dio Tro pi cal Ltda., con ces si o ná ria do ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de La goa da Pra ta, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces-
so nº 53710.001026/97);

• Rá dio Gu a má Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
São Mi guel do Gu a má, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000083/97);

• Di fu so ra Rá dio Ca ja ze i ras Ltda., con ces si o ná-
ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ca ja ze i ras, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces-
so nº 53730.000111/95);

• Rá dio Bon su ces so Ltda., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Pom bal, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº 53
730.000962/96);

• Nova Fre qüên cia Ltda., con ces si o ná ria do ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000084/94),

• Rá dio Edu ca do ra de Fran cis co Bel trão Ltda.,
con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Fran cis co Bel trão, Esta do
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000271/97);

• Rá dio Edu ca do ra Ma re chal Ltda., con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Ma re chal Cân di do Ron don, Esta do
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000184/97);

• Rá dio Pon tal de Nova Lon dri na Ltda., con ces-
si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Nova Lon dri na, Esta do do Pa ra-
ná (Pro ces so nº 53740.000158/97),

• Rá dio Co pa ca ba na Ltda., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de São Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro -
ces so nº 53770.000256/93);

• Fun da ção Cul tu ral Ri o gran den se, con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Va ca ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53790.002010/95);

• Rá dio Agu do Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Agu do, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº 53
790.000884/97);

• Rá dio Di plo ma ta Ltda., con ces si o ná ria do ser -
vi ço de ra di o di fu são s~nora em onda mé dia, na ci da-
de de São Mar cos, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53790.000736/00);

• Rá dio Gi ruá Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Gi ruá., Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.001606/97);

• Rá dio Me tró po le de Cris si u mal Ltda., con ces-
si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Cris si u mal, Esta do do Rio Gran -
de do Sul (Pro ces so nº 53790.000985/97);

• Rá dio So la ris Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Antô nio Pra do, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces-
so nº 53790.000480/97);

• Rá dio Clu be Ti ju cas Ltda., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Ti ju cas, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 53 820.000089/96);

• Rá dio Fra i bur go Ltda., con ces si o ná ria do ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Fra i bur go, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 53820.000789/96);

• Rá dio Prin ce sa da Ser ra Ltda., con ces si o ná ria
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ita ba i a na, Esta do de Ser gi pe (Pro ces so nº
53840.000069/97);

• Fun da ção Ma ter et Ma gis tra, con ces si o ná ria
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal,
na ci da de de Lon dri na, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
nº 29740.001093/92);

• So ci e da de De Cul tu ra Rá dio Ca i a rí Ltda., con -
ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda tro pi cal, na ci da de de Por to Ve lho, Esta do de
Ron dô nia (Pro ces so nº 53800.000017/99);

• Pre fe i tu ra Mu ni ci pal De Ita pe ci ri ca, au to ri za da
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ita pe ci ri ca, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000898/97);

• Te le vi são Anhan gue ra de Ara gua í na Ltda.,
con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, na ci da de de Ara gua í na, Esta do do To can-
tins (Pro ces so nº 53665.000035/97);

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 
de ju nho de 1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja -
ne i ro de 1983, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su pe-
ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são e
sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em
cum pri men to ao § 3º do art 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PARECER CONJUR/MC Nº 510/2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000184197.

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Pa ra ná.
Inte res sa da: Rá dio Edu ca do ra Ma re chal Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.

Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu
ter mo em 11 de agos to de 1997.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la-
res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no-
va ção de con ces são for mu la do pela Rá dio Edu ca-
do ra Ma re chal Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Ma re chal Cân di do Ron don, Esta do do Pa ra ná,
con for me Por ta ria nº 785, de 4 de agos to de 1977, 
con ces são esta re no va da, por dez anos, a par tir
de 11 de agos to de 1987, pelo De cre to nº 95.261,
de 19 de no vem bro de 1987, pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União em 20 se guin te, cujo pra zo re si-
du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.

2. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do do Pa ra ná, ten do aque la De le ga cia

con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to con so an te Pa re-
cer Ju rí di co nº 61/97, fls. 37 a 39, dos au tos.

3. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men-
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DMC/PR, con -
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

• atu al men te os qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo da en ti da de, au to ri za dos pela Por ta-
ria nº 17, de 2 de mar ço de 1999, en con-
tram-se as sim cons ti tu í dos:
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4. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am pa-
ra da ju ri di ca men te nos ter mos do que dis põem a Lei
nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis 
que o pe di do de sua re no va ção foi apre sen ta do na
for ma de vi da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção
há bil.

5. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces-
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a
lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

6. Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men to dos
pre sen tes au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos
de re no va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti-
vos e De cre to – com vis tas ao en ca mi nha men to para
o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do
pe di do.

7. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser
apre ci a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te
dis põe o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que 
o ato de re no va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le -
ga is.

E o pa re cer, sub cen su ra.
Bra sí lia, 11 de mar ço de 2002. – Ma ria Lu cia

Pa ter nos tro Ro dri gues, Co or de na do ra Ju rí di ca de
Ra di o di fu são.

De acor do. Enca mi nhe-se à Srª Con-
sul to ra Ju rí di ca.

Em 11 de mar ço de 2002. – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. dos San tos.

Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos Ju rí-
di cos de co mu ni ca ções

Apro vo. Enca mi nhe-se ao Ga bi ne te do Sr. Mi nis-
tro

Em
Ra i mun do No na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção – em de ci-
são Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 567, DE 2003

(Nº 2.610/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são ou tor ga da à Ra dio Clu be Ti ju cas
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ti ju cas, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº de 17 de maio de 2002, que re no va, a par tir
de 12 de ju nho de 1996, a con ces são ou tor ga da à Rá -
dio Clu be Ti ju cas Ltda., para ex plo rar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ti ju cas, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 400

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 17 de maio de 2002, que “Re no va con ces-
sões e au to ri za ção das en ti da des que men ci o na,
para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras
pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci o na das são as se -
guin tes:

1 – Rádio Canavieiro Ltda., na ci da de de União
dos Pal ma res – AL (onda mé dia):

2 – Rádio Cultura da Bahia S/A., na ci da de de
Sal va dor – BA (onda mé dia);

3 – Rádio Litoral Maranhense Ltda., na ci da de
de São Luis – MA (onda mé dia):

4 – Rádio Difusora de Cáceres Ltda., na ci da de
de Cá ce res – MT (onda mé dia):

5 – So ci e da de Cam po gran den se de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Cam po Gran de – MS (onda
mé dia);

6 – Sociedade Rádio Pindorama Ltda., na ci da-
de Si dro lân dia – MS (onda mé dia):

7 – Fundação Nossa Senhora Aparecida, ori gi-
na ri a men te Rá dio Apa re ci da do Sul Ltda., na ci da de
de Ili cí nea – MG (onda mé dia);

8 – Multisom Rádio Princesa da Mata Ltda., na
ci da de de Mu ri aê-MG (onda mé dia);
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9 – Rádio Tropical Ltda., na ci da de de La goa da
Pra ta – MG (onda mé dia);

10 – Rádio Guamá Ltda., na ci da de de São Mi -
guel do Gu a má – PA (onda mé dia);

11 – Difusora Rádio Cajazeiras Ltda., na ci da de
de Ca ja ze i ras – PB (onda mé dia):

12 – Rádio Bonsucesso Ltda., na ci da de de
Pom bal – PB (onda mé dia):

13 – Nova Freqüência Ltda., ori gi na ri a men te
Rot her e Braz Pal ma Ltda., na ci da de de Ma rin gá –
PR (onda mé dia);

14 – Rádio Educadora de Francisco Beltrão
Ltda., na ci da de de Fran cis co Bel trão – PR (onda mé -
dia);

15 – Rádio Educadora Marechal Ltda., na ci da-
de de Ma re chal Cân di do Ron don – PR (onda mé dia);

16 – Rádio Pontal De Nova Londrina Ltda., na ci -
da de de Nova Lon dri na – PR (onda mé dia);

17 – Rá dio Co pa ca ba na Ltda., na ci da de de São 
Gon ça lo – RJ (onda mé dia);

18 – Fun da ção Cul tu ral Ri o gran den se, na ci da-
de de Va ca ria – RS (onda mé dia);

19 – Rá dio Agu do Ltda., na ci da de de Agu do –
RS (onda mé dia);

20 – Rá dio Di plo ma ta Ltda., na ci da de de São
Mar cos – RS (onda mé dia);

21 – Rá dio Gi ruá Ltda., na ci da de de Gi ruá – RS
(onda mé dia);

22 – Rá dio Me tró po le De Cris si u mal Ltda., na ci -
da de Cris si u mal – RS (onda mé dia);

23 – Rá dio So la ris Ltda., na ci da de de Antô nio
Pra do – RS (onda mé dia);

24 – Rá dio Clu be Ti ju cas Ltda., na ci da de de Ti -
ju cas – SC (onda mé dia)

25 – Rá dio Fra i bur go Ltda.; na ci da de de Fra i-
bur go – SC (onda mé dia);

26 – Rá dio Prin ce sa da Ser ra Ltda., na ci da de
de Ita ba i a na – SE (onda mé dia);

27 – Fundação Mater ET Magistra de Londrina,
ori gi na ri a men te Rá dio Alvo ra da de Lon dri na Ltda., na 
ci da de de Lon dri na – PR (onda tro pi cal);

28 – Sociedade de Cultura Rádio Caiarí Ltda.,
na ci da de de Por to Ve lho – RO (onda tro pi cal);

29 – Prefeitura Municipal de Itapecirica, na ci da-
de de Ita pe ci ri ca – MG (onda mé dia); e

30 – Televisão Anhanguera de Araguaína Ltda.,
na ci da de de Ara gua í na –TO (sons e ima gens)

Bra sí lia, 22 de maio de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 00530 EM

Bra sí lia, 10 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões e au to ri za ções, ou tor ga das às en ti da des
aba i xo re la ci o na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são, nas lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di-
ca das:

• Rádio Canavieiro Ltda., con ces si o ná ria do ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de União dos Pal ma res, Esta do de Ala go as (Pro -
ces so nº 50000.007083/92);

•  Rá dio Cultura da Bahia S/A., con ces si o ná ria
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Sal va dor, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53640.001554/93);

• Rádio Litoral Maranhense Ltda., con ces si o ná-
ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de São Luis, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces-
so nº 53680.000234/96);

• Rádio Difusora de Cáceres Ltda., con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Cá ce res, Esta do de Mato Gros so
(Pro ces so nº 53690.000545/97);

• Sociedade Campograndense de Radiodifusão
Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Cam po Gran de,
Esta do do Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
53700.001303/97);

• Sociedade Rádio Pin do ra ma Ltda., con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Si dro lân dia, Esta do de Mato Gros so
do Sul (Pro ces so nº  53700.002175/97);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, con ces-
si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Ili cí nea, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 53710.000600/96);

• Multisom Rádio Princesa da Mata Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Mu ri aé, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000902/97);

• Rádio Tropical Ltda., con ces si o ná ria do ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de La goa da Pra ta, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces-
so nº 53710.001026/97);
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• Rá dio Gu a má Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
São Mi guel do Gu a má, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000083/97);

• Di fu so ra Rá dio Ca ja ze i ras Ltda., con ces si o ná-
ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ca ja ze i ras, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces-
so nº 53730.000111/95);

• Rá dio Bon su ces so Ltda., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Pom bal, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº 53
730.000962/96);

• Nova Fre qüên cia Ltda., con ces si o ná ria do ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000084/94),

• Rá dio Edu ca do ra de Fran cis co Bel trão Ltda.,
con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Fran cis co Bel trão, Esta do
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000271/97);

• Rá dio Edu ca do ra Ma re chal Ltda., con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Ma re chal Cân di do Ron don, Esta do
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000184/97);

• Rá dio Pon tal de Nova Lon dri na Ltda., con ces-
si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Nova Lon dri na, Esta do do Pa ra-
ná (Pro ces so nº 53740.000158/97);

• Rá dio Co pa ca ba na Ltda., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de São Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro -
ces so nº 53770.000256/93);

• Fun da ção Cul tu ral Ri o gran den se, con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Va ca ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53790.002010/95);

• Rá dio Agu do Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Agu do, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº 53
790.000884/97);

• Rá dio Di plo ma ta Ltda., con ces si o ná ria do ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de São Mar cos, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53790.000736/00);

• Rá dio Gi ruá Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Gi ruá, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.001606/97);

• Rá dio Me tró po le de Cris si u mal Ltda., con ces-
si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Cris si u mal, Esta do do Rio Gran -
de do Sul (Pro ces so nº 53790.000985/97);

• Rá dio So la ris Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Antô nio Pra do, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces-
so nº 53 790.000480/97);

• Rá dio Clu be Ti ju cas Ltda., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Ti ju cas, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 53 820.000089/96);

• Rá dio Fra i bur go Ltda., con ces si o ná ria do ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Fra i bur go, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 53820.000789/96);

• Rá dio Prin ce sa da Ser ra Ltda., con ces si o ná ria
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ita ba i a na, Esta do de Ser gi pe (Pro ces so nº
53840.000069/97);

• Fun da ção Ma ter et Ma gis tra, con ces si o ná ria
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal,
na ci da de de Lon dri na, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
nº 29740.001093/92);

• So ci e da de de Cul tu ra Rá dio Ca i a ri Ltda., con -
ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda tro pi cal, na ci da de de Por to Ve lho, Esta do de
Ron dô nia (Pro ces so nº 53800.000017/99);

• Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ita pe ci ri ca, au to ri za da
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ita pe ci ri ca, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000898/97);

• Te le vi são Anhan gue ra de Ara gua í na Ltda.,
con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, na ci da de de Ara gua í na, Esta do do To can-
tins (Pro ces so nº 53665.000035/97);

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 
de ju nho de 1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja -
ne i ro de 1983, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su pe-
ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são e
sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em
cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PARECER SEJUR/MC Nº 26/96

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53 820 000 089/96

Ori gem: DRMC/SC

Assun to: Re no va ção de ou tor ga

Inte res sa da: Rá dio Clu be Ti ju cas Ltda.

Nome Fan ta sia: Rá dio Vale

Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu
ter mo fi nal em 5 de maio de 1996.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

Rá dio Clu be Ti ju cas Ltda., per mis si o ná ria con -
ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
Onda Mé dia, na ci da de de Ti ju cas, Esta do de San ta
Ca ta ri na, re quer a re no va ção do pra zo de vi gên cia
de sua per mis são, con ces são, cujo ter mo fi nal ocor -
re rá em 5 de maio de 1996.

I – Os Fa tos

1. Me di an te De cre to nº 92.613, de 2 de maio de
1986, foi au to ri za da à Ra dio Clu be Ti ju cas Ltda, para
ex plo rar por 10 (dez) anos, o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Tijucas, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

2. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
5 de maio de 1986, data da pu bli ca ção da per mis são
no Diá rio Ofi ci al.

3. Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe río-
do de vi gên cia da ou tor ga a en ti da de foi ad ver ti da,
con for me se ve ri fi ca em seus as sen ta men tos ca das-
tra is (fls. 74).

II – Do Mé ri to

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mum ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117 de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para o de
te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe río dos
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su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es ses
man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223, § 5º)

5. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são tem seu 
ter mo fi nal dia 5 de maio de 1996, por quan to co me-
çou a vi go rar em 5 de maio de 1986.

6. O pe di do de re no va ção da ou tor ga, ora em
ques tão foi pro to co li za do nes ta De le ga cia, no dia 5 de 
fe ve re i ro de 1996, den tro, pois do pra zo le gal (fls. 1 e
2), uma vez que de acor do com dis pos to na Lei de
Re no va ção o pe di do de ve ria ser apre sen ta do en tre 5
de no vem bro de 1995 e 5 de fe ve re i ro de 1996.

7. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te com a se -
guin te com po si ção:

8. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me in di ca o se tor de Enge nha-
ria às (fls. 75 e 76).

9. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe ran-
te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções –
FISTEL, con so an te in for ma ção de (Fls. 73).

10. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di-
fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os di ri-
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo ar ti go
12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967.

13. Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi-
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 5
de maio de 1996.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -
di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos ao De -
par ta men to de Ou tor gas, que o en vi a rá à Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

É o pa re cer sub-cen su ra.
Flo ri a nó po lis, SC, 5 de agos to de 1996. – Alci no

Cal de i ra Neto, OAB/7577.

(À Co mis são de Edu ca ção -De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 568, DE 2003

(Nº 2.613/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Ta-
qua ren se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ta qua ra,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 463, de 22 de mar ço de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Ta qua ren-
se a exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ta qua ra, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MEN SA GEM Nº 415, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 447, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ide al, na ci da de de Bo i tu va – SP;

2 – Por ta ria nº 449, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ser ra na, na ci da de
de Ri be i rão Pi res – SP;

3 – Por ta ria nº 452 , de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção e Rá dio FM Co mu ni tá ria Tro pi cal, na ci -
da de de Vo to ran tim – SP;

4 – Por ta ria nº 453, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De fe sa do Meio Ambi en-
te – ASCODEMA, na ci da de de Ser ra Ne gra – SP;

5 – Por ta ria nº 459, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Har mo nia FM, na ci -
da de de Sa pi ran ga – RS;

6 – Por ta ria nº 460, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Lan del de Mou ra, na ci -
da de de Pal me i ra das Mis sões – RS;

7 – Por ta ria nº 461, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da de de Pro mo ção Edu-
ca ci o nal, Cul tu ral, Artís ti ca, Espor ti va e Co mu ni ca-
ção So ci al de Ca na néia, na ci da de de Ca na néia – SP;
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8 – Por ta ria nº 463, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Ta qua ren-
se, na ci da de de Ta qua ra – RS;

9 – Por ta ria nº 465, de 22 de mar ço de 2002 –
So ci e da de Be ne fi cen te São Ju das Ta deu, na ci da de
de Alta Flo res ta D’Oeste – RO;

10 – Por ta ria nº 467, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção de Cul tu ra e do Meio Ambi en te de Espí ri-
to San to do Tur vo, na ci da de de Espí ri to San to do Tur-
vo – SP;

11 – Por ta ria nº 469, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção de Pro mo ção Hu ma na e Ci da da nia, na
ci da de de San to Anas tá cio – SP;

12 – Por ta ria nº 473, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de São José de Mi pi bu – RN, na ci da de de São José
de Mi pi bu – RN; e

13 – Por ta ria nº 475, de 22 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral Be ne-
fi cen te Stu dio, na ci da de de Pe ru í be – SP.

Bra sí lia, 27 de maio de 2002. –  Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 574 EM

Bra sí lia, 15 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni-
tá ria Ta qua ren se, na ci da de de Ta qua ra, Esta do do
Rio Gran de do Sul( ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re-
i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção/apre sen ta da, cons ta tan-

do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.001242/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 463, DE 22 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções. con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.001242/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria Ta qua ren se, com sede na Rua Ernes to
Alves nº 1.737, Cen tro, na ci da de de Ta qua ra, Esta do
do Rio Gran de do Sul, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 29º38’47” S e lon gi tu de em
50º46’51” W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 161 /2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.790.001.242/98,

de 22-9-1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.
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Inte res sa do: Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni-
tá ria Ta qua ren se,lo ca li da de de Ta qua ra, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Ta -
qua ren se, ins cri to no CNPJ sob o nú me ro
02.212.614/0001-62, no Esta do do Rio Gran de do
Sul, com sede na Rua Jú lio de Cas ti lhos, 2.822, sala
303, Cen tro, Ci da de de Ta qua ra, RS, di ri giu-se ao Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio
de re que ri men to da ta do de 21 de se tem bro de 1998,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do

os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 167, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do à rua Jú lio de Cas ti lhos, 2822,
sala 303, Ed. Da. Ca ro li na, Cen tro, Ci da de de Ta qua-
ra, Esta do do Rio Gran de do Sul, de co or de na das ge -
o grá fi cas em 29º 38’ 47” S de la ti tu de e 50º 46’ 51” W
de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi -
so pu bli ca do no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que,as co or de na das  ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 75 a 78, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

26240 Sá ba do 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL566     



– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, I, II, IV, V, e VIII, e pos te ri or men te o
su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls.
85, 119 e 123).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 159, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 165 e 166.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Ta-

qua ren se

– Qu a dro di re ti vo
Pre si den te: Hé lio Car do so Neto
Vice-Pre si den te: Élio dos San tos
1º Te sou re i ro:  Gu i do Már cio Prass Fi lho

2º Te sou re i ro: Arley Ma cha do de Oli ve i ra
1º Se cre tá rio: Na ta li no Te i xe i ra da Sil va
2º Se cre tá rio: Antô nio Car los Te i xe i ra de Sou za

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

 Rua Jú lio de Cas ti lhos, 2822, sala 303, Ed. Da.
Ca ro li na, Cen tro, Ci da de de Ta qua ra, Esta do do Rio
Gran de do Sul;

– co or de na das ge o grá fi cas
29º 38’ 47” S de la ti tu de e 50º 46’ 51” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 159, e no “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 165 e 166, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Co mu-
ni ca ção Co mu ni tá ria Ta qua ren se, no sen ti do de con-
ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53.790.001.242/98, de 22 de
se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 5 de mar ço 2002. – Éri ca Alves Dias
Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Ana Ma ria das Do -
res e Sil va, Re la tor da Con clu são Téc ni ca,.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 11 de mar ço de 2002. – Nil ton Ge ral do

Le mes de Le mos, Co or de na dor– Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 11 de mar ço de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção (de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os Pro je-
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 549 a 568, de 2003,
que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com o pra zo de -
ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, de acor do com o
art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
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ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo
úni co de cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II, b,
com bi na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa pa re ce res que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PARECER Nº 1.194, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 35
de 2000 (nº 2.733/1997, na Casa de ori-
gem) que de ter mi na a obri ga to ri e da de de
a em ba la gem, o ró tu lo e a pro pa gan da de 
be bi da al coó li ca con te rem ad ver tên cia
so bre a pro i bi ção de sua ven da a me no-
res de de zo i to anos e pre ju di ci a li da de à
sa ú de, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para aná li se, o Pro je to de 
Lei da Câ ma ra (PLC) nº 35, de 2000 (PL nº 2.733, de
1997, na ori gem), cuja au to ria per ten ce ao no bre De -
pu ta do Air ton Dipp e que pre ten de tor nar obri ga tó ria
a ins cri ção das fra ses “Ven da Pro i bi da a Me no res de
De zo i to Anos” e “Be bi da Alcoó li ca é Pre ju di ci al à Sa ú-
de” nas em ba la gens, nos ró tu los e na pro pa gan da da
be bi da al coó li ca.

O pro je to, em seu art. 1º, pa rá gra fo úni co, de fi ne
o con ce i to de be bi da al coó li ca como be bi das po tá ve is
com qual quer teor al coó li co e, em con so nân cia, no
art. 3º, al te ra a Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 1996,
in tro du zin do o mes mo con ce i to para be bi da al coó li ca.
No art. 2º, o re fe ri do pro je to de fi ne as pe na li da des
para o des cum pri men to da lei e, por fim, no art. 4º,
pre vê a vi gên cia da nor ma para cen to e vin te dias
após a pu bli ca ção.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to re ce beu
pa re cer fa vo rá vel, na for ma de subs ti tu ti vo, na Co mis-
são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia e na Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção. No Se na do Fe de ral,
o pro je to foi dis tri bu í do à Co mis são de Assun tos So ci-
a is (CAS) em 21 de ju nho de 2000, ten do sido de sig-
na da a no bre Se na do ra He lo í sa He le na para re la tar a
ma té ria. A ilus tre Se na do ra apre sen tou ao Ple ná rio o
Re que ri men to nº 463, de 2000, que so li ci ta va a tra mi-
ta ção con jun ta da ma té ria em ques tão com o PLC nº

47, de 2000, e com os PLS nºs 63, 97, 159, 453, de
1999, e nº 55, de 2000. Em 21 de no vem bro de 2000,
o Ple ná rio do Se na do re je i tou o re que ri men to, ten do a 
ma té ria re to ma do à CAS. Pos te ri or men te, in clu si ve, o
PLC nº 47, de 2000, trans for mou-se em nor ma ju rí di-
ca – a Lei nº 10.167, de 27 de de zem bro de 2000.

Ao fi nal da úl ti ma le gis la tu ra, em aten di men to
ao que dis põe o art. 89, XIII, § 2º, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral (RISF), o pro je to foi de vol vi do
pela Se na do ra He lo í sa He le na.Em se gui da, foi no va-
men te dis tri bu í do à CAS, de acor do com o art. 332, I,
do RISF, que me de sig nou como re la tor do re fe ri do
pro je to.

II – Aná li se

O Pro je to de lei em aná li se pos sui uma me ri tó ria
in ten ção, qual seja, a de tor nar de co nhe ci men to pú -
bli co a pro i bi ção já exis ten te da ven da de be bi das al -
coó li cas a me no res de de zo i to anos. Tal pro i bi ção, de
fato, vige des de 1990, ano em que foi san ci o na da a
Lei nº 8.069, tam bém co nhe ci da como Esta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te (ECA) que, em seu art. 81,
in ci so II, dis põe cla ra men te so bre o im pe di men to des -
sa prá ti ca.

A pre o cu pa ção do le gis la dor, nes te as pec to, é
que, em sen do este dis po si ti vo da Lei nº 8.069, de
1990, des co nhe ci do do gran de pú bli co, tor ne-se inó -
cuo – “le tra mor ta”, tal qual o jar gão po pu lar. Como diz 
o ilus tre De pu ta do Air ton Dipp em sua jus ti fi ca ti va ao
pro je to de lei, “de nada vale a lei se ela for es cri ta,
mas des co nhe ci da ou es que ci da pelo povo”. Nes te
caso, há am plo am pa ro ao ob je ti vo pre ten di do pelo
au tor do pro je to, em bo ra os me i os com os qua is ele
pre ten da al can çar seu ob je ti vo me re çam uma aná li se
mais apro fun da da, con for me ex po mos a se guir.

Além de pre ver a in tro du ção de fra ses de ad ver-
tên cia nas em ba la gens, nos ró tu los e na pro pa gan da
de be bi das al coó li cas, com o que con cor da mos, há
um se gun do ob je ti vo no pro je to de lei em exa me que
me re ce toda a nos sa aten ção e de ba te, pelo seu ca -
rá ter po lê mi co e con tro ver so. Tra ta-se da equi pa ra ção
en tre to dos os ti pos dis tin tos de be bi das al coó li cas
para efe i to da apli ca ção da Lei nº 9.294, de 1996. Tal
equi pa ra ção é con se gui da ao re de fi nir-se o con ce i to
de be bi da al coó li ca como toda e qual quer be bi da po -
tá vel com qual quer teor al coó li co. Este fato – além de
tra zer in cer te za ju rí di ca a um con ce i to já, por as sim
di zer, “es tá vel” e ab sor vi do pela so ci e da de –  pode
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ain da ser res pon sá vel por tra zer gra ves e ir re pa rá ve is
da nos àque la par ce la da so ci e da de que a pro pos ta
ini ci al men te pre ten dia de fen der: as cri an ças e ado-
les cen tes.

Em pri me i ro lu gar, re gis tre-se que a con fu são
ju rí di ca a que fi ze mos men ção não é um mero exer cí-
cio de re tó ri ca. Sa i bam os meus no bres pa res que
mes mo al guns su cos de fru tas e re fri ge ran tes po dem
pos su ir teor al coó li co su pe ri or a 0,15%. Logo, não é
pos sí vel clas si fi car be bi da al coó li ca ge ne ri ca men te
como aque las que pos su em al gum teor al coó li co.
Inclu si ve, na pró pria clas si fi ca ção das be bi das, ace i ta
pela Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de (OMS), há di fe-
ren ci a ção pelo teor al coó li co. Isto per mi te a exe cu ção
de po lí ti cas pú bli cas efi ca zes des ti na das a re du zir a
in ges tão de ál co ol pela po pu la ção. Re gis tre-se ain da
que não é só a le gis la ção bra si le i ra que dis tin gue,
para efe i to de tri bu ta ção e pu bli ci da de, as be bi das de
acor do com o seu teor al coó li co. Assim tam bém o fa -
zem os EUA, a Itá lia, o Mé xi co e a Espa nha, en tre ou -
tros.

O se gun do pon to que que re mos abor dar diz
res pe i to di re ta men te à sa ú de de cri an ças e ado les-
cen tes. Ado tar este novo con ce i to de be bi da al coó li ca
é pra ti ca men te li mi tar ao pon to-de-ven da a di fe ren ci-
a ção que o con su mi dor faz en tre os di ver sos ti pos de
be bi das. E isto é ruim por que é jus ta men te no pon-
to-de-ven da que o teor al coó li co da be bi da in ge ri da
ad qui re pou ca im por tân cia, com o con su mi dor su je i to
mu i to mais à sen sa ção que pro pi cia a in ges tão da be -
bi da e ao va lor gas to na com pra da mes ma. Des te
modo, de fron tar-se-ão di an te dos nos sos jo vens,
como “dis po ní ve is para con su mo”, be bi das como a
cer ve ja, cujo teor de ál co ol é de 4,5% ao lado de be bi-
das des ti la das, com teor al coó li co su pe ri or a 45%.

Fica evi den te, nes te pon to, a ne ces si da de que a 
po lí ti ca pú bli ca de sa ú de tem em man ter uma di fe ren-
ci a ção en tre as be bi das, de acor do com o vo lu me de
ál co ol pre sen te.

Por sua vez, ar gu men tos há no sen ti do de que o
pro je to de lei em ques tão, ao in tro du zir, de ma ne i ra in -
di re ta, res tri ções à pu bli ci da de e pro pa gan da, es ta ria
con tri bu in do para mi ni mi zar um pro ble ma de sa ú de
pú bli ca, ao aju dar a com ba ter o con su mo ex ces si vo
(e a de pen dên cia) de be bi das al coó li cas, par ti cu lar-
men te en tre os jo vens. Há ain da, den tre os de fen so-
res des te pon to de vis ta, quem jul gue ser ne ces sá rio
ado tar para com as be bi das o mes mo tra ta men to con -

fe ri do ao ta ba co. Exa mi ne mos me lhor es tes as pec-
tos.

Ini ci al men te, ana li se mos a ques tão do ál co ol e
da sa ú de. Con tra ri a men te ao con sen so ci en tí fi co em
re la ção ao fumo, não há evi dên ci as em pí ri cas for tes
so bre a as so ci a ção en tre be bi das, con su mi das de
for ma mo de ra da, e ma les à sa ú de. Qu an do da tra mi-
ta ção nes ta Casa da Lei nº 10.167, de 2000, que in -
tro du ziu for tes res tri ções à pro pa gan da do fumo, di -
ver sas au diên ci as pú bli cas fo ram re a li za das so bre o
ter na.

Já na que la épo ca ha via um in te res se mu i to for te
por par te dos de fen so res da in dús tria ta ba gis ta em
tra zer jun to para a are na po lí ti ca a ques tão das be bi-
das al coó li cas, tal vez como for ma de con fun dir as si -
tu a ções e, com isso, li vrar-se das res tri ções que fo-
ram, ao fim, jus ta men te ado ta das.

Vou ci tar aqui dois de po i men tos que me cha ma-
ram a aten ção (e re co men do for te men te ao Mi nis tro
Hum ber to Cos ta que tome co nhe ci men to dos mes-
mos, pois os téc ni cos ain da de vem es tar atu an do no
Mi nis té rio da Sa ú de). São os de po i men tos na au diên-
cia pú bli ca con jun ta da CAS e CCJ re a li za da em
18-10-2000, do Dr. José Ro serm berg, da Asso ci a ção
Mé di ca Bra si le i ra, e do Dr. José Ko gut, do Insti tu to
Na ci o nal do Cân cer.

Inda ga dos pelo Se na dor Edu ar do Su plicy so bre
os ma le fí ci os do ál co ol vis-à-vis os do fumo, res pon-
dem eles:

“O SR. JOSÉ KOGUT – Se na dor Edu ar do Su-
plicy, a de ci são de fu mar é am bi en tal. A pes soa que
fuma o faz com aque les que es tão ao seu lado, con ta-
mi nan do o am bi en te, o chão, os ta pe tes. Ele não fuma 
so zi nho. Fu mar não é do sa do. Não sa be mos quan tos
ci gar ros ca u sa rão a mu ta ção ge né ti ca que dará ori -
gem ao tu mor de pul mão, aos tu mo res de ca be ça e
pes co ço, ao tu mor de be xi ga; não sa be mos, O ál co ol,
sa be mos, usa do em me di das ra zoá ve is, faz bem à
sa ú de. Te mos po pu la ções na Eu ro pa que be bem vi -
nho há de ze nas de ge ra ções e não so frem de ge ne ra-
ção he pá ti ca, apre sen tam um bem es tar so ci al e um
ní vel de vida mu i to bom. Pen so que essa é ba si ca-
men te a di fe ren ça.“;

“O SR. JOSÉ ROSEMBERG – Vou di zer, mais
me nos o mes mo que o Dr. Ko gut aca ba de ex por.

A pro ble má ti ca do ta ba gis mo é to tal men te di fe-
ren te da do al co o lis mo. Englo bar numa mes ma lei a
pro i bi ção de pro pa gan da para os dois pro du tos pode
pre ju di car um ou fa ci li tar ao ou tro [...]. Os ór gãos in -
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ter na ci o na is de sa ú de pas sa ram a dis cu tir o pro ble-
ma do con tro le da epi de mia ta bá gi ca, e, en tre as me -
di das to ma das, está a abo li ção da pro pa gan da, mas
cu i dam ape nas do ta ba co e não to cam no pro ble ma
do al co o lis mo, que te ria ou tro en fo que a ser en ca ra-
do, por que é mu i to gra ve tam bém, mas não traz as
con se qüên ci as do ta ba co.[...]

O al co o lis mo não pro vo ca a sé rie de do en ças
que pro vo ca o ta ba gis mo. Já dis se que há mais de 50
do en ças bem ca ta lo ga das e cujo fa tor de ris co o ta ba-
co au men ta, são fa tos já pro va dos. Por quê? Por que o 
ta ba co é a subs tân cia mais tó xi ca que o ho mem in tro-
duz no seu or ga nis mo. Já há hoje 7.000 subs tân ci as
co nhe ci das em la bo ra tó rio de re fe rên ci as e que exis -
tem no ta ba co, das qua is 6.000 mais ou me nos já es -
tu da das e 4.720 de fi ni ti va men te es tu da das. O meu
co le ga, o Dr. Aris tó te les [re fe re-se aqui a um ou tro ex -
po si tor, Dr. Aris tó te les Con te de Alen car Fi lho], mos -
trou um qua dro que atin ge toda a eco no mia or gâ ni ca.
Não há hoje se tor da me di ci na que não seja atin gi do
pelo ta ba co, seja apa re lho cir cu la tó rio, res pi ra tó rio,
sis te ma ós seo, o cé re bro, tudo é atin gi do. Do en ças
que não sa bía mos es tar li ga das ao ta ba co – foi men -
ci o na do ca ta ra ta pelo Aris tó te les – o que não se es -
pe ra va, e com mo di fi ca ções no DNA. Como mu i to
bem fa lou V. Sª, o ál co ol não pro duz as mo di fi ca ções
do DNA que pro vo ca o ta ba co [...]. O al co o lis mo deve
ser abor da do, mas acre di to que seja mais prá ti co
duas le gis la ções se pa ra das es pe ci fi ca men te para
aten der a to dos es ses as pe tos.”

Em re su mo, pelo que nos di zem os emi nen tes
es pe ci a lis tas, não há as so ci a ção di re ta en tre con su-
mo de ál co ol e pro ble mas de sa ú de, ex ce to quan do o
con su mo evo lui para a de pen dên cia – o al co o lis mo.

Por sua vez, não se pode fa lar em as so ci a ção
di re ta en tre a pro pa gan da de be bi das e sua in du ção
ao con su mo pe los jo vens. Não há pro va ci en tí fi ca,
tese, es tu do, en que te, sur vey ou qual quer tipo de tra -
ba lho que per mi ta con clu sões de fi ni ti vas, es ta be le-
cen do uma re la ção di re ta en tre a pro pa gan da e o
con su mo de be bi das al coó li cas pe los jo vens. Ve ja-
mos o que afir ma um do cu men to de fe ve re i ro de
1998, de au to ria nada me nos que do Insti tu to Na ci o-
nal so bre Abu so do Álco ol e Alco o lis mo (NIAAA), dos
EUA: “Embo ra exis ta uma cren ça di fun di da de que a
pro pa gan da de be bi da al coó li ca con tri bui para o iní cio
e a con ti nu i da de do con su mo en tre os jo vens, é li mi ta-
da a pes qui sa do cu men tan do a na tu re za e a ex ten-
são des sa as so ci a ção”. Este Insti tu to (o NIAAA) é um
dos mais im por tan tes e con ce i tu a dos ins ti tu tos mun -

di a is do se tor, li ga do ao ór gão cor res pon den te ao mi -
nis té rio da sa ú de, no go ver no ame ri ca no. O mes mo
do cu men to de i xa cla ro que “a pes qui sa so bre os efe i-
tos da pro pa gan da de be bi da al coó li ca na vi são e no
com por ta men to dos jo vens em re la ção ao as sun to
tem sido li mi ta da e as des co ber tas não têm sido con -
sis ten tes”.

Mas, en tão, pode-se per gun tar, se não é cedo
que a pro pa gan da exer ça in fluên cia so bre os há bi-
tos de in ges tão de ál co ol pe los jo vens, o que po de-
ria ca u sar esta in fluên cia?

Um ba lan ço so bre o que já se sabe acer ca
des sas ca u sas pode ser en con tra do no Re la tó rio
Espe ci al ao Con gres so dos EUA so bre Be bi das
Alcoó li cas e Sa ú de, de 2000, fe i to pelo De par ta-
men to de Sa ú de Ame ri ca no, em co la bo ra ção com
o Insti tu to Na ci o nal so bre Abu so de Álco ol e Alco o-
lis mo (NIAAA). Ali, fica cla ro que exis tem múl ti plos
ca mi nhos para o com por ta men to que en vol ve o
con su mo pro ble má ti co de be bi da al coó li ca (abu so
ou de pen dên cia). Não exis te uma úni ca e sim ples
ex pli ca ção. Tan to no caso de abu so quan to no de
al co o lis mo en tre jo vens e ado les cen te, as ca u sas
são múl ti plas e es tão re la ci o na das com os há bi tos
de con su mo de be bi das pe los pais; o tipo de am bi-
en te fa mi li ar e de cri a ção dis pen sa da aos fi lhos; as
pres sões e o es tres se da vida con tem po râ nea; o
tem pe ra men to das cri an ças ou a con vi vên cia com
co le gas e ami gos que usam ál co ol. Em ge ral, os fa -
to res que per mi tem prog nos ti car o en vol vi men to
de ado les cen tes com o ál co ol são os mes mos para 
ou tras for mas pro ble má ti cas de com por ta men to
nes sa fa i xa etá ria, como de lin qüên cia ju ve nil e
com por ta men to se xu al de ris co, para os qua is, não 
se pode re la ci o nar in fluên ci as de le té ri as da pu bli-
ci da de, pelo sim ples fato de que não há.

Assim, a pura e sim ples pro i bi ção à pro pa gan da
de be bi das pode se to mar uma fal sa so lu ção para o
pro ble ma (re le van te, re co nhe ce mos) do abu so de be -
bi das al coó li cas en tre os jo vens, à me di da que pode
vir a in du zir este pú bli co para o con su mo de be bi das
de mais alto teor al coó li co, tor nan do-os mais sus ce tí-
ve is à de pen dên cia al coó li ca. Este gra ve ris co se apli -
ca tam bém para as pro pos tas de res tri ções ao ho rá rio
das pro pa gan das.

Re su min do, não há con clu são fun da men ta da
e de fi ni ti va so bre a efi cá cia de me di das que res-
trin jam a pro pa gan da de be bi das al coó li cas, nem
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tam pou co que per mi ta afir mar que a pu bli ci da de
induz ou ele va o con su mo en tre os jo vens. Nes te sen -
ti do, o ca mi nho mais ade qua do, sem som bra de dú vi-
da, é o da ado ção de li mi tes à pu bli ci da de, li mi tes es -
tes gra du a dos con for me se di fe ren ci em as be bi das
pelo seu teor al coó li co.

Nes te pon to, é im por tan te lem brar que, hoje em
dia, já vi go ram res tri ções à pro pa gan da de be bi das
al coó li cas, nos ter mos da Lei nº 9.294, de 1996) e,
tam bém, pela auto-re gu la men ta ção que o se tor se
im põe, por meio do Con se lho Na ci o nal de Auto-Re gu-
la men ta ção Pu bli ci tá ria (CONAR) e, adi ci o nal men te,
no caso dos pro du to res de cer ve ja, por um Có di go de
Pu bli ci da de e Mar ke ting ado ta do pe las in dús tri as fi li a-
das ao sin di ca to dos pro du to res (Sin di cerv). Que fi -
que cla ro, por tan to, que não se pre ten de aqui ado tar a 
per mis si vi da de no que res pe i ta à pu bli ci da de de be bi-
das al coó li cas.

Antes, pelo con trá rio, en ten de mos que é ne ces-
sá rio ca mi nhar gra da ti va men te num as sun to em que
não há con sen so ci en tí fi co – o efe i to da pu bli ci da de
de be bi das al coó li cas so bre o com por ta men to dos jo -
vens. Por um lado, ini bir os efe i tos ne ga ti vos que essa
pu bli ci da de pode vir a ter. Por ou tro, man ter gra us de
li ber da de nes sa po lí ti ca, a fim in clu si ve de se res guar-
dar a pos si bi li da de con cre ta de exe cu ção de po lí ti cas
de sa ú de para o se tor. Este é o de sa fio que se co lo ca
à fren te do le gis la dor res pon sá vel.

Como cos tu ma va ci tar o emi nen te eco no mis ta
in glês Alfred Mars hall: na tu ra non fa cit sal tum [a na tu-
re za não se move aos pu los], a me nos que que i ra mos
re pe tir ex pe riên ci as como as da co mu ni da de de Va -
lên cia, na Espa nha, que, após qua tro anos de vi gên-
cia de urna lei ex tre ma men te res tri ti va so bre o as sun-
to ‘pu bli ci da de de be bi das’, cur vou-se à re a li da de
prá ti ca, obri gan do-se a uma re vi são na le gis la ção.

Um bre ve his tó ri co da le gis la ção so bre a pu bli-
ci da de do ta ba co mos tra o gra du a lis mo com que
esse pro ble ma foi en fren ta do no Bra sil. Até 1988,
não co nhe cía mos qual quer res tri ção, ten do a Cons -
ti tu i ção de 1988 in tro du zi do este con ce i to em seu
art. 220, § 4º, re me ten do sua apli ca bi li da de para
uma le gis la ção pos te ri or. Ape nas em 1996, com a já
ci ta da Lei 9.294, de 1996, es tas res tri ções ga nha-
ram ope ra ci o na li da de. Tais res tri ções fo ram sen do
al te ra das pa u la ti na men te até o seu auge, com o ad -
ven to da Lei 10.167, de de zem bro de 2000. Em abril 
de 2003, a Me di da Pro vi só ria nº 118 foi edi ta da com 

o ob je ti vo de fle xi bi li zar a le gis la ção ado ta da pou co
mais de dois anos an tes.

Um úl ti mo e for ça do ar gu men to cos tu ma ser
lan ça do nes te de ba te, mor men te quan do se per dem
as ra zões ob je ti vas do mes mo. Tra ta-se da as so ci a-
ção en tre in ges tão de be bi das al coó li cas e o ato de di -
ri gir, mais co nhe ci do pela si gla em in glês – drink and
dri ve. Tra ta-se cla ra men te de um da que les ca sos em
que, pre sen te a re la ção de ca u sa e efe i to nos exem -
plos iso la dos, logo se ex tra po la a na tu re za uni ver sal
da ca u sa li da de.

Não se quer ne gar a exis tên cia de aci den tes
pro vo ca dos pelo fato de o con du tor do ve í cu lo ter di ri-
gi do após in ges tão ex ces si va de ál co ol. Mas é só isso. 
Não se pode daí cul par a exis tên cia da pu bli ci da de de 
be bi das al coó li cas pe los aci den tes de trân si to pro vo-
ca dos pelo con su mo ex ces si vo de ál co ol.

O com por ta men to ar ris ca do e im pru den te de
mo to ris tas ao vo lan te é fru to de uma pos tu ra in di vi du-
al. “Asso ci ar a pu bli ci da de de cer ve ja na te le vi são
com o com por ta men to ar ris ca do ao vo lan te é um ca -
mi nho mais do que sim plis ta”, nos in for ma a Dra. Ila na
Pinsky, uma das ma i o res es tu di o sas bra si le i ras da re -
la ção en tre ál co ol e pro pa gan da. Tal as so ci a ção tam -
bém des via a so ci e da de do de ba te es sen ci al: o da
exis tên cia de uma le gis la ção de trân si to que pro í be
este tipo de prá ti ca e que não é cum pri da, sob o olhar
be ne vo len te das au to ri da des de trân si to. Nes te caso,
a so lu ção pas sa pela ação ri go ro sa des sas au to ri da-
des no sen ti do de co i bir e pu nir a prá ti ca ile gal. Foi as -
sim que o país pas sou a res pe i tar li mi tes de ve lo ci da-
de nas ruas e ave ni das, bem como a uti li zar o cin to de 
se gu ran ça.

Além des sa ação ri go ro sa, são mu i to úte is as
cam pa nhas de pre ven ção e edu ca ção que con tri-
bu em para mo di fi car o com por ta men to dos in di ví-
du os. Nes te sen ti do, em fe ve re i ro úl ti mo, a OMS
re a li zou uma re u nião com re pre sen tan tes da in-
dús tria de be bi das al coó li cas para tra tar do tema
in ges tão de ál co ol e sa ú de pú bli ca. No que res pe i-
ta à re pres são ao há bi to de di ri gir após o con su mo
de be bi das al coó li cas, fo ram tra ça das di re tri zes
que res sal ta ram a im por tân cia da co o pe ra ção en -
tre a so ci e da de e o po der pú bli co, re for çan do as -
sim o pa pel das cam pa nhas pre ven ti vas e edu ca ti-
vas. Em ou tras pa la vras, cons tru ir com edu ca ção
um com por ta men to so ci al que não se con so li da rá
ten do por base a cen su ra.
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Acres cen te-se, por fim, que, pela auto-re gu la-
men ta ção do Co nar, os anún ci os não de vem en co ra-
jar o con su mo ex ces si vo, nem in du zir ao con su mo em 
si tu a ções pe ri go sas, ile ga is e so ci al men te con de ná-
ve is. Por tan to, não se pode fa lar em in cen ti vo da pu -
bli ci da de a este com por ta men to re pro vá vel e ile gal
que é o de be ber e di ri gir.

Em suma, em que pese ha ver dú vi das so bre a
re la ção ca u sal en tre pro pa gan da e con su mo de
be bi das al coó li cas en tre os jo vens, acre di ta mos
que o Po der Le gis la ti vo deva ado tar ini ci a ti vas que
bus quem re gu la men tar a pro pa gan da de be bi das
al coó li cas, de acor do com o teor de ál co ol con ti do
nas mes mas, o que já se tor na in clu si ve ten dên cia
mun di al. De ven do, por tan to, re vi sar, am pli ar e atu -
a li zar a le gis la ção hoje exis ten te so bre a pu bli ci da-
de des tes pro du tos.

Nos sa in ten ção é, pois, in cor po rar à le gis la-
ção bra si le i ra os avan ços já al can ça dos atra vés da 
auto-re gu la men ta ção vi gen te no mer ca do pu bli ci-
tá rio, bem como do tar a le gis la ção vi gen te de me -
ca nis mos que per mi tam cor ri gir as fa lhas exis ten-
tes. Isso co lo ca rá o Bra sil na van guar da dos pa í-
ses que se de bru ça ram so bre o as sun to, como in -
di ca um es tu do pro du zi do pela em pre sa Ca na de-
an, es pe ci a li za da em pes qui sas so bre be bi das.
Se gun do este le van ta men to, re a li za do nos 15 pa í-
ses-mem bros da União Eu ro péia, mais 12 pa í-
ses-can di da tos, além de No ru e ga e Su í ça, “a re gu-
la men ta ção está acon te cen do em to dos os pa í ses
es tu da dos. Isto está sen do al can ça do por meio de
nova le gis la ção e por meio da auto-re gu la men ta-
ção pro mo vi da pela in dús tria da pro pa gan da – ou,
mais co mu men te, por uma mis tu ra das duas

Assim sen do, o subs ti tu ti vo que ora apre sen-
ta mos ao PLC nº 35, de 2000, além de pro mo ver a
ade qua ção do re fe ri do pro je to à Lei Com ple men tar
nº 95, de 1998, e de es ta be le cer um cri té rio úni co
de pe na li da des com base na Lei 9.294, de 1996,
se ca rac te ri za rá pela in tro du ção, den tre ou tras,
das se guin tes mo di fi ca ções na le gis la ção atu al:

• res tri ções para a pro pa gan da de be-
bi das, gra du a das de acor do com o teor de
ál co ol ne las con ti do;

• obri ga ção de os pon tos-de-ven da
con te rem pu bli ci da de in for man do so bre a

pro i bi ção de ven da de be bi das al coó li cas a
me no res de 18 anos;

• pro i bi ção à pu bli ci da de de be bi das al -
coó li cas di ri gi das às cri an ças e aos ado les-
cen tes;

• pro i bi ção à pu bli ci da de de be bi das al -
coó li cas cujo con te ú do in ten ci o nal men te di-
re ci o ne à as so ci a ção en tre o con su mo de
be bi das al coó li cas e a se xu a li da de, o êxi to
pro fis si o nal, so ci al ou se xu al, bem como ao
de sem pe nho sa u dá vel de qual quer ou tra
ati vi da de;

• pro i bi ção à pu bli ci da de de be bi das al -
coó li cas que as so cie de ma ne i ra po si ti va
es tas be bi das à con du ção de ve í cu los au to-
mo to res;

• pro i bi ção à pu bli ci da de de be bi das al -
coó li cas que en co ra je o con su mo ex ces si vo
ou que in cen ti ve o con su mo em lo ca is ou si -
tu a ções ile ga is, pe ri go sas, im pró pri as ou so -
ci al men te con de ná ve is;

• in clu são, na pro pa gan da, nas em ba-
la gens e nos ró tu los, de men sa gens e fra-
ses que re co men dem o con su mo mo de ra do
e res pon sá vel das be bi das al coó li cas;

• res tri ções à pu bli ci da de e à co mer ci-
a li za ção de be bi das al coó li cas em es ta be le-
ci men tos de en si no;

• de ter mi na ção para que a pu bli ci da de
es tá ti ca em es tá di os e lo ca is si mi la res não
con te nham re co men da ção de con su mo.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to e con si de ran do o ine gá vel
mé ri to do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 35, de 2000,
bem como o aten di men to do re qui si to da cons ti tu ci o-
na li da de, nos so voto é pela sua apro va ção, na for ma
do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1-CAS (SUBSTITUTIVO)

Alte ra a Lei n° 9.294, de 15 de ju lho
de 1996, que dis põe so bre as res tri ções
ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí-
ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men-
tos, te ra pi as e de fen si vos agrí co las, nos
ter mos do § 4º do art. 220 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se o se guin te art. 4º-A na Lei

n° 9.294, de 15 de ju lho de 1996:

“Art. 4º-A. A pro pa gan da co mer ci al de

toda e qual quer be bi da po tá vel, cujo teor

al coó li co su pe re um grau Gay-Lus sac,

obe de ce rá aos se guin tes prin cí pi os:
I – não in clu ir cri an ças e ado les cen-

tes;
II – não se di ri gir à cri an ça nem ao

ado les cen te;
III – não as so ci ar in ten ci o nal men te o 

con su mo des ses pro du tos à se xu a li da de,
ao êxi to pro fis si o nal, so ci al ou se xu al,
nem ao de sem pe nho sa u dá vel de qual-
quer ou tra ati vi da de, bem como não me-
nos pre zar os que não con so mem es ses
pro du tos;

IV – não as so ci ar de ma ne i ra po si ti-
va o con su mo de be bi das al coó li cas à
con du ção de ve í cu los au to mo to res;

V – não in cen ti var o con su mo ex ces-
si vo, abu si vo ou ir res pon sá vel nem o con -
su mo em lo ca is ou si tu a ções ile ga is, pe ri-
go sas, im pró pri as ou so ci al men te con de-
ná ve is;

VI – não in cen ti var o con su mo por
even tu a is qua li da des e efe i tos ci en tí fi cos
ou me di ci na is dos pro du tos men ci o na dos
no ca put;

VII – in clu ir em suas pe ças pu bli ci tá-
ri as no rá dio, te le vi são, in clu si ve por as si-
na tu ra, e ci ne ma, com du ra ção igual ou
su pe ri or a quin ze se gun dos, men sa gens
in for ma ti vas com pre ce i tos de mo de ra-
ção, re co men dan do o con su mo de ma ne i-
ra res pon sá vel, ex ce to quan do as pe ças
pu bli ci tá ri as não con ti ve rem re co men da-
ção cla ra de con su mo;

VIII – con ter, nos anún ci os in se ri dos
em pu bli ca ções es cri tas ou sob a for ma
de pôs te res, pa i néis e car ta zes, fra ses
com re co men da ção de con su mo mo de ra-
do e res pon sá vel, ex ce to quan do os anún-
ci os não con ti ve rem re co men da ção cla ra de
con su mo;

§ 1º A pro pa gan da es tá ti ca em ve í cu-
los de com pe ti ção, es tá di os, pis tas, pal cos e 
lo ca is si mi la res so men te po de rá iden ti fi car a 
mar ca ou o slo gan do pro du to, sem re co-
men da ção de con su mo.

§ 2º Os ró tu los e as em ba la gens de
be bi das al coó li cas de ve rão con ter, de ma ne-
i ra vi sí vel e des ta ca da, fra se re co men dan do
o con su mo mo de ra do e res pon sá vel do pro -
du to, ex ce to quan do des ti na do à ex por ta-
ção. (AC)”

Art. 2º Acres cen te-se o se guin te art. 4º-B na
Lei 9.294, de 15 de ju lho de 1996:

“Art.4º-B Os lo ca is de ven da dos pro-
du tos de que tra ta o ad. 4°-A de vem con ter
in ter na men te e ex ter na men te, pa i nel ou car -
taz in for man do que a ven da de be bi da al -
coó li ca é pro i bi da para me no res de de zo i-
to anos.

§ 1° A pu bli ci da de co mer ci al dos
pro du tos de que tra ta o pa rá gra fo úni co,
do art. 1º des ta lei não se va le rá de vi si-
tas pro mo ci o na is, nem da dis tri bu i ção
gra tu i ta em lo ca is pú bli cos ou es ta be le ci-
men tos de en si no.

§ 2º É ve da da, em es ta be le ci men tos
de en si no e sa ú de, a ven da dos pro du tos
a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or.(AC)”

“Art. 4º-C As em pre sas que fo rem
fla gra das ven den do be bi das al coó li cas a
me no res de 18 anos, te rão suas ati vi da-
des sus pen sas por 15 (quin ze) dias.

Pa rá gra fo Úni co. Em caso de re in ci-
dên cia, se rão fe cha das, fi can do seus pro -
pri e tá ri os im pe di dos de abri rem no vas
em pre sas com ati vi da des se me lhan tes.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor 90 (no ven ta)
dias após sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003 – Lú-
cia Vâ nia, Pre si den te – Ante ro Paes de Bar ros, Re-
la tor – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Flá -
vio Arns – Sibá Ma cha do – Ge ral do Mes qui ta Jú ni-
or – Mão San ta – Ju vên cio da Fon se ca – Pa pa léo
Paes – Le o mar Qu in ta ni lha – Ante ro Paes de Bar -
ros – Au gus to Bo te lho – Pa trí cia Sa bo ya Go mes –
Tião Vi a na – De mós te nes Tor res – Efra im Mo ra is.

Se tem bro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 6 26247    573ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Da Co mu ni ca ção So ci al
Art. 220. A ma ni fes ta ção do pen sa men to, a cri a-

ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer for ma,
pro ces so ou ve í cu lo não so fre rão qual quer res tri ção,
ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

§ 4º A pro pa gan da co mer ci al de ta ba co, be bi das
al coó li cas, agro tó xi cos, me di ca men tos e te ra pi as es -
ta rá su je i ta a res tri ções le ga is, nos ter mos do in ci so II
do pa rá gra fo an te ri or, e con te rá, sem pre que ne ces-
sá rio, ad ver tên cia so bre os ma le fí ci os de cor ren tes de 
seu uso.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e 
do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................

Dos Pro du tos e Ser vi ços
Art. 81. É pro i bi da a ven da à cri an ça ou ao ado -

les cen te de:
....................................................................................

II – be bi das al coó li cas;
....................................................................................

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dis põe so bre as res tri ções ao uso e
à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros, be -
bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as
e de fen si vos agrí co las, nos ter mos do §
40 do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................

Art. 4º So men te será per mi ti da a pro pa gan da
co mer ci al de be bi das al coó li cas nas emis so ras de rá -
dio e te le vi são en tre as vin te e uma e as seis ho ras.

§ 1º A pro pa gan da de que tra ta este ar ti go não
po de rá as so ci ar o pro du to ao es por te olím pi co ou de
com pe ti ção, ao de sem pe nho sa u dá vel de qual quer
ati vi da de, à con du ção de ve í cu los e a ima gens ou
idéi as de ma i or êxi to ou se xu a li da de das pes so as.

§ 2º Os ró tu los das em ba la gens de be bi das al -
coó li cas con te rão ad ver tên cia nos se guin tes ter mos:
“Evi te o Con su mo Exces si vo de Álco ol”.

Art. 5º As cha ma das e ca rac te ri za ções de pa tro-
cí nio dos pro du tos in di ca dos nos arts. 2º e 4º, para
even tos alhe i os à pro gra ma ção nor mal ou ro ti ne i ra
das emis so ras de rá dio e te le vi são, po de rão ser fe i tas
em qual quer ho rá rio, des de que iden ti fi ca das ape nas
com a mar ca ou slo gan do pro du to, sem re co men da-
ção do seu con su mo.

§ 1º As res tri ções des te ar ti go apli cam-se à pro -
pa gan da es tá ti ca exis ten te em es tá di os, ve í cu los de
com pe ti ção e lo ca is si mi la res.

§ 2º Nas con di ções do ca put, as cha ma das e ca -
rac te ri za ções de pa tro cí nio dos pro du tos es ta rão li be-
ra dos da exi gên cia do § 2º do art. 3º des ta lei.
....................................................................................

LEI Nº 10.167, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000.

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.294,
de 15 de ju lho de 1996, que dis põe so bre
as res tri ções ao uso e à pro pa gan da de
pro du tos fu mí ge nos, be bi das al coó li cas,
me di ca men tos, te ra pi as e de fen si vos
agrí co las.

....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 118,
DE 3 DE ABRIL 2003

Alte ra a Lei nº 9.294, de 15 de ju lho
de 1996, que dis põe so bre as res tri ções
ao uso e à pro pa gan da de Con ver ti da na
Lei nº 10.702, de 14-7-2003 pro du tos fu-
mí ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men-
tos, te ra pi as e de fen si vos agrí co las, nos
ter mos do § 42 do art. 220 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

....................................................................................
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LEI Nº 10.702, DE 14 DE JULHO DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.294, de 15 de ju lho
de 1996, que dis põe so bre as res tri ções
ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí-
ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men-
tos, te ra pi as e de fen si vos agrí co las, nos
ter mos do § 42 do art. 220 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

....................................................................................

PARECER Nº 1.195, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 208 – Com ple men tar, de 2000, de au to-
ria do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, “que
cria o Sis te ma de Equa li za ção das Trans -
fe rên ci as Cons ti tu ci o na is dos Fun dos de 
Par ti ci pa ção, mo di fi can do a Lei Com ple-
men tar nº 62, de 28 de de zem bro de 1989.

Re la tor: Se na dor Del cí dio Ama ral

I – Re la tó rio

Tra ta-se de pro je to de lei do emi nen te Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no que cria o Sis te ma de Equa li za ção
das Transfe rên ci as Cons ti tu ci o na is dos Fun dos de
Par ti ci pa ção, mo di fi can do a Lei Com ple men tar nº 62,
de 28 de de zem bro de 1989.

O pro je to de lei em co men to tem por ob je ti vo es -
ta be le cer uma sis te má ti ca de re pas se das trans fe rên-
ci as cons ti tu ci o na is, a fim de ga ran tir um cro no gra ma
men sal de de sem bol so es tá vel.

São acres ci dos qua tro ar ti gos à Lei Com ple-
men tar nº 62. O pri me i ro ar ti go cria o Sis te ma de
Equa li za ção das Trans fe rên ci as Cons ti tu ci o na is do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe -
de ral (FPE) e do Fun do de Parti ci pa ção dos Mu ni cí pi-
os (FPM).

No se gun do ar ti go, de fi ne-se que os re cur sos
que cons ti tu i rão o sis te ma se rão pro ve ni en tes dos
sal dos po si ti vos dos re pas ses cons ti tu ci o na is a que
se re fe rem as alí ne as a e b do in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, de ven do, em caso de ne ces si-
da de, se rem dis po ni bi li za dos re cur sos ori un dos do
Te sou ro Na ci o nal, com re po si ção pre vis ta no exer cí-
cio se guin te.

No ter ce i ro ar ti go, de fi ne-se que as trans fe rên ci-
as cons ti tu ci o na is se rão re pas sa das men sal men te,
em par ce las igua is, em ra zão da mé dia do va lor glo -
bal de cada re pas se re a li za do no exer cí cio an te ri or,

sen do que os ex ce den tes acu mu la dos se rão re pas-
sa dos aos es ta dos e mu ni cí pi os nos úl ti mos dois me -
ses do ano.

No quar to ar ti go, de ter mi na-se que o sis te ma
cri a do seja ge ren ci a do pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal.

Com a nova sis te má ti ca, re vo ga-se o § 2º do art.
2º da Lei Com ple men tar nº 62. Fica es ta be le ci da,
tam bém, que a vi gên cia ocor re rá a par tir do se gun do
mês sub se qüen te à sua pu bli ca ção.

II – Aná li se

Pas sa-se, ago ra, a ana li sar a su pra ci ta da pro -
po si ção le gis la ti va. A Ta be la 1 evi den cia como fi ca ri-
am as trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os (FPM) no exer cí cio de
2000, ten do como base o exer cí cio de 1999, caso a lei 
em aná li se já es ti ves se em vi gor.

Obser va-se que as trans fe rên ci as do FPM fi ca ri-
am, até ou tu bro do exer cí cio de 2000, fi xas no mon -
tan te de R$1,142 bi lhão. Dada a sa zo na li da de da ar -
re ca da ção fe de ral (ma i or aque ci men to da eco no mia
no iní cio do ano e pe río do de re co lhi men to de tri bu tos
fe de ra is), re gis trar-se-ia uma trans fe rên cia a me nor
para os di ver sos mu ni cí pi os bra si le i ros da or dem de
R$920,1 mi lhões en tre ja ne i ro e maio, de vi do ao fato
de que nes te pe río do a ar re ca da ção fe de ral é ma i or
do que a mé dia re gis tra da.

Nos me ses de ju nho, ju lho e agos to, em ver da-
de, a trans fe rên cia na mé dia se ria su pe ri or à trans fe-
rên cia real. Mais uma vez, deve-se res sal tar que tal
com por ta men to sa zo nal está re la ci o na do com o ci clo
de pro du ção anu al, já que es tes me ses re gis tram um
aque ci men to me nor da eco no mia e não são me ses
con cen tra do res de re co lhi men to de tri bu tos fe de ra is
anu a is. De fato, foi esta sa zo na li da de a me nor nos
me ses in ter me diá ri os de cada exer cí cio que le vou à
idéia da pro pos ta ago ra em exa me nes ta Co mis são.

A re cu pe ra ção do cres ci men to sa zo nal, com a
apro xi ma ção do fi nal de cada ano, faz com que em
se tem bro e ou tu bro re gis tre-se um dis tan ci a men to
cres cen te en tre o re pas se pela mé dia e o re pas se
real, sen do que este dis tan ci a men to se tra duz em um
re pas se a me nor para os mu ni cí pi os.

Pela pró pria pro pos ta, os me ses de no vem bro e
de zem bro se ri am uti li za dos para com pen sar to dos os 
re pas ses a me nor acu mu la dos du ran te o exer cí cio,
ge ran do gran des trans fe rên ci as no fi nal de cada ano.
Des ta que-se que o exem plo re gis tra do apli car-se-ia,
mu ta tis mu tan dis , para to dos os anos em que se re -
gis tras se cres ci men to na eco no mia.
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E im por tan te per ce ber que, tan to na sis te má ti ca
atu al, como na que se ria de ri va da da pro pos ta em
aná li se, o va lor glo bal das trans fe rên ci as den tro do
exer cí cio per ma ne ce ria o mes mo. Des tar te, o que de
fato se está dis cu tin do é como se dará a fór mu la do
cál cu lo do re pas se men sal do fun do de par ti ci pa ção,
as sim como a sua dis tri bu i ção em um de ter mi na do
exer cí cio fi nan ce i ro.

Ora, a aná li se dos da dos de mons tra, de for ma
ine xo rá vel, que a al te ra ção pro pos ta não traz ga nhos
efe ti vos para os di ver sos en tes da Fe de ra ção, quan do
vis tos em seu con jun to. A pre ten sa van ta gem es ta ria
na não ocor rên cia da os ci la ção da re ce i ta de trans fe-
rên cia nos me ses in ter me diá ri os do ano, mas o pre ço
pago por tal van ta gem é uma trans fe rên cia a me nor
sig ni fi ca ti va no iní cio de cada exer cí cio, di mi nu in-
do-se os gra us de li ber da de do ges tor pú bli co com pe-
ten te. Res sal te-se que a es ta bi li da de mo ne tá ria, as -
so ci a da com a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, já pro -
pi cia ele men tos para que cada ente da Fe de ra ção
pos sa fa zer a pre vi si bi li da de ade qua da de seu flu xo
de ca i xa, in clu in do-se nes te a sa zo na li da de do ci clo
de pro du ção anu al, sem a ne ces si da de de que se cri -
em ins tru men tos ar ti fi ci a is de con tro le de re pas ses.

Não faz sen ti do pu nir um mu ni cí pio, ou mes mo
um es ta do, que te nha as suas fi nan ças equi li bra das e

com um flu xo de ca i xa bem pla ne ja do, re du zin do as
suas trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is no iní cio de um
exer ci do, a fim de que este não so fra os ci la ções nes -
tas mes mas trans fe rên ci as.

O pro ble ma das os ci la ções no flu xo de ca i xa
não é de ri va do da sis te má ti ca de cál cu lo e dis tri bu i-
ção dos re pas ses dos fun dos de par ti ci pa ção, mas
uma ques tão ge ren ci al de cada go ver nan te.

Além de não tra zer ga nhos efe ti vos aos di ver sos
en tes da Fe de ra ção, a pro pos ta em co men to traz, em
seu con jun to, di fi cul da des ope ra ci o na is de ges tão por 
par te do Te sou ro Na ci o nal, que se ri am ex tre ma men te
ques ti o ná ve is e, mu i tas das ve zes, da no sas, prin ci-
pal men te aos mu ni cí pi os. Uma si tu a ção que pode ser
vi su a li za da, e que com cer te za ocor re rá na prá ti ca, é
a de uma pre fe i tu ra com flu xo de ca i xa bem pla ne ja do
de i xan do de re ce ber as co tas a ma i or no iní cio de
cada exer cí cio, em de tri men to de um re ce bi men to
com pen sa tó rio no fi nal de cada ano. Ora, ocor re que
se a pre fe i tu ra está bem ad mi nis tra da, po de rá apli car
mu i to me lhor o seu ex ce den te no iní cio de ano do que
es pe rar o fi nal do exer cí cio. De fato, a pro pos ta apre -
sen ta-se uma res tri ção ao sis te ma fe de ra ti vo.

Cabe tam bém res sal tar que, em caso de uma
re ces são eco nô mi ca pro fun da, a mé dia de um de ter-
mi na do exer cí cio po de ria fi car su pe ri or aos re pas ses
re a is de um exer cí cio fi nan ce i ro se guin te. Tal si tu a ção
fa ria com que o Tesou ro Na ci o nal ti ves se que de sem-
bol sar re cur sos para com pen sar tal que da. Ora, tal si -
tu a ção não é per mi ti da pela Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal.

Por úl ti mo, cabe des ta car que, do pon to de vis ta
le gal, os ex ce den tes ad mi nis tra dos pelo Te sou ro Na -
ci o nal de ve ri am cons ti tu ir um fun do es pe cí fi co, por -
tan to de ri va do de uma lei com ple men tar es pe cí fi ca.
Assim, apre sen tar-se-ia mais uma res tri ção à pro pos-
ta em co men to.

Des sar te, fica evi den ci a da que, ape sar da boa
in ten ção do pro po si tor da ma té ria, a mes ma apre sen-
ta-se ina de qua da para os ob je ti vos a que se pro põe.

III – Voto

Assim, do ex pos to, vo ta mos pela re je i ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 208 – Com ple men tar, de
2000.

Sala da Co mis são,   de  de 2003. – Ra mez Te -
bet, Pre si den te – Del cí dio Ama ral, Re la tor – Alo i zio
Mer ca dan te – Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar do Su plicy
– Ro ber to Sa tur ni no – Anto nio Car los Va la da res –
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ro me ro Jucá – João
Alber to Sou sa – Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is –
Pa u lo Octá vio – Ro dolp ho Tou ri nho – Sér gio Gu -
er ra – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go mes.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO VI
Da Re par ti ção das Re ce i tas Tri bu tá ri as

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

Do cu men to ane xa do pela Se cre ta ria–Ge ral da
Mesa, nos ter mos do art. 250 do Re gi men to Inter no.

PARECER Nº , DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
Fe de ral nº 208 – Com ple men tar, de 2000,
que “Cria o Sis te ma de Equa li za ção das
Trans fe rên ci as Cons ti tu ci o na is dos Fun-
dos de Par ti ci pa ção, mo di fi can do a Lei
Com ple men tar nº 62, de 28 de de zem bro
de 1989.”

Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to

I – Re la tó rio

Tra ta-se de Pro je to de Lei do emi nen te Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no que cria o Sis te ma de Equa li za ção
das Transfe rên ci as Cons ti tu ci o na is dos Fun dos de
Par ti ci pa ção, mo di fi can do a Lei Com ple men tar nº 62,
de 28 de de zem bro de 1989.

O pro je to de lei em co men to tem por ob je ti vo es -
ta be le cer uma sis te má ti ca de re pas se das trans fe rên-
ci as cons ti tu ci o na is, a fim de ga ran tir um cro no gra ma
men sal de de sem bol so es tá vel.

São acres ci dos qua tro ar ti gos à Lei Com ple-
men tar nº 62. O pri me i ro ar ti go cria o Sis te ma de
Equa li za ção das Trans fe rên ci as Cons ti tu ci o na is do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe -
de ral – FPE e do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi-
os – FPM.

No se gun do ar ti go, de fi ne-se que os re cur sos
que cons ti tu i rão o sis te ma se rão pro ve ni en tes dos
sal dos po si ti vos dos re pas ses cons ti tu ci o na is a que
se re fe rem às alí ne as a e b do in ci so I do art. 159 da

Cons ti tu i ção Fe de ral, de ven do, em caso de ne ces si-
da de, se rem dis po ni bi li za dos re cur sos ori un dos do
Te sou ro Na ci o nal, com re po si ção pre vis ta no exer cí-
cio se guin te.

No ter ce i ro ar ti go, de fi ne-se que as trans fe rên ci-
as cons ti tu ci o na is se rão re pas sa das men sal men te,
em par ce las igua is, em ra zão da mé dia do va lor glo -
bal de cada re pas se re a li za do no exer cí cio an te ri or,
sen do que os ex ce den tes acu mu la dos se rão re pas-
sa dos aos es ta dos e mu ni cí pi os nos úl ti mos dois me -
ses do ano.

No quar to ar ti go, de ter mi na-se que o sis te ma
cri a do seja ge ren ci a do pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal.

Com a nova sis te má ti ca, re vo ga-se o § 2º do art.
2º da Lei Com ple men tar nº 62. Fica es ta be le ci da,
tam bém, que a vi gên cia ocor re rá a par tir do se gun do
mês sub se qüen te à sua pu bli ca ção.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Em uma aná li se pre li mi nar, ob ser va-se que o
pro je to apre sen ta do vi sa ria a ga ran tir aos ges to res
pú bli cos a pos si bi li da de de es ta be le cer um cro no gra-
ma em que não ocor res sem sur pre sas que in vi a bi li-
zas sem a re a li za ção dos pro gra mas de go ver no.

Tal fato ad qui re ex tre ma re le vân cia no que diz
res pe i to às pre fe i tu ras mu ni ci pa is, onde as trans fe-
rên ci as cons ti tu ci o na is re pre sen tam sig ni fi ca ti va par -
ce la das re ce i tas pró pri as. Assim, o ob je ti vo axi o ló gi-
co da pro pos ta em aná li se se ria cri ar uma trans fe rên-
cia dos fun dos de par ti ci pa ção que man ti ves se cons -
tân cia no de cor rer de um de ter mi na do exer cí cio, com
pos sí ve is com pen sa ções nos úl ti mos dois me ses
des te mes mo exer cí cio.

Entre tan to, o que apre sen ta-se, em prin cí pio,
como uma ques tão sim ples de ser de ci di da, por tan to
de pou ca con tro vér sia e fa vo rá vel aos di ver sos en tes
da fe de ra ção, quan do de sua aná li se mais apro fun da-
da, em con fron to com a re a li da de dos nú me ros, apre -
sen ta sé ri as res tri ções eco nô mi cas, ope ra ci o na is e,
até mes mo, le ga is.

A Ta be la I evi den cia como fi ca ri am as trans fe-
rên ci as cons ti tu ci o na is do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os (FPM) no exer cí cio de 2000, ten do como
base o exer cí cio de 1999, caso a lei em aná li se já es ti-
ves se em vi gor.

Obser va-se que as trans fe rên ci as do FPM fi ca ri-
am, até ou tu bro do exer cí cio de 2000, fi xas no mon -
tan te de R$1,142 bi lhão. Dada a sa zo na li da de da ar -
re ca da ção fe de ral (ma i or aque ci men to da eco no mia
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no iní cio do ano e pe río do de re co lhi men to de tri bu tos
fe de ra is), re gis trar-se-ia uma trans fe rên cia a me nor
para os di ver sos mu ni cí pi os bra si le i ros da or dem de
R$920,1 mi lhões en tre ja ne i ro e maio, de vi do ao fato
de que nes te pe río do a ar re ca da ção fe de ral é ma i or
do que a mé dia re gis tra da.

Nos me ses de ju nho, ju lho e agos to, em ver da-
de, a trans fe rên cia na mé dia se ria su pe ri or a trans fe-
rên cia real. Mais uma vez, deve-se res sal tar que tal
com por ta men to sa zo nal está re la ci o na do com o ci clo
de pro du ção anu al, já que es tes me ses re gis tram um
aque ci men to me nor da eco no mia e não são me ses
con cen tra do res de re co lhi men to de tri bu tos fe de ra is
anu a is. De fato, foi esta sa zo na li da de a me nor nos
me ses in ter me diá ri os de cada exer cí cio que le vou a
idéia da pro pos ta ago ra em exa me nes ta Co mis são.

A re cu pe ra ção do cres ci men to sa zo nal, com a
apro xi ma ção do fi nal de cada ano, faz com que em
se tem bro e ou tu bro re gis tre-se um dis tan ci a men to
cres cen te en tre o re pas se pela mé dia e o re pas se
real, sen do que este dis tan ci a men to se tra duz em um
re pas se a me nor para os mu ni cí pi os.

Pela pró pria pro pos ta, os me ses de no vem bro e
de zem bro se ri am uti li za dos para com pen sar to dos os 
re pas ses a me nor acu mu la dos du ran te o exer cí cio,
ge ran do gran des trans fe rên ci as no fi nal de cada ano.
Des ta que-se que o exem plo re gis tra do apli car-se-ia,
mu ta tis mu tan dis, para to dos os anos em que re gis-
tras se cres ci men to na eco no mia.

É im por tan te per ce ber que, tan to na sis te má ti ca
atu al, como na que se ria de ri va da da pro pos ta em
aná li se, o va lor glo bal das trans fe rên ci as den tro do
exer cí cio per ma ne ce ria o mes mo. Des tar te, o que de
fato se está dis cu tin do é como se dará a fór mu la do
cál cu lo do re pas se men sal do fun do de par ti ci pa ção,
as sim como a sua dis tri bu i ção em um de ter mi na do
exer cí cio fi nan ce i ro.

Ora, a aná li se dos da dos de mons tra, de for ma
ine xo rá vel, que a al te ra ção pro pos ta não traz ga nhos
efe ti vos para os di ver sos en tes da fe de ra ção, quan do
vis tos em seu con jun to. A pre ten sa van ta gem es ta ria
na não ocor rên cia da os ci la ção da re ce i ta de trans fe-
rên cia nos me ses in ter me diá ri os do ano, mas o pre ço
pago por tal van ta gem é uma trans fe rên cia a me nor
sig ni fi ca ti va no iní cio de cada exer cí cio, di mi nu in-
do-se os gra us de li ber da de do ges tor pú bli co com pe-
ten te. Res sal te-se que a es ta bi li da de mo ne tá ria, as -
so ci a da com a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, já pro -
pi cia ele men tos para que cada ente da fe de ra ção
pos sa fa zer a pre vi si bi li da de ade qua da de seu flu xo
de ca i xa, in clu in do-se nes te a sa zo na li da de do ci clo
de pro du ção anu al, sem a ne ces si da de de que se cri -
em ins tru men tos ar ti fi ci a is de con tro le de re pas ses.

Não faz sen ti do pu nir um mu ni cí pio, ou até mes -
mo um es ta do, que te nha as suas fi nan ças equi li bra-
das e com um flu xo de ca i xa bem pla ne ja do, re du zin-
do as suas trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is no iní cio de
um exer cí cio, a fim de que este não so fra os ci la ções
nes tas mes mas trans fe rên ci as.

O pro ble ma das os ci la ções no flu xo de ca i xa
não é de ri va do da sis te má ti ca de cál cu lo e dis tri bu i-
ção dos re pas ses dos fun dos de par ti ci pa ção, mas
uma ques tão ge ren ci al de cada go ver nan te.

Res sal te-se que a fór mu la pro pos ta, quan do
apli ca da a si tu a ção pre vis ta no exem plo da Ta be la I,
acar re ta per da de re ce i ta fi nan ce i ra en tre R$60-100
mi lhões du ran te cada exer cí cio para o fun do de par ti-
ci pa ção.

Além de não tra zer ga nhos efe ti vos aos di ver-
sos en tes da fe de ra ção, a pro pos ta em co men to
traz, em seu con jun to, di fi cul da des ope ra ci o na is de
ges tão por par te do Te sou ro Na ci o nal que se ri am
ex tre ma men te ques ti o ná ve is e, mu i tas das ve zes,
da no sas prin ci pal men te aos mu ni cí pi os. Uma si tu a-
ção que pode ser vi su a li za da, e que com cer te za
ocor re rá na prá ti ca, é a de uma pre fe i tu ra com flu xo
de ca i xa bem pla ne ja do de i xan do de re ce ber as co -
tas a ma i or no iní cio de cada exer cí cio, em de tri-
men to de um re ce bi men to com pen sa tó rio no fi nal
de cada ano. Ora, ocor re que se a pre fe i tu ra está
bem ad mi nis tra da, po de rá apli car mu i to me lhor o
seu ex ce den te no iní cio de ano do que es pe rar o fi -
nal do exer cí cio. De fato, a pro pos ta apre sen ta-se
uma res tri ção ao sis te ma fe de ra ti vo.

Os Grá fi cos I e II de mons tram como fi ca ri am os
re pas ses de acor do com a pro pos ta em aná li se e a re -
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a li da de dos da dos, cor ro bo ran do a aná li se fe i ta no
pre sen te pa re cer.

Cabe tam bém res sal tar que, em caso de uma
re ces são eco nô mi ca pro fun da, a mé dia de um de ter-
mi na do exer cí cio po de ria fi car su pe ri or aos re pas ses
re a is de um exer cí cio fi nan ce i ro se guin te. Tal si tu a ção
fa ria com que o Te sou ro Na ci o nal ti ves se que de sem-
bol sar re cur sos para com pen sar tal que da. Ora, tal si -
tu a ção não é per mi ti da pela Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal.

Por úl ti mo, cabe des ta car que do pon to de vis ta
le gal, os ex ce den tes ad mi nis tra dos pelo Te sou ro Na -
ci o nal de ve ri am cons ti tu ir um fun do es pe cí fi co, por -
tan to de ri va do de uma lei com ple men tar es pe cí fi ca.
Assim, apre sen tar-se-ia mais uma res tri ção a pro pos-
ta em co men to.

Des se modo, ca rac te ri zam-se as res tri ções efe ti-
vas exis ten tes ao pro je to em aná li se nes ta Co mis são.

III – Voto

Des sar te, fica evi den ci a da que ape sar da boa
in ten ção do pro po si tor da ma té ria, a mes ma apre sen-
ta-se ina de qua da para os ob je ti vos a que se pro põe.
Por tan to, ma ni fes to-me con tra ri a men te ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 208 (com ple men tar), de 2000, nos

ter mos em que foi apre sen ta do, vo tan do pelo seu ar -
qui va men to.

Sala da Co mis são,                                      . – Pa u lo
Sou to, Pre si den te.

PARECER Nº 1.196, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31, de 
2001, (1.016/95, na Casa de Ori gem), que
dis põe so bre o aten di men to pre fe ren ci al a
ido sos, ges tan tes, por ta do res de de fi ciên-
cia e cri an ças de pri me i ra ida de para mar-
ca ção de con sul tas e exa mes com ple men-
ta res no Sis te ma Úni co de Sa ú de.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31, de 2001,
(Pro je to de Lei nº 1.016, de 1995, na ori gem) é de ini -
ci a ti va da De pu ta da La u ra Car ne i ro e de ter mi na que
as uni da des do Sis te ma Úni co de Sa ú de que pres tam
ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de des ti nem, nos pró pri-
os hos pi ta is e clí ni cas, lo ca is ex clu si vos para mar ca-
ção de con sul tas am bu la to ri a is e exa mes com ple-
men ta res para aten di men to de ido sos, por ta do res de
de fi ciên cia, ges tan tes e cri an ças de pri me i ra ida de.

Pelo seu art. 2º, a lei em que o pro je to even tu al-
men te se trans for mar en tra rá em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Vem à apre ci a ção do Se na do Fe de ral nos ter mos
do que dis põe o art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Foi dis -
tri bu í do a esta Co mis são de Assun tos So ci a is, onde,
du ran te o pra zo re gi men tal, não re ce beu emen das.

II – Aná li se

A ga ran tia de aten di men to pre fe ren ci al às pes so-
as por ta do ras de de fi ciên cia, ao ido so, às ges tan tes, às
lac tan tes e às pes so as acom pa nha das por cri an ças de
colo já exis te em nos so or de na men to ju rí di co.

Tra ta-se da Lei nº 10.048, de 8 de no vem bro de
2000, que de ter mi na que “as pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia fí si ca, os ido sos com ida de igual ou su pe-
ri or a ses sen ta e cin co anos, as ges tan tes, as lac tan-
tes e as pes so as acom pa nha das por cri an ças de colo
te rão aten di men to pri o ri tá rio”.

Obri ga, ade ma is, as re par ti ções pú bli cas e as
con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos, en tre ou tros
pres ta do res de ser vi ços, a dis pen sar aten di men to pri -
o ri tá rio e a ofe re cer ser vi ços in di vi du a li za dos que as -
se gu rem tra ta men to di fe ren ci a do e aten di men to ime -
di a to àque le gru po de pes so as.
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O pro je to em aná li se foi apre sen ta do à Câ ma ra
dos De pu ta dos em se tem bro de 1995, isto é, cin co
anos an tes da en tra da em vi gor da Lei nº 10.048, de
2000.

Hoje, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31, de
2001, é des ne ces sá rio por tra tar de ins ti tu ir um pro ce-
di men to que já exis te en tre as leis bra si le i ras, isto é,
cons ti tui ma té ria da Lei nº 10.048, de 8 de no vem bro
de 2000.

III – Voto

O voto é, as sim, pela re co men da ção de de cla ra-
ção de pre ju di ci a li da de do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 31, de 2001.

Sala da Co mis são, 28 de agos to de 2003.  – Pa-
pa léo Paes, Pre si den te em exer cí cio – Le o mar Qu -
in ta ni lha, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns –
Sibá Ma cha do – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Mão
San ta – Ney Su as su na – Pa pa léo Paes – Jo nas Pi -
nhe i ro – José Agri pi no – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú -
cia Vâ nia – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Re gi nal do Du ar-
te – Antô nio Car los Va la da res – Hé lio Cos ta – Cé -
sar Bor ges.

LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

MENSAGEM DE VETO Nº 1661

Dá pri o ri da de de aten di men to às
pes so as que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º As pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si-
ca, os ido sos com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta
e cin co anos, as ges tan tes, as lac tan tes e as pes so as
acom pa nha das por cri an ças de colo te rão aten di-
men to pri o ri tá rio, nos ter mos des ta lei.

Art. 2º As re par ti ções pú bli cas e em pre sas con -
ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos es tão obri ga das a
dis pen sar aten di men to pri o ri tá rio, por meio de ser vi-
ços in di vi du a li za dos que as se gu rem tra ta men to di fe-
ren ci a do e aten di men to ime di a to às pes so as a que se 
re fe re o art. 1º.

Pa rá gra fo úni co. Ë as se gu ra da, em to das as ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras, a pri o ri da de de aten di men to às
pes so as men ci o na das no art. 1º.

Art. 3º As em pre sas pú bli cas de trans por te e as
con ces si o ná ri as de trans por te co le ti vo re ser va rão as -

sen tos, de vi da men te iden ti fi ca dos, aos ido sos, ges-
tan tes, lac tan tes, pes so as por ta do ras de de fi ciên cia e 
pes so as acom pa nha das por cri an ças de colo.

Art. 4º Os lo gra dou ros e sa ni tá ri os pú bli cos,
bem como os edi fí ci os de uso pú bli co, te rão nor mas
de cons tru ção, para efe i to de li cen ci a men to da res-
pec ti va edi fi ca ção, ba i xa das pela au to ri da de com pe-
ten te, des ti na das a fa ci li tar o aces so e uso des ses lo -
ca is pe las pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Art. 5º Os ve í cu los de trans por te co le ti vo a se -
rem pro du zi dos após doze me ses da pu bli ca ção des -
ta lei se rão pla ne ja dos de for ma a fa ci li tar o aces so a
seu in te ri or das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

§ 1º (VETADO)
§ 2º Os pro pri e tá ri os de ve í cu los de trans por te

co le ti vo em uti li za ção te rão o pra zo de cen to e oi ten ta
dias, a con tar da re gu la men ta ção des ta lei, para pro -
ce der às adap ta ções ne ces sá ri as ao aces so fa ci li ta-
do das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Art. 6º A in fra ção ao dis pos to nes ta lei su je i ta rá
os res pon sá ve is:

I – no caso de ser vi dor ou de che fia res pon sá vel
pela re par ti ção pú bli ca, às pe na li da des pre vis tas na
le gis la ção es pe cí fi ca;

lI – no caso de em pre sas con ces si o ná ri as de
ser vi ço pú bli co, a mul ta de R$500,00 (qui nhen tos re a-
is) a R$2.500,00 (dois mil e qui nhen tos re a is), por ve í-
cu los sem as con di ções pre vis tas nos arts. 3º e 5º;

III – no caso das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, às pe -
na li da des pre vis tas no art. 44, in ci sos I, lI e III, da Lei
nº 4.595, de 31 de de zem bro de 1964.

Pa rá gra fo úni co. As pe na li da des de que tra ta
este ar ti go se rão ele va das ao do bro, em caso de re in-
ci dên cia.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei
no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli ca ção.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2000; 1792 da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Alci des Lo pes Tá pi as –
Mar tus Ta va res.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU de
9-11-2000.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Ade mir Andra de.
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I – Re la tó rio

Tra ta-se de pro je to de lei ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, que visa ofe re cer ao ido so, ges tan-
tes, por ta do res de de fi ciên cia fí si ca e cri an ças de pri -
me i ra ida de aten di men to pre fe ren ci al nas ins ti tu i ções
e uni da des de sa ú de, tan to pú bli cas com pri va das,
para mar ca ção de con sul tas am bu la to ri a is e exa mes
com ple men ta res.

O art. 1º de ter mi na que as uni da des do Sis te ma
Úni co de Sa ú de que pres tam ser vi ços de as sis tên cia
à sa ú de des ti na rão lo ca is ex clu si vos para mar ca ção
de con sul tas am bu la to ri a is e exa mes com ple men ta-
res para aten di men to de ido sos, por ta do res de de fi-
ciên cia, ges tan tes e cri an ças de pri me i ra ida de.

O pa rá gra fo úni co ex pli ci ta que “os lo ca is ex clu-
si vos para mar ca ção de con sul tas de vem ser nos pró -
pri os hos pi ta is e clí ni cas con ve ni a das”.

Em sua jus ti fi ca ti va, a De pu ta da La u ra Car ne i ro,
au to ra da pro po si ção, sa li en ta que o Sis te ma Úni co
de Sa ú de tem sub me ti do a po pu la ção a um du plo so -
fri men to, além da do en ça, é pre ci so en fren tar lon gas
fi las ou ine nar rá ve is di fi cul da des para mar car con sul-
tas, o que é ina ce i tá vel, es pe ci al men te quan do se tra -
ta de pes so as ido sas, por ta do ras de de fi ciên cia ou
ges tan tes.

Enfa ti za, ain da, a par la men tar que a pro pos ta li -
mi ta-se à pre fe rên cia na mar ca ção de con sul tas am -
bu la tó ri as e exa mes com ple men ta res, não in ter fe rin-
do de modo al gum com os pro ce di men tos de ur gên-
cia, da das as suas ca rac te rís ti cas.

Para ela, não é sua in ten ção pre ju di car o aten di-
men to de to dos os ou tros ci da dãos, se não, que a par -
ce la mais fra gi li za da da po pu la ção en con tre apo io por 
par te dos ser vi ços de sa ú de como já está sen do fe i to
em agên ci as ban cá ri as.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se do Pro je to

A ques tão acer ca de aten di men to pre fe ren ci al
ao ido so, ges tan tes, por ta do res de de fi ciên cia e cri -
an ças de pri me i ra ida de está pre vis ta na Lei nº
10.048, de 8 de no vem bro de 2000, que “dá pri o ri da-
de de aten di men to às pes so as que es pe ci fi ca e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

Em seu art. 1º, a Lei nº 10.048/2000 de ter mi na: “as
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia, os ido sos com ida de
igual ou su pe ri or a 65 anos, as ges tan tes, as lac tan tes e
as pes so as acom pa nha das por cri an ças de colo te rão
aten di men to pri o ri tá rio, nos ter mos des ta lei.”

E o art. 2º es ta be le ce: “as re par ti ções pú bli cas e
as em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos es -
tão obri ga dos a dis pen sar aten di men to pri o ri tá rio, por
meio de ser vi ços in di vi du a li za dos que as se gu rem tra ta-

men to di fe ren ci a do e aten di men to ime di a to às pes so as
a que se re fe re o art. 1º” O pa rá gra fo úni co des se ar ti go
fixa a mes ma obri ga ção para as ins ti tu i ções fi nan ce i ras
e o art. 3º re fe re-se ao trans por te co le ti vo.

Ocor re que o pro je to de lei da Câ ma ra em apre -
ço pro põe que as uni da des do sis te ma úni co de sa ú-
de, que pres tem ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de,
des ti nem lo ca is ex clu si vos para mar ca ção de con sul-
tas am bu la to ri a is e exa mes com ple men ta res para
aten di men to ao ido so, por ta do res de de fi ciên cia, ges -
tan tes e cri an ças de pri me i ra ida de; en quan to que a
men ci o na da Lei nº 10.048/2000 ape nas alu de a “re -
par ti ções pú bli cas e con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli-
co” em seu art. 2º, e o res pec ti vo pa rá gra fo úni co des -
te dis po si ti vo faz men ção so men te as “ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras”.

Tal as pec to ja ma is po de rá en se jar uma du bi e-
da de em se sa ber se po de rão ser con si de ra dos como 
re par ti ção pú bli ca os “hos pi ta is” ou “clí ni cas” de aten -
di men to pú bli co e pri va do, in clu si ve, para es tes úl ti-
mos, tal di fe ren ça é acen tu a da em vis ta que os hos pi-
ta is e clí ni cas pri va das são con tra ta dos ou con ve ni a-
dos com o Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, en quan to
que, a ri gor, o con ce i to de “con ces si o ná ria de ser vi ço
pú bli co”, ju ri di ca men te, não se adap ta ao pre sen te
caso, pois tra ta-se de ou tor ga de um ser vi ço atra vés
de ato ad mi nis tra ti vo es pe cí fi co, com efe i tos de ter mi-
na dos, cuja re la ção ju rí di ca não se con fun de com os
con tra tos e con vê ni os fir ma dos pelo SUS.

Ade ma is, nem se diga que o De cre to n°
1.948/96, que “re gu la men ta a Lei n° 8.842, de 4 de ju -
nho de 1994, que dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do
Ido so e dá ou tras pro vi dên ci as”, e em seu art. 17 de -
ter mi na que “o ido so terá aten di men to pre fe ren ci al
nos ór gãos pú bli cos e pri va dos pres ta do res de ser vi-
ço a po pu la ção” pre ju di ca ria o PLC em aná li se, na
exa ta me di da que um De cre to n° 1.948/96 não tem a
for ça ju rí di ca de obri gar as en ti da des pri va das a fa zer
ou de i xar de fa zer al gu ma co i sa, pois tal obri ga ção
em nos so Sis te ma Ju rí di co é de cor ren te so men te da
lei (art. 5, II da CF/88 – prin cí pio da le ga li da de).

Por tan to, o PLC em ques tão não tem o con dão
de con fi gu rar-se pre ju di ci al fren te as le gis la ções ci ta-
das, eis que vi go ra como prin cí pio nor te a dor do Orde -
na men to Ju rí di co Bra si le i ro a re gra de que a lei ge ral
não re vo ga a es pe ci al, a teor do que de ter mi na os
arts. 9° c/c 12 da Lei Com ple men tar n° 95/98 e art. 2°,
§ 2° da Lei de Intro du ção ao Có di go Ci vil. Este úl ti mo
dis po si ti vo de for ma cla re vi den te diz: “A lei nova, que
es ta be le ça dis po si ções ge ra is ou es pe ci a is a par das
já exis ten tes, não re vo ga nem mo di fi ca a lei an te ri or”.
Em ou tros ter mos: a lei nova que vier a con tem plar
dis po si ção ge ral ou es pe ci al não a re vo ga rá, nem al -
te ra rá a lei an te ri or. Se a nova lei ape nas es ta be le cer
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dis po si ções es pe ci a is ou ge ra is, sem con fli tar com a
an ti ga, não a re vo ga rá. Aliás, por de ter mi na ção dos
alu di dos ar ti gos da LC n° 95/98 a re vo ga ção deve ser
ex pres sa, de tal sor te que a dis po si ção es pe ci al não
re vo ga a ge ral, nem a ge ral re vo ga a es pe ci al, se não
quan do a ela se re fe rir al te ran do-a ex pli ci ta men te.

Ora, ob ser va-se que en tre o PLC, que tra ta da
de ter mi na ção de se es ta be le cer um lo cal es pe cí fi co
para que se jam mar ca das con sul tas e exa mes la bo-
ra to ri a is em es ta be le ci men tos de sa ú de pú bli co ou
pri va do, não con tra diz a le gis la ção que fixa re gra de
aten di men to pre fe ren ci al nas “re par ti ções pú bli cas”,
“con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co”, “trans por te co -
le ti vo’’ e “ins ti tu i ções fi nan ce i ras”, pelo con trá rio, ins -
tru men ta li za e dis ci pli na por me no ri za da men te a re la-
ção ju rí di ca e so ci al dos es ta be le ci men tos, pú bli cos
ou pri va dos, que pres tam ser vi ços de aten di men to à
sa ú de, não ha ven do in com pa ti bi li da des en tre elas,
pelo con trá rio, elas se com ple tam e de i xam pa ten te
qual a von ta de do Le gis la dor e do Di re i to bra si le i ro.
Assim, no que tan ge ao mé ri to da pro pos ta não há re -
pa ros a se rem fe i tos.

Por fim, sob o as pec to da téc ni ca le gis la ti va da
pro po si ção, en tre tan to, cum pre-nos ob ser var que não 
fo ram obe de ci dos os pa râ me tros fi xa dos pela LC n°
95/98. Como dito, a ma té ria que é ob je to da pro po si-
ção sob ana li se en con tra-se re gu la men ta da pela Lei
n° 10.048/2000. Por con se guin te, de acor do com o in -
ci so IV do art. 7º da LC n° 95/98 o mes mo as sun to não 
po de rá ser dis ci pli na do por mais de uma lei, ex ce to
quan do a sub se qüen te se des ti ne a com ple men tar lei
con si de ra da bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis-
são ex pres sa, no que en se ja a ado ção de uma emen -
da de re da ção, ape nas ob je ti van do cum prir essa de -
ter mi na ção le gal.

III – Voto do Re la tor

Por todo o ex pos to, su ge ri mos apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31/2001, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº – CAS (DE REDAÇÃO)

PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 31, DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.048, de 8 de no-
vem bro de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 10.048/2000, de 8 de no vem bro de

2000, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 2A:

“Art. 2A. As uni da des do Sis te ma Úni -
co de Sa ú de que pres tam ser vi ços de as sis-

tên cia à sa ú de des ti na rão lo ca is ex clu si vos
para mar ca ção de con sul tas am bu la to ri a is e 
exa mes com ple men ta res para aten di men to
de pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca,
os ido sos com ida de igual ou su pe ri or a
ses sen ta e cin co anos, as ges tan tes, as lac -
tan tes e as pes so as acom pa nha das por cri -
an ças de colo.

Pa rá gra fo úni co: Os lo ca is ex clu si vos
para mar ca ção de con sul tas de vem ser nos
pró pri os hos pi ta is e clí ni cas con ve ni a das.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, de                  . – Ade mir
Andra de, Re la tor.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Ade mir Andra de.

I – Re la tó rio

Tra ta-se de pro je to de lei ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, que visa ofe re cer ao ido so, ges tan-
tes, por ta do res de de fi ciên cia fí si ca e cri an ças de pri -
me i ra ida de aten di men to pre fe ren ci al nas ins ti tu i ções
e uni da des de sa ú de, tan to pú bli cas com pri va das,
para mar ca ção de con sul tas am bu la to ri a is e exa mes
com ple men ta res.

O art. 1º de ter mi na que as uni da des do Sis te ma
Úni co de Sa ú de que pres tam ser vi ços de as sis tên cia
à sa ú de des ti na rão lo ca is ex clu si vos para mar ca ção
de con sul tas am bu la to ri a is e exa mes com ple men ta-
res para aten di men to de ido sos, por ta do res de de fi-
ciên cia, ges tan tes e cri an ças de pri me i ra ida de.

O pa rá gra fo úni co ex pli ci ta que “os lo ca is ex clu-
si vos para mar ca ção de con sul tas de vem ser nos pró -
pri os hos pi ta is e clí ni cas con ve ni a das”.

Em sua jus ti fi ca ti va, a De pu ta da La u ra Car ne i ro,
au to ra da pro po si ção, sa li en ta que o Sis te ma Úni co
de Sa ú de tem sub me ti do a po pu la ção a um du plo so -
fri men to, além da do en ça, é pre ci so en fren tar lon gas
fi las ou ine nar rá ve is di fi cul da des para mar car con sul-
tas, o que é ina ce i tá vel, es pe ci al men te quan do se tra -
ta de pes so as ido sas, por ta do ras de de fi ciên cia ou
ges tan tes.

Enfa ti za, ain da, a par la men tar que a pro pos ta li -
mi ta-se à pre fe rên cia na mar ca ção de con sul tas am -
bu la tó ri as e exa mes com ple men ta res, não in ter fe rin-
do de modo al gum com os pro ce di men tos de ur gên-
cia, da das as suas ca rac te rís ti cas.
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Para ela, não é sua in ten ção pre ju di car o aten di-
men to de to dos os ou tros ci da dãos, se não, que a par -
ce la mais fra gi li za da da po pu la ção en con tre apo io por 
par te dos ser vi ços de sa ú de como já está sen do fe i to
em agên ci as ban cá ri as.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se do Pro je to

A ques tão acer ca de aten di men to pre fe ren ci al
ao ido so, ges tan tes, por ta do res de de fi ciên cia e cri -
an ças de pri me i ra ida de está pre vis ta na Lei nº
10.048, de 8 de no vem bro de 2000, que “dá pri o ri da-
de de aten di men to às pes so as que es pe cí fi ca e dá
ou tras pro vi dên ci as.”

Em seu art. 1º, a Lei nº 10.048/2000 de ter mi na: “as
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia, os ido sos com ida de
igual ou su pe ri or a 65 anos, as ges tan tes, as lac tan tes e
as pes so as acom pa nha das por cri an ças de colo te rão
aten di men to pri o ri tá rio, nos ter mos des ta lei.”

E o art. 2º es ta be le ce: “as re par ti ções pú bli cas e
as em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos es -
tão obri ga dos a dis pen sar aten di men to pri o ri tá rio, por
meio de ser vi ços in di vi du a li za dos que as se gu rem tra ta-
men to di fe ren ci a do e aten di men to ime di a to às pes so as
a que se re fe re o art. 1º”. O pa rá gra fo úni co des se ar ti go
fixa a mes ma obri ga ção para as ins ti tu i ções fi nan ce i ras
e o art. 3º re fe re-se ao trans por te co le ti vo.

Ocor re que o Pro je to de Lei da Câ ma ra em
apre ço pro põe que as uni da des do sis te ma úni co de
sa ú de, que pres tem ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de,
des ti nem lo ca is ex clu si vos para mar ca ção de con sul-
tas am bu la to ri a is e exa mes com ple men ta res para
aten di men to ao ido so, por ta do res de de fi ciên cia, ges -
tan tes e cri an ças de pri me i ra ida de; en quan to que a
men ci o na da Lei nº 10.048/2000 ape nas alu de a “re -
par ti ções pú bli cas e con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli-
co” em seu art. 2º, e o res pec ti vo pa rá gra fo úni co des -
te dis po si ti vo faz men ção so men te as “ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras”.

Tal as pec to ja ma is po de rá en se jar uma du bi e-
da de em se sa ber se po de rão ser con si de ra dos como 
re par ti ção pú bli ca os “hos pi ta is” ou “clí ni cas” de aten -
di men to pú bli co e pri va do, in clu si ve, para es tes úl ti-
mos, tal di fe ren ça é acen tu a da em vis ta que os hos pi-
ta is e clí ni cas pri va das são con tra ta dos ou con ve ni a-
dos com o Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, en quan to
que, a ri gor, o con ce i to de “con ces si o ná ria de ser vi ço
pú bli co”, ju ri di ca men te, não se adap ta ao pre sen te
caso, pois tra ta-se de ou tor ga de um ser vi ço por meio
de ato ad mi nis tra ti vo es pe cí fi co, com efe i tos de ter mi-

na dos, cuja re la ção ju rí di ca não se con fun de com os
con tra tos e con vê ni os fir ma dos pelo SUS.

Ade ma is, nem se diga que o De cre to nº
1.948/96, que “re gu la men ta a Lei nº 8.842, de 4 de ju -
nho de 1994, que dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do
Ido so e dá ou tras pro vi dên ci as”, e em seu art. 17 de -
ter mi na que “o ido so terá aten di men to pre fe ren ci al
nos ór gãos pú bli cos e pri va dos pres ta do res de ser vi-
ço a po pu la ção” pre ju di ca ria o PLC em aná li se se, na
exa ta me di da que um De cre to nº 1.948/96 não tem a
for ça ju rí di ca de obri gar as en ti da des pri va das a fa zer
ou de i xar de fa zer al gu ma co i sa, pois tal obri ga ção
em nos so Sis te ma Ju rí di co é de cor ren te so men te da
lei (art. 5, II da CF/88 – prin cí pio da le ga li da de).

Por tan to, o PLC em ques tão não tem o con dão
de con fi gu rar-se pre ju di ci al fren te as le gis la ções ci ta-
das, eis que vi go ra como prin cí pio nor te a dor do Orde -
na men to Ju rí di co Bra si le i ro a re gra de que a lei ge ral
não re vo ga a es pe ci al, a teor do que de ter mi na os
arts. 9º c/c 12 da Lei Com ple men tar nº 95/98 e art. 2º,
§ 2º da Lei de Intro du ção ao Có di go Ci vil. Este úl ti mo
dis po si ti vo de for ma cla ri vi den te diz: “A lei nova, que
es ta be le ça dis po si ções ge ra is ou es pe ci a is a par das
já exis ten tes, não re vo ga nem mo di fi ca a lei an te ri or”.
Em ou tros ter mos: a lei nova que vier a con tem plar
dis po si ção ge ral ou es pe ci al não a re vo ga rá, nem al -
te ra rá a lei an te ri or. Se a nova lei ape nas es ta be le cer
dis po si ções es pe ci a is ou ge ra is, sem con fli tar com a
an ti ga, não a re vo ga rá. Aliás, por de ter mi na ção dos
alu di dos ar ti gos da LC nº 95/98 a re vo ga ção deve ser
ex pres sa, de tal sor te que a dis po si ção es pe ci al não
re vo ga a ge ral, nem a ge ral re vo ga a es pe ci al, se não
quan do a ela se re fe rir al te ran do-a ex pli ci ta men te.

Ora, ob ser va-se que en tre o PLC, que tra ta da
de ter mi na ção de se es ta be le cer um lo cal es pe cí fi co
para que se jam mar ca das con sul tas e exa mes la bo-
ra to ri a is em es ta be le ci men tos de sa ú de pú bli co ou
pri va do, não con tra diz a le gis la ção que fixa re gra de
aten di men to pre fe ren ci al nas “re par ti ções pú bli cas”,
“con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co”, “trans por te co -
le ti vo” e “ins ti tu i ções fi nan ce i ras”, pelo con trá rio, ins -
tru men ta li za e dis ci pli na por me no ri za da men te a re la-
ção ju rí di ca e so ci al dos es ta be le ci men tos, pú bli cos
ou pri va dos; que pres tam ser vi ços de aten di men to à
sa ú de, não ha ven do in com pa ti bi li da des en tre elas,
pelo con trá rio, elas se com ple tam e de i xam pa ten te
qual a von ta de do Le gis la dor e do Di re i to bra si le i ro.
Assim, no que tan ge ao mé ri to da pro pos ta não há re -
pa ros a se rem fe i tos.

Sa li en te-se que a Lei nº 8.842/94, que de fi ne a
Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, de fi ne ido so como o in di ví-
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duo com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta anos, en -
se jan do com que se re ti fi que a Lei nº 10.048/2000.

Por fim, sob o as pec to da téc ni ca le gis la ti va da
pro po si ção, en tre tan to, cum pre-nos ob ser var que não 
fo ram obe de ci dos os pa râ me tros fi xa dos pela LC nº
95/98. Como dito, a ma té ria que é ob je to da pro po si-
ção sob aná li se en con tra-se re gu la men ta da pela Lei
nº 10.048/2000. Por con se guin te, de acor do com o in -
ci so IV do art. 7º da LC nº 95/98 o mes mo as sun to não 
po de rá ser dis ci pli na do por mais de uma lei, ex ce to
quan do a sub se qüen te se des ti ne a com ple men tar lei
con si de ra da bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis-
são ex pres sa, no que en se ja a ado ção de uma emen -
da de re da ção, ape nas ob je ti van do cum prir essa de -
ter mi na ção le gal.

III – Voto do Re la tor

Por todo o ex pos to, su ge ri mos apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31/2001, com a se guin te
emen da:

EMENDA Nº – CAS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.048, de 8 de no-
vem bro de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 10.048/2000, de 8 de no vem bro

de 2000, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção e
acres ci da do se guin te art. 2A:

“Art. 1º As pes so as por ta do ras de de fi-
ciên cia fí si ca, os ido sos com ida de igual ou
su pe ri or a ses sen ta anos, as ges tan tes, as
lac tan tes e as pes so as acom pa nha das por
cri an ças de colo te rão aten di men to pri o ri tá-
rio, nos ter mos des ta lei.

Art. 2A. As uni da des do Sis te ma Úni co
de Sa ú de que pres tam ser vi ços de as sis tên-
cia à sa ú de des ti na rão lo ca is ex clu si vos para
mar ca ção de con sul tas am bu la to ri a is e exa-
mes com ple men ta res para aten di men to de
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca, os
ido sos com ida de igual ou su pe ri or a ses sen-
ta anos, as ges tan tes, as lac tan tes e as pes -
so as acom pa nha das por cri an ças de colo.

Pa rá gra fo úni co: Os lo ca is ex clu si vos
para mar ca ção de con sul tas de vem ser nos
pró pri os hos pi ta is e clí ni cas con ve ni a das”.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões,

VOTO EM SEPARADO REFERENTE  AO
RELATÓRIO DO SENADOR ADEMIR ANDRADE

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31, de 2001 (PL
nº 1.016, de 1995, na ori gem), de ter mi na que as uni -
da des do Sis te ma Úni co de Sa ú de que pres tam ser vi-
ços de as sis tên cia à sa ú de des ti nem, nos pró pri os
hos pi ta is e clí ni cas, lo ca is ex clu si vos para mar ca ção
de con sul tas am bu la to ri a is e de exa mes com ple men-
ta res para aten di men to de ido sos, por ta do res de de fi-
ciên cia, ges tan tes e cri an ças de pri me i ra ida de.

Em apre ci a ção por esta Co mis são de Assun tos
So ci a is, re ce beu pa re cer fa vo rá vel do re la tor, na for -
ma de subs ti tu ti vo que cor ri ge fa lha de téc ni ca le gis la-
ti va, mas não toca no mé ri to.

II – Aná li se

O re la tor re co nhe ce que já exis te, em nos so or -
de na men to ju rí di co, le gis la ção que ga ran te aten di-
men to pre fe ren ci al às pes so as por ta do ras de de fi-
ciên cia, ao ido so, às ges tan tes, às lac tan tes e às pes -
so as acom pa nha das por cri an ças de colo, e que esta
di re ti va le gal al can ça as em pre sas pú bli cas e as con -
ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos.

A lei ci ta da obri ga es ses es ta be le ci men tos, en -
tre ou tros pres ta do res de ser vi ços, não ape nas a dis -
pen sar  aten di men to pri o ri tá rio como tam bém a ofe re-
cer ser vi ços in di vi du a li za dos que as se gu rem tra ta-
men to di fe ren ci a do e aten di men to ime di a to àque le
gru po de pes so as.

Nes se sen ti do, são des ne ces sá ri as as dis po si-
ções a se rem im ple men ta das com o pro je to em aná li-
se por um lado, por que elas con fe rem aos ser vi ços de 
sa ú de, no con tex to dos de ma is ser vi ços pú bli cos,
uma es pe ci fi ci da de que eles não têm, e, por ou tro,
por que es ses ser vi ços já são al can ça dos pe las di re ti-
vas da lei ora sob aná li se.

Mais gra ve ain da, no en tan to, é o fato de que es -
sas no vas dis po si ções fe rem um dos prin cí pi os cons -
ti tu ti vos do Sis te ma Úni co de Sa ú de, exa ta men te o
pri me i ro a ser enun ci a do no tex to cons ti tu ci o nal: o de
que as po lí ti cas pú bli cas de vem vi sar, en tre ou tras co -
i sas, à ga ran tia do aces so uni ver sal e igua li tá rio às
ações e ser vi ços de sa ú de.

Não fos sem es ses ar gu men tos su fi ci en tes, bas -
ta ria que nos ati vés se mos na aná li se de nos sa re a li-
da de: esse con jun to de pes so as a que se de se ja dar
tra ta men to pre fe ren ci al – en tre elas os ido sos e as
mu lhe res grá vi das e com cri an ças – cons ti tu em, exa -
ta men te, a gran de ma i o ria dos usuá ri os dos sis te mas
pú bli cos de sa ú de.
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Assim sen do, se cri ar mos lo ca is ex clu si vos para 
dar aten di men to a esse con jun to de usuá ri os, para
mar ca ção de con sul tas e exa mes, es ta re mos, em ver -
da de, ofe re cen do aten ção pri o ri tá ria aos de ma is, que
cons ti tu em a mi no ria dos cli en tes do SUS.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela re je i ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31, de 2001.

Sala da Co mis são, – Tião Vi a na.

PARECER Nº 1.197, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 305, de
2003 (nº 1.698/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fre qüen ci al – Empre en di-
men tos de Co mu ni ca ção Ltda. para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Ma rin gá, Esta-
do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 305,
de 2003 (nº 1.698, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 13 de ou tu bro de 2000, que re no va con ces são da
Fre quen ci al – Empre en di men tos de Co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná.
O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci-
o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-

são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 305, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 305, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va con ces são da Fre -
quen ci al –Empre en di men tos de Co mu ni ca ção Ltda.
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, – Ger son Ca ma ta, Pre si-
den te – Osmar Dias, Re la tor – Flá vio Arns – Eu rí-
pe des Ca mar go – João Ca pi be ri be – Pa pa léo
Paes – Val mir Ama ral – Hé lio Cos ta – Val dir Ra-
upp – Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – José Jor -
ge – Mar co Ma ci el – Re nil do San ta na – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Osmar Dias.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.198, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 39, de 2001,
ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor Ney
Su as su na, que acres cen ta § 5º ao art. 73
da Cons ti tu i ção Fe de ral, cri an do a Pro cu-
ra do ria do Tri bu nal de Con tas da União.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Nos ter mos das nor mas re gi men ta is em vi gor,
che ga a esta Co mis são a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 39, de 2001, que tem por ob je ti vo
acres cen tar um pa rá gra fo, que se ria o 5º, ao art. 73 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para cri ar a Pro cu ra do ria do Tri-
bu nal de Con tas da União.

A pro pos ta está re di gi da nos ter mos que a se -
guir são trans cri tos:

Art. 1º O art. 73 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 5º:

Art. 73. ..................................................
..............................................................
§ 5º A con sul to ria ju rí di ca e a re pre-

sen ta ção ju di ci al do Tri bu nal de Con tas da
União se rão exer ci das, quan do cou ber, por
seus Pro cu ra do res, or ga ni za dos em car re i-
ra, ob ser va do o dis pos to no art. 132.

A jus ti fi ca ção da ini ci a ti va tem, em li nhas ge ra-
is, as se guin tes pon de ra ções:

A pre sen te ini ci a ti va tem por ob je ti vo
cri ar a Pro cu ra do ria do Tri bu nal de Con tas
da União e, por for ça do dis pos to no art. 75
da Cons ti tu i ção Fe de ral, as Pro cu ra do ri as
das de ma is Cor tes de Con tas.

Tal me di da se im põe ante as dú vi das
que per sis tem a res pe i to da pos si bi li da de de 
os tri bu na is de con tas se rem re pre sen ta dos
por qua dro pró prio de pro cu ra do res.

A esse res pe i to, se gun do en ten de mos,
essa pos si bi li da de de re pre sen ta ção ju di ci al
ema na da Cons ti tu i ção Fe de ral, es tan do as -
sen ta da in clu si ve na ju ris pru dên cia.

Tome-se, por exem plo, a de ci são do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral no Re cur so Extra -
or di ná rio nº 74.836-CE. Ve ja mos os se guin-
tes tre chos do voto vi to ri o so do emi nen te
Re la tor, Mi nis tro Ro dri gues Alckmin:

Pri me i ra men te, não é exa to que so-
men te as pes so as fí si cas e ju rí di cas te nham
ca pa ci da de de ser par te e de es tar em ju í zo.

Embo ra sem per so na li da de ju rí di ca, há 
par tes em sen ti do for mal (a mas sa fa li da, a
he ran ça ou es pó lio). E que o Tri bu nal de
Con tas, como par te for mal, pos sa es tar em
ju í zo, pas si va men te, co i sa é in du vi do sa, di-
an te do tex to cons ti tu ci o nal (art. 199, I, i)
[tra ta va-se da Cons ti tu i ção de 1969; na atu al
veja-se art. 102, I, d] que atri bui a este Su -
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pre mo Tri bu nal com pe tên cia ori gi ná ria no
to can te a man da do de se gu ran ça con tra ato 
do Tri bu nal de Con tas da União.

Não se vê, pois, ra zão para que se lhe
ne gue a qua li da de de par te for mal ati va,
des de que de mons tre in te res se de es tar em 
ju í zo.

E como con se qüên cia, lí ci to lhe é fa-
zer-se re pre sen tar por pro fis si o nal ha bi li ta-
do. Já te mos, aqui, ad mi ti do a in ter ven ção
do Tri bu nal, por meio de ad vo ga dos. A Pro -
cu ra do ria Ju di ci al dos Esta dos zela pe los in -
te res ses da Admi nis tra ção e os ór gãos do
Le gis la ti vo, como os do Ju di ciá rio, não têm
o po der de de ter mi nar-lhes a atu a ção para
a de fe sa do que en ten dam seus di re i tos.

Le gí ti ma, as sim, é a re pre sen ta ção da
im pe tran te.

Põe-se, ago ra, a ques tão se guin te:
Pode a par te for mal im pe trar se gu ran ça?

Pode fazê-lo um ór gão do Po der Le gis-
la ti vo, des per so na li za do?

Re ser van do o exa me da ques tão re fe-
ren te ao di re i to a ser pro te gi do para in da ga-
ção ul te ri or, te nho que, em prin cí pio, tais ór -
gãos po dem im pe trar se gu ran ça. (Re vis ta
Tri mes tral de Ju ris pru dên cia nº 69, pp.
479/481).

Mais re cen te men te, o Pre tó rio Excel so
jul gou cons ti tu ci o nal nor ma da Lei Orgâ ni ca
do Dis tri to Fe de ral que es ta be le ce que a
Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral será
re pre sen ta da ju di ci al men te pela sua pró pria
Pro cu ra do ria Ju di ci al.

Ape nas de ter mi nou para essa nor ma
in ter pre ta ção con for me a Cons ti tu i ção, ou
seja, essa re pre sen ta ção se dará ape nas
nos ca sos em que a Câ ma ra Le gis la ti va es -
te ja em ju í zo em nome pró prio. Assim, nos
ca sos em que o in te res se de agir da Câ ma-
ra se con fun da com o da en ti da de Dis tri to
Fe de ral, a re pre sen ta ção ju di ci al ca be rá à
Pro cu ra do ria-Ge ral do ente e não à es pe cí fi-
ca da que la Casa Le gis la ti va. (Cf. ADIN nº
1.557-5 — DF).

II – Aná li se

Os ares tos ci ta dos na jus ti fi ca ção vêm mu i to a
pro pó si to para ro bus te cer uma tese am pla men te vi to-
ri o sa so bre o tema. Aliás, diga-se a bem da ver da de,
que se tra ta de en ten di men to que vem sen do cons tru-

í do ao lon go do tem po, tan to que, já em 1960, o Mi nis-
tro Vic tor Nu nes Leal se pro nun ci a va fa vo ra vel men te
a essa com pre en são, quan do en fren tou a ques tão de
po de rem ou não as Câ ma ras Mu ni ci pa is ter ca pa ci-
da de ati va pro ces su al. O emi nen te ju ris ta, no ca pí tu lo
in ti tu la do “Per so na li da de Ju di ciá ria das Câ ma ras Mu -
ni ci pa is” de seu li vro Pro ble mas de Di re i to Pú bli co
(Fo ren se, Rio, 1960, p. 430), pon ti fi cou:

Sen do, en tre tan to, um ór gão in de pen-
den te do pre fe i to no nos so re gi me de di vi-
são de po de res (que pro je ta suas con se-
qüên ci as na pró pria es fe ra mu ni ci pal), sua
com pe tên cia pri va ti va en vol ve, ne ces sa ri a-
men te, di re i tos, que não per ten cem in di vi du-
al men te aos ve re a do res, mas a toda a cor -
po ra ção de que fa zem par te. Se o pre fe i to,
por exem plo, vi o la es ses di re i tos, não se
pode con ce ber que não haja no or de na men-
to ju rí di co po si ti vo do País um pro ces so pelo 
qual a câ ma ra de ve re a do res pos sa re i vin di-
car suas prer ro ga ti vas.

..............................................................
Admi ta mos, ain da, que a câ ma ra, no

exa me das con tas do pre fe i to, jul gue ne ces-
sá rio exa mi nar os li vros da pre fe i tu ra e es-
tes lhe se jam so ne ga dos. Tam bém não terá
sido, nes te caso, vi o la do um di re i to da câ-
ma ra?

O Tri bu nal de Con tas da União é uma des sas
ins ti tu i ções que, em bo ra te nha vin do a lume por ins -
pi ra ção do in sig ne Rui Ba bo sa, pa de ce não ra ra-
men te de in com pre en sões e até do des co nhe ci men-
to de sua na tu re za ju rí di ca e de sua im por tan te mis -
são no con tro le das fi nan ças pú bli cas. Qu an do atua, 
me lin dra; quan do não ope ra, é tido como “tri bu nal
que faz de con ta”. Re lem bre-se, a pro pó si to, esta
pas sa gem do Lima Bar re to:

Como o ma re chal pre ci sas se de di nhe i-
ro para fa zer face às ur gen tes des pe sas que
a re vol ta acar re ta va, man dou que o Tri bu nal
de Con tas re gis tras se um cré di to de que ele
ti nha ne ces si da de. O pre si den te do tri bu nal
ne gou-se for mal men te a dar a sua as si na tu ra
ao tal pe di do, por não es tar de acor do com
as leis. O mi nis tro da Fa zen da, ao sa ber des -
sa re so lu ção, foi co mu ni cá-la ime di a ta men te
ao ma re chal. Flo ri a no não gos tou: mas, sor ri-
den te, pe diu ao mi nis tro que con se guis se do
pre si den te do tri bu nal ir ter com ele uma con -
fe rên cia. Na ma nhã se guin te, mu i to cedo, es -
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ta va no Ita ma ra ti o pre si den te do Tri bu nal de
Con tas. Flo ri a no re ce beu-o mu i to amá vel e
mos trou a si tu a ção do go ver no e a ur gen te
ne ces si da de que ha via de tal cré di to. O pre -
si den te, ina ba lá vel, dis se que não as si na va o 
pe di do, pois era ile gal, in cons ti tu ci o nal, que
era isto, que era aqui lo. Flo ri a no ou viu tudo
mu i to cal mo e, em meio ao dis cur so do pre si-
den te, ba teu na tes ta e per gun tou: O se nhor
é o dou tor fu la no? Sim se nhor, res pon deu o
pre si den te. – Ora, dou tor, que i ra me des cul-
par. Esta mi nha ca be ça anda tão che ia de
atra pa lha ções! ... Não era com o se nhor que
eu que ria fa lar, era com o seu su ces sor. –
Como? Per gun tou sur pre so o mi nis tro do Tri-
bu nal. – É ver da de, dou tor, o se nhor está
apo sen ta do des de on tem. E as sim foi. Nes sa
mes ma tar de, com data do dia an te ri or, era
pu bli ca do um de cre to que de cla ra va apo sen-
ta do o pre si den te re cal ci tran te. (Lima Bar re to,
Numa e a Nin fa, Ga mi er, 1989, p. 166).

O Tri bu nal de Con tas da União é um ór gão in de-
pen den te. Não per ten ce ao Po der Ju di ciá rio, nem faz
par te do Po der Le gis la ti vo, ain da que des te es te ja
mais pró xi mo, tan to que lhe pres ta au xí lio. É, por tan-
to, um ór gão au tô no mo, de ori gem cons ti tu ci o nal, que 
tem ju ris di ção pró pria e pri va ti va, em ma té ria de fis ca-
li za ção fi nan ce i ra, or ça men tá ria e pa tri mo ni al, so bre
to dos os ór gãos e en ti da des dos três Po de res da Re -
pú bli ca.

Em as sim sen do, é mais do que con ve ni en te, é
mes mo ne ces sá rio, que se lhe apri mo rem os me ca-
nis mos de atu a ção, para que pos sa sem pre e cada
vez ser for ta le ci do em prol de suas atri bu i ções cons ti-
tu ci o na is e le ga is.

Como o Tri bu nal mu i tas ve zes con tra ria in te res-
ses, não é in co mum que seja con tes ta do em suas de -
ci sões. Des se modo, nada mais na tu ral do que con tar
com a com pe tên cia para po der, ce le re men te e com
alta es pe ci a li za ção, atu ar na de fe sa de seus jul ga dos,
seja como su je i to pas si vo, quan do de man da do, mas
so bre tu do e es pe ci al men te, como su je i to ati vo, para a 
de fe sa de seus di re i tos, quan do even tu al men te vi o la-
dos ou cons pur ca dos, para re lem brar aqui a li ção de
Vic tor Nu nes.

E tan to mais se jus ti fi ca a ado ção da pro vi dên cia
pre co ni za da nes te pro je to quan do se toma co nhe ci-
men to de que “atu al men te a União fi gu ra como au to ra
ou ré em apro xi ma da men te 5.093.000 (cin co mi lhões
e no ven ta e três mil) pro ces sos, os qua is se en con-
tram sob a res pon sa bi li da de de 591 ad vo ga dos da

União, dis tri bu í dos em 63 uni da des da Advo ca cia-Ge-
ral da União”. (CL Voz do Advo ga do, Ano 23, nº 169,
out/2001, p. 8).

A pro po si ção não está co gi tan do do Mi nis té rio
Pú bli co jun to ao Tri bu nal. Este é um ou tro tema, es cla-
re ça-se o quan to an tes. O de que se tra ta, aqui, é da
Pro cu ra do ria da Cor te. O Mi nis té rio Pú bli co jun to ao
Tri bu nal já está su fi ci en te men te re gra do em nos so di -
re i to po si ti vo, tan to que a Cons ti tu i ção Fe de ral, no ca -
pí tu lo re fe ren te ao Par quet, dis põe:

Art. 130. Aos mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co jun to aos Tri bu na is de Con tas apli-
cam-se as dis po si ções des ta Se ção per ti-
nen tes a di re i tos, ve da ções e for ma de in-
ves ti du ra.

E a Lei nº 8.443, de 16 de ju lho de 1992 – Lei
Orgâ ni ca do TCU – ao seu tur no, dis ci pli nou su fi ci-
en te men te este as sun to em seus arts. 80 e 81.

De ou tra par te, pe las ra zões já ar ro la das ao lon -
go des te pa re cer es ta mos pro pon do que a pre sen te
PEC ins ti tua tam bém a re pre sen ta ção ju di ci al pró pria
para as duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Sem que rer mos ser re pe ti ti vos, re cor de mos que 
tan to a Câ ma ra dos De pu ta dos, quan to o Se na do Fe -
de ral pos su em com pe tên ci as pró pri as, pri va ti vas e
ex clu si vas, in con fun dí ve is e des ta cá ve is do todo que
é a União.

Não se ol vi de, ade ma is, que a prer ro ga ti va do
par la men tar se cons ti tui em ma té ria de or dem pú bli-
ca, tra tan do-se de ins tru men to es sen ci al à sua atu a-
ção e cons ti tu in do-se em um dos as pec tos da pro cla-
ma da au to no mia e in de pen dên cia, cujo res guar do
não con vém de i xar sub me ti do ao al ve drio de ou tro
Po der.

Re gis tre-se, pois, que os in te res ses do Po der
Le gis la ti vo nem sem pre são co in ci den tes com os do
Po der Exe cu ti vo, ha ven do, in clu si ve, a pos si bi li da de
de em cer tos mo men tos se rem con fli tan tes.

Como exem plo, bas ta des ta car que ao Se na do
Fe de ral com pe te pri va ti va men te pro ces sar e jul gar o
Advo ga do-Ge ral da União nos cri mes de res pon sa bi-
li da de (art. 52, II, da Cons ti tu i ção Fe de ral).

Por ou tro lado, é ne ces sá rio que as duas Ca sas
do Le gis la ti vo Fe de ral dis po nham de ins tru men tos de
ação efi ca zes e cé le res, den tre os qua is a re pre sen ta-
ção ju di ci al em nome pró prio.

E re co men dá vel, ade ma is, que as Admi nis tra ções
des sas Ca sas dis po nham de de fe sa téc ni ca pró pria, em
es pe ci al nas con tro vér si as ju di ci a is com seus ser vi do res,
de pen den tes e pen si o nis tas, bem como nas ques tões
re fe ren tes a con tra tos ad mi nis tra ti vos.
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E a pro pó si to da re pre sen ta ção ju di ci al pró pria
das Ca sas le gis la ti vas, tra ze mos a li ção de Hely Lo -
pes Me i rel les.

Com efe i to, sob o tema ora em tela, en si na o sa -
u do so pu bli cis ta:

A ca pa ci da de pro ces su al da Câ ma ra
para a de fe sa de suas prer ro ga ti vas fun ci o-
na is é hoje pa ci fi ca men te re co nhe ci da pela
dou tri na e pela ju ris pru dên cia. Cedo é que a 
Câ ma ra não tem per so na li da de ju rí di ca,
mas tem per so na li da de ju di ciá ria. Pes soa
ju rí di ca é o Mu ni cí pio. Mas nem por isso se
há de ne gar ca pa ci da de pro ces su al, ati va e
pas si va, à Edi li da de para in gres sar em ju í zo
quan do te nha prer ro ga ti vas ou di re i tos pró-
pri os a de fen der.

A per so na li da de ju rí di ca não se con fun-
de com a per so na li da de ju di ciá ria; esta é um
mi nus em re la ção àque la. Toda pes soa ju rí di-
ca tem, ne ces sa ri a men te, ca pa ci da de pro-
ces su al, mas ór gãos há que, em bo ra sem
per so na li da de ju rí di ca, po dem es tar em ju í zo,
em seu pró prio nome, em man da do de se gu-
ran ça, por que são ti tu la res de di re i tos sub je-
ti vos sus ce tí ve is de pro te ção ju di ci al quan do
re le ga dos ou con tes ta dos. Nes sa si tu a ção se
en con tram os ór gãos do Go ver no lo cal –
Pre fe i tu ra e Câ ma ra – aos qua is se atri bu em
fun ções es pe cí fi cas, prer ro ga ti vas fun ci o na is
e di re i tos pró pri os ine ren tes à ins ti tu i ção.
Des de que es ses ór gãos têm di re i tos sub je ti-
vos, hão de ter me i os ju di ci a is – man da do de 
se gu ran ça – e ca pa ci da de pro ces su al para
de fen dê-los e tor ná-los efe ti vos.

A pos si bi li da de de a Câ ma ra agir ju di-
ci al men te con tra o pre fe i to de cor re de sua
au to no mia em re la ção ao Exe cu ti vo lo cal.
‘Essa au to no mia – aduz Nu nes Leal – não
pode ser en ten di da como com pe tên cia não
ga ran ti da, in ca paz, por tan to, de se afir mar,
quan do con tes ta da ou vi o la da. Se as sim
fos se, não es ta ría mos di an te de uma re a li-
da de po lí ti ca e ju rí di ca, mas di an te de um
con ce i to va zio, au tên ti ca mis ti fi ca ção cons ti-
tu ci o nal. (Di re i to Mu ni ci pal Bra si le i ro, 6º Edi -
ção, Ma lhe i ros Edi to res, 1993, pp. 444/5)

Re gis tra mos que o Mes tre do Di re i to su pra ci ta-
do fa la va es pe ci fi ca men te so bre a per so na li da de ju-
di ciá ria das Câ ma ras Mu ni ci pa is, mas ob vi a men te o
ra ci o cí nio se apli ca tam bém às Assem bléi as Le gis-
la ti vas e às duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal,

bem como, de res to, a to dos os cha ma dos ór gãos
in de pen den tes, isto é, aque les que nem es tão su je i-
tos a qual quer su bor di na ção hi e rár qui ca ou fun ci o-
nal, como os ju í zos, o mi nis té rio pú bli co e os tri bu-
na is de con tas.

A pro pó si to, a Advo ca cia do Se na do Fe de ral já
exer ce hoje es sas fun ções. Esta mos ape nas con fe rin-
do sta tus cons ti tu ci o nal ao ór gão para que se jam di ri-
mi das qua is quer dú vi das que ain da pos sa ha ver so -
bre a ma té ria.

Fi nal men te, uma pa la vra so bre o as pec to for mal
da pro pos ta. Como é fá cil ve ri fi car, con tém um pe que-
no lap so de re da ção, pois não con tem pla a cláu su la
de vi gên cia.

De res to, a pro po si ção guar da con for mi da de
com os pre ce i tos cons ti tu ci o na is per ti nen tes, já que
não vi o la qual quer de seus dis po si ti vos, es pe ci al men-
te no que diz res pe i to a cláu su las pé tre as, po der de
ini ci a ti va ou de com pe tên cia pri va ti va para le gis lar na
es pé cie.

III – Voto

Em face de tudo quan do foi ex pos to e jus ti fi ca-
do, e ten do em con ta que guar da con for mi da de com
os pre ce i tos cons ti tu ci o na is que re gem a es pé cie, o
pa re cer é pela apro va ção da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 39, de 2001, nos ter mos do se guin te
subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1-CC1 (SUBSTITUTIVO)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 39 DE 2001

Acres cen ta § 5º ao art. 73 e § 4º ao
art. 131, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para ins ti tu ir as pro cu ra do ri as ju rí di cas do 
Tri bu nal de Con tas da União, da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na dor Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art.1º Os arts. 73 e 131 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 73. .................................................
..............................................................
§ 5º A con sul to ria ju rí di ca e a re pre-

sen ta ção ju di ci al do Tri bu nal de Con tas se-
rão exer ci das, quan do cou ber, por seus Pro -
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cu ra do res, or ga ni za dos em car re i ra, ob ser-
va do o dis pos to no art. 132. (NR)”

“Art.131. ................................................

..............................................................
§ 4º A con sul to ria ju rí di ca e a re pre-

sen ta ção ju di ci al da Câ ma ra dos De pu ta dos
e do Se na do Fe de ral, se rão exer ci das por
seus res pec ti vos Advo ga dos ou Pro cu ra do-
res, or ga ni za dos em car re i ra, ob ser va do o
dis pos to no art. 132. (NR)”

Art. 2º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em
vi gor na data da sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 27 de agos to de 2003 . – Edi-
son Lo bão, Pre si den te  – Jef fer son Pé res, Re la tor –
Edu ar do Su plicy – Tião Vi a na – Sibá Ma cha do –
Antô nio Car los Va la da res – João Ca pi be ri be – Ju -
vên cio da Fon se ca – João Alber to Sou za – Pa pa-
léo Paes – Pe dro Si mon – Sér gio Ca bral – Antô nio
Car los Ma ga lhães – De mós te nes Tor res – José
Jor ge – Ro dolp ho Tou ri nho – Álva ro Dias – Tas so
Je re is sa ti – Cé sar Bor ges – Ael ton Fre i tas – Alme -
i da Lima – José Ma ra nhão – Ga ri bal di Alves Fi lho
– Mar co Ma ci el – Mar ce lo Cri vel la – Pa u lo Octá vio
– Efra im Mo ra is – Amir Lan do – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -
de ral:

....................................................................................
II – pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e o 
Advo ga do-Ge ral da União nos cri mes de res pon sa bi-
li da de;
....................................................................................

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;

II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
III – de mais da me ta de das Assem bléi as Le gis la ti-

vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes tan do-se, cada
uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus mem bros.

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe-
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em cada
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, con si-
de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin -
tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º A ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen da

re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode ser ob je to
de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis la ti va.

....................................................................................
Art. 75. As nor mas es ta be le ci das nes ta se ção

apli cam-se, no que cou ber, à or ga ni za ção, com po si-
ção e fis ca li za ção dos Tri bu na is de Con tas dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral, bem como dos Tri bu na is e
Con se lhos de Con tas dos mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. As Cons ti tu i ções es ta du a is dis -
po rão so bre os Tri bu na is de Con tas res pec ti vos, que
se rão in te gra dos por sete Con se lhe i ros.

....................................................................................
Art. 102. Com pe te ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,

pre ci pu a men te, a guar da da Cons ti tu i ção, ca ben-
do-lhe:

I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:

....................................................................................
d) o ha be as-cor pus, sen do pa ci en te qual quer

das pes so as re fe ri das nas alí ne as an te ri o res; o man -
da do de se gu ran ça e o ha be as-data con tra atos do
Pre si den te da Re pú bli ca, das Me sas da Câ ma ra dos
De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, do Tri bu nal de Con -
tas da União, do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e do
pró prio Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

....................................................................................
Art. 130. Aos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co

jun to aos Tri bu na is de Con tas apli cam-se as dis po si-
ções des ta se ção per ti nen tes a di re i tos, ve da ções e
for ma de in ves ti du ra.

Art. 131. A Advo ca cia-Ge ral da União é a ins ti tu-
i ção que, di re ta men te ou atra vés de ór gão vin cu la do,
re pre sen ta a União, ju di ci al e ex tra ju di ci al men te, ca -
ben do-lhe, nos ter mos da lei com ple men tar que dis -
pu ser so bre sua or ga ni za ção e fun ci o na men to, as ati -
vi da des de con sul to ria e as ses so ra men to ju rí di co do
Po der Exe cu ti vo.
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§ 1º A Advo ca cia-Ge ral da União tem por che fe
o Advo ga do-Ge ral da União, de li vre no me a ção pelo
Pre si den te da Re pú bli ca den tre ci da dãos ma i o res de
trin ta e cin co anos, de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta-
ção ili ba da.

§ 2º O in gres so nas clas ses ini ci a is das car re i-
ras da ins ti tu i ção de que tra ta este ar ti go far-se-á me -
di an te con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los.

§ 3º Na exe cu ção da dí vi da ati va de na tu re za tri -
bu tá ria, a re pre sen ta ção da União cabe à Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, ob ser va do o dis pos to
em lei.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

“Art. 132. Os Pro cu ra do res dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral, or ga ni za dos em car re i ra, na qual o
in gres so de pen de rá de con cur so pú bli co de pro vas e
tí tu los, com a par ti ci pa ção da Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil em to das as suas fa ses, exer ce rão a re pre-
sen ta ção ju di ci al e a con sul to ria ju rí di ca das res pec ti-
vas uni da des fe de ra das.

Pa rá gra fo úni co. Aos pro cu ra do res re fe ri dos
nes te ar ti go é as se gu ra da es ta bi li da de após três
anos de efe ti vo exer cí cio, me di an te ava li a ção de de -
sem pe nho pe ran te os ór gãos pró pri os, após re la tó rio
cir cuns tan ci a do das cor re ge do ri as.”

....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 80. O Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal de

Con tas da União, ao qual se apli cam os prin cí pi os ins -
ti tu ci o na is da uni da de, da in di vi si bi li da de e da in de-
pen dên cia fun ci o nal, com põe-se de um pro cu ra-
dor-ge ral, três sub pro cu ra do res-ge ra is e qua tro pro-
cu ra do res, no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
den tre bra si le i ros, ba cha réis em di re i to.

§ 1º (Ve ta do)
§ 2º A car re i ra do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri-

bu nal de Con tas da União é cons ti tu í da pe los car gos
de sub pro cu ra dor-ge ral e pro cu ra dor, este ini ci al e
aque le re pre sen tan do o úl ti mo ní vel da car re i ra, não
ex ce den do a dez por cen to a di fe ren ça de ven ci men-
tos de uma clas se para ou tra, res pe i ta da igual di fe-
ren ça en tre os car gos de sub pro cu ra dor-ge ral e pro -
cu ra dor-ge ral.

§ 3º O in gres so na car re i ra far-se-á no car go de
pro cu ra dor, me di an te con cur so pú bli co de pro vas e tí -
tu los, as se gu ra da a par ti ci pa ção da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil em sua re a li za ção e ob ser va da, nas
no me a ções, a or dem de clas si fi ca ção, en quan to a
pro mo ção ao car go de sub pro cu ra dor-ge ral far-se-á,
al ter na da men te, por an ti güi da de e me re ci men to.

Art. 81. Com pe tem ao pro cu ra dor-ge ral jun to ao Tri-
bu nal de Con tas da União, em sua mis são de guar da da
lei e fis cal de sua exe cu ção, além de ou tras es ta be le ci-
das no re gi men to in ter no, as se guin tes atri bu i ções:

I – pro mo ver a de fe sa da or dem ju rí di ca, re que-
ren do, pe ran te o Tri bu nal de Con tas da União as me -
di das de in te res se da jus ti ça, da ad mi nis tra ção e do
erá rio;

II – com pa re cer às ses sões do Tri bu nal e di zer
de di re i to, ver bal men te ou por es cri to, em to dos os as -
sun tos su je i tos à de ci são do Tri bu nal, sen do obri ga tó-
ria sua au diên cia nos pro ces sos de to ma da ou pres -
ta ção de con tas e nos con cer nen tes aos atos de ad -
mis são de pes so al e de con ces são de apo sen ta do ri-
as, re for mas e pen sões;

III – pro mo ver jun to à Advo ca cia-Ge ral da União
ou, con for me o caso, pe ran te os di ri gen tes das en ti-
da des ju ris di ci o na das do Tri bu nal de Con tas da
União, as me di das pre vis tas no in ci so II do art. 28 e no 
art. 61 des ta lei, re me ten do-lhes a do cu men ta ção e
ins tru ções ne ces sá ri as;

IV – in ter por os re cur sos per mi ti dos em lei.

....................................................................................
Do cu men to ane xa do no ter mo do art. 250,

pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Nos ter mos das nor mas re gi men ta is em vi gor,
che ga a esta Co mis são a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 39, de 2001, que tem por ob je ti vo
acres cen tar um pa rá gra fo, que se ria o 5º, ao art. 73 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, para cri ar a Pro cu ra do ria do Tri-
bu nal de Con tas da União.

A pro pos ta está re di gi da nos ter mos que a se -
guir são trans cri tos:

Art. 1º O art. 73 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar acres ci do do se guin te § 5º:

Art. 73....................................................

..............................................................

26266 Sá ba do 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL592     



§ 5º A con sul to ria ju rí di ca e a re pre-
sen ta ção ju di ci al do Tri bu nal de Con tas da
União se rão exer ci das, quan do cou ber, por
seus Pro cu ra do res, or ga ni za dos em car re i-
ra, ob ser va do o dis pos to no art. 132.

A jus ti fi ca ção da ini ci a ti va tem, em li nhas ge ra is,
as se guin tes pon de ra ções:

A pre sen te ini ci a ti va tem por ob je ti vo
cri ar a Pro cu ra do ria do Tri bu nal de Con tas
da União e, por for ça do dis pos to no art. 75
da Cons ti tu i ção Fe de ral, as Pro cu ra do ri as
das de ma is Cor tes de Con tas.

Tal me di da se im põe ante as dú vi das
que per sis tem a res pe i to da pos si bi li da de de 
os tri bu na is de con tas se rem re pre sen ta dos
por qua dro pró prio de pro cu ra do res.

A esse res pe i to, se gun do en ten de mos,
essa pos si bi li da de de re pre sen ta ção ju di ci al
ema na da Cons ti tu i ção Fe de ral, es tan do as -
sen ta da in clu si ve na ju ris pru dên cia.

Tome-se, por exem plo, a de ci são do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral no Re cur so Extra -
or di ná rio n º 74.836-CE. Ve ja mos os se guin-
tes tre chos do voto vi to ri o so do emi nen te
Re la tor, Mi nis tro Ro dri gues Alckmin:

Pri me i ra men te, não é exa to que so-
men te as pes so as fí si cas e ju rí di cas te nham
ca pa ci da de de ser par te e de es tar em ju í zo.

Embo ra sem per so na li da de ju rí di ca, há 
par tes em sen ti do for mal (a mas sa fa li da, a
he ran ça ou es pó lio). E que o Tri bu nal de
Con tas, como par te for mal, pos sa es tar em
ju í zo, pas si va men te, co i sa é in du vi do sa, di-
an te do tex to cons ti tu ci o nal (art. 199, I, i)
[tra ta va-se da Cons ti tu i ção de 1969; na atu al
veja-se art. 102, I, d] que atri bui a este Su-
pre mo Tri bu nal com pe tên cia ori gi ná ria no
to can te a man da do de se gu ran ça con tra ato 
do Tri bu nal de Con tas da União.

Não se vê, pois, ra zão para que se lhe
ne gue a qua li da de de par te for mal ati va, des de
que de mons tre in te res se de es tar em ju í zo.

E como con se qüên cia, lí ci to lhe é fa-
zer-se re pre sen tar por pro fis si o nal ha bi li ta-
do. Já te mos, aqui, ad mi ti do a in ter ven ção
do Tri bu nal, por meio de ad vo ga dos. A Pro -
cu ra do ria Ju di ci al dos Esta dos zela pe los in -
te res ses da Admi nis tra ção e os ór gãos do
Le gis la ti vo, como os do Ju di ciá rio, não têm

o po der de de ter mi nar-lhes a atu a ção para
a de fe sa do que en ten dam seus di re i tos.

Le gí ti ma, as sim, é a re pre sen ta ção da
im pe tran te.

Põe-se, ago ra, a ques tão se guin te:
Pode a par te for mal im pe trar se gu ran ça?

Pode fazê-lo um ór gão do Po der Le gis-
la ti vo, des per so na li za do?

Re ser van do o exa me da ques tão re fe-
ren te ao di re i to a ser pro te gi do para in da ga-
ção ul te ri or, te nho que, em prin cí pio, tais ór -
gãos po dem im pe trar se gu ran ça. (Re vis ta
Tri mes tral de Ju ris pru dên cia nº 69, pp.
479/481).

Mais re cen te men te, o Pre tó rio Excel so
jul gou cons ti tu ci o nal nor ma da Lei Orgâ ni ca
do Dis tri to Fe de ral que es ta be le ce que a
Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral será
re pre sen ta da ju di ci al men te pela sua pró pria
Pro cu ra do ria Ju di ci al.

Ape nas de ter mi nou para essa nor ma
in ter pre ta ção con for me a Cons ti tu i ção, ou
seja, essa re pre sen ta ção se dará ape nas
nos ca sos em que a Câ ma ra Le gis la ti va es -
te ja em ju í zo em nome pró prio. Assim, nos
ca sos em que o in te res se de agir da Câ ma-
ra se con fun da com o da en ti da de Dis tri to
Fe de ral, a re pre sen ta ção ju di ci al ca be rá à
Pro cu ra do ria-Ge ral do ente e não à es pe cí fi-
ca da que la Casa Le gis la ti va. (Cf. ADIN nº
1557-5 – DF).

II – Aná li se

Os ares tos ci ta dos na jus ti fi ca ção vêm mu i to a
pro pó si to para ro bus te cer uma tese am pla men te vi to-
ri o sa so bre o tema. Aliás, diga-se a bem da ver da de,
que se tra ta de en ten di men to que vem sen do cons tru-
í do ao lon go do tem po, tan to que, já em 1960, o Mi nis-
tro VICTOR NUNES LEAL se pro nun ci a va fa vo ra vel-
men te a essa com pre en são, quan do en fren tou a
ques tão de po de rem ou não as Câ ma ras Mu ni ci pa is
ter ca pa ci da de ati va pro ces su al. O emi nen te ju ris ta,
no ca pí tu lo in ti tu la do “Per so na li da de Ju di ciá ria das
Câ ma ras Mu ni ci pa is” de seu li vro Pro ble mas de Di-
re i to Pú bli co (Fo ren se, Rio, 1960, p. 430), pon ti fi cou:

Sen do, en tre tan to, um ór gão in de pen-
den te do pre fe i to no nos so re gi me de di vi-
são de po de res (que pro je ta suas con se-
qüên ci as na pró pria es fe ra mu ni ci pal), sua
com pe tên cia pri va ti va en vol ve, ne ces sa ri a-
men te, di re i tos, que não per ten cem in di vi du-
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al men te aos ve re a do res, mas a toda a cor -
po ra ção de que fa zem par te. Se o pre fe i to,
por exem plo, vi o la es ses di re i tos, não se
pode con ce ber que não haja no  or de na-
men to ju rí di co po si ti vo do País um pro ces so
pelo qual a Câ ma ra de ve re a do res pos sa
re i vin di car suas prer ro ga ti vas.

..............................................................
Admi ta mos, ain da, que a câ ma ra, no

exa me das con tas do pre fe i to, jul gue ne ces-
sá rio exa mi nar os li vros da pre fe i tu ra e es-
tes lhe se jam so ne ga dos. Tam bém não terá
sido, nes te caso, vi o la do um di re i to da câ-
ma ra?

O Tri bu nal de Con tas da União e uma des sas
ins ti tu i ções que, em bo ra te nha vin do a lume por ins -
pi ra ção do in sig ne Rui Bar bo sa, pa de ce não ra ra-
men te de in com pre en sões e até do des co nhe ci men-
to de sua na tu re za ju rí di ca e de sua im por tan te mis -
são no con tro le das fi nan ças pú bli cas. Qu an do atua, 
me lin dra; quan do não ope ra, é tido como “tri bu nal
que faz de con ta”. Re lem bre-se, a pro pó si to, esta
pas sa gem de Lima Bar re to:

Como o ma re chal pre ci sas se de di nhe-
i ro para fa zer face às ur gen tes des pe sas
que a re vol ta acar re ta va, man dou que o Tri -
bu nal de Con tas re gis tras se um cré di to de
que ele ti nha ne ces si da de. O pre si den te do
tri bu nal ne gou-se for mal men te a dar a sua
as si na tu ra ao tal pe di do, por não es tar de
acor do com as leis. O mi nis tro da Fa zen da,
ao sa ber des sa re so lu ção, foi co mu ni cá-la
ime di a ta men te ao ma re chal. Flo ri a no não
gos tou: mas, sor ri den te, pe diu ao mi nis tro
que con se guis se do pre si den te do tri bu nal ir 
ter com ele uma con fe rên cia. Na ma nhã se -
guin te, mu i to cedo, es ta va no Ita ma ra ti o
pre si den te do Tri bu nal de Con tas. Flo ri a no
re ce beu-o mu i to amá vel e mos trou a si tu a-
ção do go ver no e a ur gen te ne ces si da de
que ha via de tal cré di to. O pre si den te, ina-
ba lá vel, dis se que não as si na va o pe di do,
pois era ile gal, in cons ti tu ci o nal, que era isto, 
que era aqui lo. Flo ri a no ou viu tudo mu i to
cal mo e, em meio ao dis cur so do pre si den-
te, ba teu na tes ta e per gun tou: O se nhor é o 
dou tor fu la no? Sim se nhor, res pon deu o
pre si den te. – Ora, dou tor, que i ra me des cul-
par. Esta mi nha ca be ça anda tão che ia de
atra pa lha ções! ... Não era com o se nhor que 
eu que ria fa lar, era com o seu su ces sor. –

Como? Per gun tou sur pre so o mi nis tro do Tri-
bu nal. — É ver da de, dou tor, o se nhor está
apo sen ta do des de on tem. E as sim foi. Nes sa
mes ma tar de, com data do dia an te ri or, era
pu bli ca do um de cre to que de cla ra va apo sen-
ta do o pre si den te re cal ci tran te. (Lima Bar re to,
Numa e a Nin fa, Gar ni er, 1989, p. 166).

O Tri bu nal de Con tas da União é um ór gão in de-
pen den te. Não per ten ce ao Po der Ju di ciá rio, nem faz
par te do Po der Le gis la ti vo, ain da que des te es te ja
mais pró xi mo, tan to que lhe pres ta au xí lio. É, por tan-
to, um ór gão au tô no mo, de ori gem cons ti tu ci o nal, que 
tem ju ris di ção pró pria e pri va ti va, em ma té ria de fis ca-
li za ção fi nan ce i ra, or ça men tá ria e pa tri mo ni al, so bre
to dos os ór gãos e en ti da des dos três Po de res da Re -
pú bli ca.

Em as sim sen do, é mais do que con ve ni en te, é
mes mo ne ces sá rio, que se lhe apri mo rem os me ca-
nis mos de atu a ção, para que pos sa sem pre e cada
vez ser for ta le ci do em prol de suas atri bu i ções cons ti-
tu ci o na is e le ga is.

Como o Tri bu nal mu i tas ve zes con tra ria in te res-
ses, não é in co mum que seja con tes ta do em suas de -
ci sões. Des se modo, nada mais na tu ral do que con tar
com a com pe tên cia para po der, ce le re men te e com
alta es pe ci a li za ção, atu ar na de fe sa de seus jul ga dos,
seja como su je i to pas si vo, quan do de man da do, mas
so bre tu do e es pe ci al men te, como su je i to ati vo, para a 
de fe sa de seus di re i tos, quan do even tu al men te vi o la-
dos ou cons pur ca dos, para re lem brar aqui a li ção de
Vic tor Nu nes.

E tan to mais se jus ti fi ca a ado ção da pro vi dên cia
pre co ni za da nes te pro je to quan do se toma co nhe ci-
men to de que “atu al men te a União fi gu ra como au to ra
ou ré em apro xi ma da men te 5.093.000 (cin co mi lhões
e no ven ta e três mil) pro ces sos, os qua is se en con-
tram sob a res pon sa bi li da de de 591 ad vo ga dos da
União, dis tri bu í dos em 63 uni da des da Advo ca cia-Ge-
ral da União”. (Cf. Voz do Advo ga do, Ano 23, nº 169,
out/2001, p. 8).

A pro po si ção não está co gi tan do do Mi nis té rio
Pú bli co jun to ao Tri bu nal. Este é um ou tro tema, es cla-
re ça-se o quan to an tes. O de que se tra ta, aqui, é da
Pro cu ra do ria da Cor te. O Mi nis té rio Pú bli co jun to ao
Tri bu nal já está su fi ci en te men te re gra do em nos so di -
re i to po si ti vo, tan to que a Cons ti tu i ção Fe de ral, no ca -
pí tu lo re fe ren te ao Par quet, dis põe:

Art. 130. Aos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co
jun to aos Tri bu na is de Con tas apli cam-se as dis po si-
ções des ta Se ção per ti nen tes a di re i tos, ve da ções e
for ma de in ves ti du ra.
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E a Lei nº 8.443, de 16 de ju lho de 1992 – Lei
Orgâ ni ca do TCU – ao seu tur no, dis ci pli nou su fi ci en-
te men te este as sun to em seus arts. 80 e 81.

Fi nal men te, uma pa la vra so bre o as pec to for mal
da pro pos ta. Como é fá cil ve ri fi car, con tém pe que nos
lap sos de re da ção, pois não con tem pla a cláu su la de
vi gên cia, nem faz cons tar a no ta ção (NR), in di ca ti va
de que o art. 73 so freu mo di fi ca ção.

Afo ra es sas pe que nas fa lhas de téc ni ca le gis la-
ti va, a pro po si ção guar da con for mi da de com os pre -
ce i tos cons ti tu ci o na is per ti nen tes, já que não vi o la
qual quer de seus dis po si ti vos, es pe ci al men te no que
diz res pe i to a cláu su las pé tre as, po der de ini ci a ti va ou 
de com pe tên cia pri va ti va para le gis lar na es pé cie.

III – Voto

Em face de tudo quan do foi ex pos to e jus ti fi ca do, e 
ten do em con ta que guar da con for mi da de com os pre -
ce i tos cons ti tu ci o na is que re gem a es pé cie, o pa re cer é
pela apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 39, de 2001, com as se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Apo nha-se a no ta ção (NR) ao fi nal do enun ci a-
do do § 5º do art. 73 da Cons ti tu i ção Fe de ral, nos ter -
mos do art. 1º da PEC nº 39, de 2001.

EMENDA Nº 2 – CCJ

Acres cen te-se à Pro pos ta de Emen da à Cons ti-
tu i ção nº 39, de 2001, o se guin te ar ti go:

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en -
tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são,

PARECER Nº 1.199, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 48, de 2003,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Antô nio Car los Ma ga lhães, que dis-
põe so bre a apli ca ção de re cur sos des ti-
na dos à ir ri ga ção.

Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 48, de 2003, que dis põe
so bre a apli ca ção de re cur sos des ti na dos à ir ri ga ção
e tem como pri me i ro sig na tá rio o ilus tre Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

A pro po si ção, va za da em dois ar ti gos, pre vê, no
pri me i ro de les, a pror ro ga ção, por quin ze anos, da re -
gra in ser ta no art. 42 do Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as, ve i cu lan do seu art. 20 a cláu su-
la de vi gên cia.

Na jus ti fi ca ção, os au to res, ao lado de ci ta rem
im por tan tes pro je tos de ir ri ga ção em cur so no Nor -
des te, apon tam a ex tre ma re le vân cia des sa ati vi da de
para a re gião, a qual pro pi cia a ele va ção da pro du ção
e da ren da dos agri cul to res, abas te cen do os mer ca-
dos in ter no e ex ter no e con tri bu in do para a di na mi za-
ção da eco no mia na ci o nal. Pros se guem as se ve ran-
do, ver bis:

Como é de co nhe ci men to pú bli co, con si de ran do
des de os es tu dos de vi a bi li da de até a con clu são das
obras, os em pre en di men tos na área de re cur sos hí -
dri cos têm pe río do de ma tu ra ção re la ti va men te lon go,
os ci lan do en tre dois e sete anos para pro je tos de por-
te mé dio, che gan do, nos ca sos de pro je tos de gran de
vul to, a ul tra pas sar dez anos.

Nes se sen ti do, con si de ran do en tre ou tros, o
gran de nú me ro de pro je tos exis ten tes na re gião, a im -
por tân cia da agri cul tu ra ir ri ga da e o pra zo de ma tu ra-
ção dos pro je tos, pro põe-se a pror ro ga ção, por mais
quin ze anos, da vi gên cia do art. 42 do Ato das Dis po-
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Car ta Mag na
que tra ta da apli ca ção mí ni ma de re cur sos da União
para pro je tos de ir ri ga ção nas re giões Nor des te e
Cen tro-Oes te.

Assim, o que se al me ja aqui é, pri o ri ta ri a men te,
em face do ris co de se per der todo o in ves ti men to
acu mu la do de anos, bem como a si ner gia de sen vol vi-
da nos se to res pro du ti vos, por um lado, ga ran tir a
exis tên cia das con di ções para dar con ti nu i da de ao
pro ces so de pes qui sa e de sen vol vi men to da pro du-
ção ir ri ga da no Nor des te. Por ou tro, as se gu rar a con ti-
nu i da de da apli ca ção dos re cur sos por par te da
União, con so an te o prin ci pio cons ti tu ci o nal de re du-
ção das de si gual da des in ter-re gi o na is tão sa lu tar
para a re du ção da po bre za na re gião e para a es ta bi li-
da de da Fe de ra ção bra si le i ra.

II – Aná li se

Nos ter mos dos arts. 354 e se guin tes do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, com pe te a esta
Co mis são de Cons ti tu i ção opi nar so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de da ma té ria,
bem as sim quan to ao mé ri to.

Enten de mos te rem sido ob ser va dos os re qui si-
tos es ta be le ci dos pelo art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral
para a tra mi ta ção da pre sen te PEC, eis que, pro pos ta
por mais de um ter ço dos mem bros da Casa, não é
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ten den te a abo lir a for ma fe de ra ti va de Esta do, o voto
di re i to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co, a se pa ra ção dos
Po de res, tam pou co os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
De ma is, não se ve ri fi cam as li mi ta ções de or dem cir -
cuns tan ci al para a apro va ção des sa es pé cie de pro po-
si ção, in di ca das no § 1º do art. 60 da Lei Ma i or. Por fim,
nada obs ta que dis po si ti vos cons ti tu ci o na is tran si tó ri-
os se jam al te ra dos por Emen da à Cons ti tu i ção, con so-
an te de ci diu o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral na ADIn nº 829.
Em vir tu de dis so, con clu í mos pela cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e re gi men ta li da de da pro pos ta.

Qu an to à téc ni ca le gis la ti va, su ge ri mos tão-so -
men te, a ti tu lo de aper fe i ço a men to, a mo di fi ca ção da
emen ta, fa zen do-se re fe rên cia ao dis po si ti vo do
ADCT cuja vi gên cia pre ten de-se ver pror ro ga da.

No to can te ao mé ri to, ra zão as sis te aos pro po-
nen tes. O art. 42 do ADCT de ter mi nou, acer ta da men-
te, que a União apli cas se, nos pri me i ros quin ze anos
de vi gên cia da Cons ti tu i ção de 1988, do to tal de re -
cur sos des ti na dos à ir ri ga ção: (i) vin te por cen to na
Re gião Cen tro-Oes te; e (ii) cin qüen ta por cen to na
Re gião Nor des te, pre fe ren ci al men te no semi-ári do.
Entre tan to, sabe-se que os pro je tos de ir ri ga ção de
gran de e mé dio por te de man dam mu i tos anos des de
a re a li za ção dos es tu dos de vi a bi li da de até a sua
com ple ta im plan ta ção. Po de ría mos ci tar aqui, ilus tra-
ti va men te, obras ain da em cur so, como a bar ra gem
do Cas ta nhão, no Ce a rá, e o pro je to Sa li tre, na Ba hia.

O in te res se pú bli co exi ge que o in ves ti men to de
anos não se per ca por for ça da pa ra li sa ção de im por-
tan tes obras. Nes se con tex to, a pror ro ga ção da vi gên cia
da re gra do art. 42 do ADCT cons ti tui me di da de ine gá-
vel im por tân cia, no sen ti do de as se gu rar a des ti na ção
pri o ri tá ria para as re giões Nor des te e Cen tro-Oes te dos
re cur sos alo ca dos em pro je tos de ir ri ga ção. Se sub sis te
a ne ces si da de, deve igual men te sub sis tir o pre ce i to,
que, como ob ser va do pe los au to res, vai ao en con tro de
um dos ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca, o de re-
du zir as de si gual da des re gi o na is.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela apro va ção da
Pro pos ta da Emen da à Cons ti tu i ção nº 48, de 2003,
com a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se à emen ta da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção no 48, de 2003, a se guin te re da ção:

Pror ro ga por quin ze anos a vi gên cia
do art. 42 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti tu i ção Fe de ral,

que dis põe so bre a apli ca ção de re cur sos
des ti na dos à ir ri ga ção.

Sala da Co mis são, 27 de agos to de 2003.  –
Edi son Lo bão, Pre si den te – João Alber to Sou za,
Re la tor – Antô nio Car los Va la da res – João Ca pi be-
ri be – Ael ton Fre i tas – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju -
vên cio da Fon se ca – Pa pa léo Paes – Sér gio Ca bral
– Antô nio Car los Ma ga lhães – De mós te nes Tor res
– José Jor ge – Álva ro Dias – Tas so Je re is sa ti – Pe -
dro Si mon – Cé sar Bor ges – Edu ar do Su plicy –
Alme i da Lima – José Ma ra nhão – Mar co Ma ci el –
Sibá Ma cha do – Mar ce lo Cri vel la – Pa u lo Octá vio – 
Tião Vi a na – Efra im Mo ra is – Amir Lan do – Ro-
dolp ho Tou ri nho – Luiz Otá vio.

PARECER Nº 1.200, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 388, de 2003, (nº
1.688/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na para 
a Vi a bi li za ção da Cons tru ção e Ope ra ção
de No vas Tra ves si as Ro do viá ri as so bre o 
Rio Uru guai, ce le bra do em Flo ri a nó po lis,
em 15 de de zem bro de 2000.

Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho

I – Re la tó rio

Essa Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 388, de 2003
(PDC 1.688, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que “apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli-
ca Argen ti na para a Vi a bi li za ção da Cons tru ção e
Ope ra ção de No vas Tra ves si as Ro do viá ri as so bre o
Rio Uru guai, ce le bra do em Flo ri a nó po lis, em 15 de
de zem bro de 2000”.

Em cum pri men to ao que es ta be le ce o art. 49, in -
ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú-
bli ca sub me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des te
ato in ter na ci o nal.

A luz do dis pos to na Re so lu ção  nº 1/CN, por se
tra tar de ma té ria de in te res se do Mer co sul, o Acor do
em pa u ta foi pri me i ra men te en ca mi nha do à Co mis-
são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, para que
essa emi tis se re la tó rio pre li mi nar, des ti na do a sub si-
di ar a aná li se das de ma is co mis sões te má ti cas.
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Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o di plo ma le gal em
apre ço pas sou pelo cri vo das Co mis sões de Re la ções
Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, de Vi a ção e Trans por-
tes e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Se gun do a Expo si ção de Mo ti vos en ca mi nha da
ao Con gres so Na ci o nal pelo Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, o pre sen te Acor do visa a dar iní cio ao exa -
me das ques tões re fe ren tes à cons tru ção e ex plo ra-
ção, pre fe ren ci al men te em re gi me de con ces são de
obra pú bli ca, das três no vas pon tes ro do viá ri as so bre
o Rio Uru guai, fren te aos mu ni cí pi os fron te i ri ços de
Ita qui-Alve ar, Por to Mauá-Alba Pos se e Por to Xa vi-
er-San Ja vi er.

Se gun do dis põe o Arti go II, as Par tes cri am uma 
Co mis são Bi na ci o nal, in te gra da por igual nú me ro de
re pre sen tan tes de cada país, pro ve ni en tes, pela Par -
te bra si le i ra, do Mi nis té rio dos Trans por tes, Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res e ou tros or ga nis mos na ci o-
na is e, pela Par te Argen ti na, da Se cre ta ria de Obras
Pú bli cas, Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, Co mér-
cio Inter na ci o nal e Cul to e de ou tros or ga nis mos da -
que le país.

O Arti go IV de ter mi na as com pe tên ci as da Co -
mis são Bi na ci o nal. A Co mis são de ve rá re u nir os an te-
ce den tes ne ces sá ri os, a fim de ela bo rar os Ter mos de 
Re fe rên cia para a con tra ta ção, jun to à ini ci a ti va pri va-
da, de um es tu do com pa ra ti vo quan to à vi a bi li da de
das três no vas tra ves si as ro do viá ri as, que te nha em
con ta os as pec tos fí si cos, am bi en ta is, eco nô mi cos, fi -
nan ce i ros e le ga is da obra. De ve rá ain da ana li sar os
es tu dos e pre pa rar a li ci ta ção pú bli ca e a pos te ri or ad -
ju di ca ção para a cons tru ção e ex plo ra ção das no vas
pon tes. No caso de uma de ci são em fa vor da re a li za-
ção de obras me di an te re gi me de con ces são de
obras pú bli cas, es ta be le ce rá as con di ções a se rem
cum pri das e de sig na rá, an te ri or men te à li ci ta ção, um
re pre sen tan te de cada Par te, para in te grar um ór gão
de con tro le.

O Arti go V es ta be le ce que os cus tos re fe ren tes
às de sa pro pri a ções ne ces sá ri as à im plan ta ção das
obras, bem como às li ga ções fer ro viá ri as e ro do viá ri-
as até o pon to de aces so às obras con tra ta das, em
cada ter ri tó rio na ci o nal, se rão da res pon sa bi li da de
ex clu si va da Par te res pec ti va, se gun do as con di ções
que vi e rem a ser acor da das com os go ver nos lo ca is.
Tam bém os cus tos do es tu do de vi a bi li da de men ci o-
na do su pra se rão co ber tos pe las Par tes, na pro por-
ção de 50% para cada uma.

II – Aná li se

Tra ta-se de um em pre en di men to bi na ci o nal que
tem por ob je ti vo aten der a ur gen te de man da por li ga-
ções ter res tres en tre os pa í ses do Mer co sul. Sabe-se, 

ade ma is, que a in te gra ção fí si ca da Amé ri ca do Sul
re ves te-se da ma i or im por tân cia, cons ti tu in do uma
das ini ci a ti vas in dis pen sá ve is ao de sen vol vi men to da
re gião.

Ade ma is, a cons tru ção de três no vas pon tes ro -
do viá ri as so bre o Rio Uru guai tor na rá mais ba ra to o
trans por te de mer ca do ri as en tre Bra sil e Argen ti na,
be ne fi ci a rá as po pu la ções fron te i ri ças e re for ça rá a li -
ga ção fí si ca en tre os dois pa í ses.

III – Voto

Por todo o ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 388,
de 2003 (PDC  nº 1.688, de 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que “apro va o tex to do Acor do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Re pú bli ca Argen ti na para a Vi a bi li za ção da Cons -
tru ção e Ope ra ção de No vas Tra ves si as Ro do viá ri as
so bre o Rio Uru guai, ce le bra do em Flo ri a nó po lis, em
15 de de zem bro de 2000”.

Sala,da co mis são, 28 de agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – João Alber to Sou za
– Ro dolp ho Tou ri nho, Re la tor Ad Hoc – Mar co Ma -
ci el – José Agri pi no – Hé lio Cos ta – Pe dro Si mon
–Val dir Ra upp – Ael ton Fre i tas – Sibá Ma cha do.

PARECER Nº 1.201, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre os que si tos nºs 2 a 
4 do re que ri men to nº 408, de 2003, do Se -
na dor Val dir Ra upp que so li ci ta in for ma-
ções ao Mi nis tro da Fa zen da so bre os
flu xos de em prés ti mos e cap ta ções dos
prin ci pa is to ma do res da di vi da ex ter na
do se tor pri va do.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia o Re que ri men to de
Infor ma ções nº 408, de 2003, de au to ria do Se na dor
Val dir Ra upp.

O ci ta do re que ri men to tem por ob je ti vo re qui si-
tar ao Mi nis té rio da Fa zen da in for ma ções re la ti vas à
evo lu ção da dí vi da ex ter na do se tor pri va do nos úl ti-
mos cin co anos.

Obje ti va, ain da, que se jam for ne ci das, por or-
dem de cres cen te de va lor, a re la ção dos cem ma i o res
de ve do res des sa dí vi da no pri me i ro tri mes tre de
2003, com o va lor das res pec ti vas dí vi das; a re la ção
das ins ti tu i ções cre do ras des sas obri ga ções fi nan ce i-
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ras, país de ori gem, taxa de ju ros e pra zo de ven ci-
men to, e in for ma ções so bre o flu xo de em prés ti mos e
cap ta ções nos úl ti mos dois anos, seus prin ci pa is to-
ma do res, pra zos e ta xas de ju ros in ci den tes.

II – Aná li se

Cum pre en fa ti zar, pre li mi nar men te, que o re-
que ri men to em exa me vem a esta Co mis são após
sua apro va ção pela Mesa Di re to ra e seu con se qüen te
en ca mi nha men to ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Em aten di men to ao Re que ri men to nº 408, de
2003, esta Casa re ce beu o Avi so nº 275/2003, do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do in for ma-
ções re fe ren tes ape nas ao item 1 da pre sen te ma té-
ria, qual seja, in for ma ções re la ti vas à evo lu ção da dí -
vi da ex ter na do se tor pri va do nos úl ti mos cin co anos,
e es cla re cen do que os de ma is que si tos for mu la dos
não fo ram res pon di dos por se tra tar de ope ra ções
pro te gi das pelo si gi lo ban cá rio.

Cabe a esta Co mis são, pois, se ma ni fes tar so -
bre a opor tu ni da de e per ti nên cia de seu re en vio ao
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, em face dos ins tru-
men tos nor ma ti vos que tra tam da ma té ria.

O Re que ri men to nº 408, de 2003, é di ri gi do ao
Mi nis tro da Fa zen da, aten den do, as sim, o que pre ce i-
tua o § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por ou tro lado, sa be mos que ao Se na do Fe de ral
são re ser va das com pe tên ci as pri va ti vas, no ta da men-
te as ati nen tes ao con tro le do pro ces so de en di vi da-
men to pú bli co, e ou tras co muns ao Con gres so Na ci o-
nal, re la ti vas a ma té ri as fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá-
ria, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções, dí vi da
pú bli ca e ope ra ções de cré di to.

Mais ain da, a Cons ti tu i ção Fe de ral atri bui ao
Con gres so Na ci o nal com pe tên cia ex clu si va para fis -
ca li zar e con tro lar, di re ta men te ou por qual quer de
suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os
da ad mi nis tra ção in di re ta. Lo gi ca men te, no de sem pe-
nho des sa atri bu i ção, é exi gi do am plo e atu a li za do
uni ver so de in for ma ções, para que pos sa, de for ma
efi caz, ple na, re gu lar e com opor tu ni da de, exer cer
suas com pe tên ci as le gis la ti va e fis ca li za do ra.

Por tan to, ao Po der Le gis la ti vo são ne ces sá ri os
e pas sí ve is os re pas ses de in for ma ções, de na tu re za
e al can ce di ver sos, in clu si ve re la ti vas ao se tor pri va-
do, que exi gem, to da via, para sua per ti nen te e ade-
qua da ob ten ção, a ob ser va ção de pro ce di men tos le -
gal men te de ter mi na dos e di fe ren ci a dos em fun ção da 
na tu re za da in for ma ção re que ri da.

No pre sen te re que ri men to, cer ta men te, as in for-
ma ções so li ci ta das de mar cam e ca rac te ri zam ope ra-
ções ati vas e pas si vas de ins ti tu i ções fi nan ce i ras,

cons ti tu in do-se, em con se qüên cia e em con for mi da-
de ao que de ter mi na a Lei Com ple men tar nº 105, de
ja ne i ro de 2001, in for ma ção de na tu re za si gi lo sa, cujo 
rito de tra mi ta ção e apre ci a ção são es ti pu la dos nos
ter mos da Se ção II, arts. 8º, 9º e 10, do Ato da Mesa
nº 1, de 2001.

Sabe-se que as ins ti tu i ções tra ta das na Lei
Com ple men tar nº 105, de 2001, não, ne ces sa ri a men-
te, cor res pon dem àque las re fe ri das no re que ri men to
que, como en fa ti za do, res trin gem-se às ins ti tu i ções,
aos or ga nis mos ou aos es ta be le ci men tos ex ter nos.
As ope ra ções de cré di to con tra ta das jun to a es sas
en ti da des, por ana lo gia, se equi pa ram e são ga ran ti-
das pelo si gi lo que essa lei com ple men tar de ter mi na.
Até por que o si gi lo re pre sen ta an tes uma ga ran tia in -
di vi du al, no caso as se gu ra do a todo e qual quer agen -
te que com ins ti tu i ções fi nan ce i ras con tra ta ope ra-
ções fi nan ce i ras. A con tra ta ção fi nan ce i ra jun to a ins -
ti tu i ções ex ter nas em nada mo di fi ca a ne ces si da de
de pre ser va ção do di re i to fun da men tal ao si gi lo, sal vo
nas si tu a ções e nos ter mos pas sí ve is de rup tu ra pre -
vis tos na pró pria lei.

Ade ma is, o fato de ad vi rem, nos ter mos pro pos-
tos no re que ri men to, do Mi nis té rio da Fa zen da, não
re ti ra sua na tu re za si gi lo sa. O art. 2º da re fe ri da lei
com ple men tar ex pres sa que o de ver de si gi lo é ex ten-
si vo ao Ban co Cen tral do Bra sil, seja em re la ção às
ope ra ções que re a li zar, seja em re la ção às in for ma-
ções que ob ti ver no exer cí cio de suas atri bu i ções, das 
qua is, cer ta men te, pro vê em as in for ma ções re la ti vas
às ope ra ções de cré di to ex ter no con tra ta das pelo se -
tor pri va do da eco no mia.

É igual men te ver da de i ro que o si gi lo, mes mo re -
pre sen tan do uma ga ran tia in di vi du al, as se gu ra do a
todo e qual quer agen te que com ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras con tra te ope ra ções, é pas sí vel de rup tu ra nas si -
tu a ções e nos ter mos pre vis tos na re fe ri da Lei Com -
ple men tar nº 105, de 2001.

Do fato de exis ti rem re ser vas as se gu ra das por
lei não de cor rem im pe di dos nem in vi a bi li za dos re que-
ri men tos de in for ma ções de na tu re za si gi lo sa. Há,
tão-so men te, que se pre ser var o ca rá ter re ser va do da 
in for ma ção nes ses ter mos e des sa for ma ob ti das.
Nos ter mos do Pa re cer nº 330, de 1993, des ta Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o si gi lo “não 
e es ta be le ci do para ocul tar fa tos, mas para re ves tir a
re ve la ção de les de ca rá ter de ex cep ci o na li da de”.

Entre tan to, o Ato da Mesa nº 1, de 2001, em
con for mi da de à Lei Com ple men tar nº 105, de 2001,
es ti pu la e in cor po ra os pro ce di men tos nela pre vis tos,
que, afo ra as ques tões ati nen tes à tra mi ta ção e apre -
ci a ção de re que ri men tos des sa na tu re za pelo Ple ná-
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rio da Casa, im põe a ne ces si da de de que evi den ci-
em o vín cu lo en tre a in for ma ção so li ci ta da e a ma -
té ria sob apre ci a ção no Se na do Fe de ral ou ati nen-
te à sua com pe tên cia fis ca li za do ra. Seus fun da-
men tos para ad mis si bi li da de pres su põem, as sim,
ma té ria es pe cí fi ca ou fato de ter mi na do, au sen tes no
Re que ri men to nº 408, de 2003.

As in for ma ções so li ci ta das no re que ri men to em
exa me pres tam-se, tão-so men te, como ex pres so em
sua jus ti fi ca ção, à com pre en são de seus even tu a is
im pac tos na eco no mia, por “se rem pro pen sos a di fi-
cul da des pe rió di cas em sua ro la gem, di fi cul da des es -
sas que exi gem, qua se sem pre, a in ter ven ção do Go -
ver no Fe de ral”. Enten de mos, as sim, que as in for ma-
ções so li ci ta das não de mar cam qual quer vin cu lo com 
fato que en vol va a ação do Po der Exe cu ti vo Fe de ral,
exi gin do o exer cí cio da com pe tên cia fis ca li za do ra
des sa Casa. De ma ne i ra se me lhan te, os da dos e as
in for ma ções so li ci ta das são por de ma is am plos, ge ra-
is e de di fí cil ca rac te ri za ção e im pro vá vel re la ção com 
ma té ria es pe ci fi ca em apre ci a ção no Se na do Fe de ral.
Aliás, a pró pria jus ti fi ca ção da pro po si ção em exa me
não es ta be le ce vín cu lo en tre as in for ma ções pre ten-
di das e ma té ria em exa me no Se na do Fe de ral.

Não se des co nhe ce que o si gi lo tí pi co apli cá vel
às ope ra ções ban cá ri as, além de re pre sen tar, como
en fa ti za do, res guar do de um di re i to pri va do, re la ci o-
na, tam bém, com as pró pri as ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
cu jas ope ra ções, em si mes mas, po dem vir a cons ti-
tu ir ob je to de in te res se do Esta do, se evi den ci a das ou 
vis lum bra das qua is quer ações con trá ri as ao in te res-
se pú bli co em pre en di das por es sas ins ti tu i ções. Nes -
sas cir cuns tân ci as, igual men te, en con trar-se-ia fun-
da men to para a re ve la ção das in for ma ções so li ci ta-
das. Não nos pa re ce o caso. O re que ri men to em exa -
me não traz qual quer de mar ca ção de atu a ção
não-equâ ni me por par te das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
en vol vi das. Em ver da de, nada se afi gu ra no re que ri-
men to que apon te em di re ção a pos sí vel de se qui lí-
brio no sis te ma de con ces são de cré di to.

Nes se en ten di men to, o re que ri men to de in for-
ma ções so li ci ta do não en con tra fun da men ta ção,
como as sim é exi gi da pela Lei Com ple men tar no 105,
de 2001, e pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001. Ade ma is,
o re que ri men to em exa me está em de sa cor do com as 
con di ções ex pres sas no Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral quan to às hi pó te ses de ca bi men to da ini ci-
a ti va, não en con tran do am pa ro em seu art. 216, in ci-
so I, que exi ge seja ob ser va do, pre li mi nar men te, o se -
guin te cri té rio para a sua ad mis si bi li da de, en tre ou-
tras li mi ta ções:

Art. 216. Os re que ri men tos de in for ma-
ções es tão su je i tos às se guin tes nor mas:

I – se rão ad mis sí ve is para es cla re ci-
men to de qual quer as sun to sub me ti do à
apre ci a ção do Se na do ou ati nen te a sua
com pe tên cia fis ca li za do ra:

..............................................................

III – Voto

Da pers pec ti va de cum pri men to de re qui si tos
pre li mi na res e for ma is ati nen tes à ad mis si bi li da de
dos re que ri men tos de in for ma ções, o de nº 408, de
2003, im pli ca inob ser vân cia dos dis po si ti vos de fi ni-
dos nos arts. 215 e 216 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral e na Se ção I do Ato da Mesa nº 01, de
2001. Não são cum pri das e ob ser va das, as sim, as
nor mas pre li mi na res para a ad mis si bi li da de dos re-
que ri men tos de in for ma ções.

Por ou tro lado, o re que ri men to em exa me in cor-
po ra in for ma ções de na tu re za si gi lo sa, cujo rito de
tra mi ta ção e apre ci a ção são es ti pu la dos nos ter mos
da Se ção II, arts. 8º, 9º e 10, do Ato da Mesa nº 1, de
2001.

As in for ma ções so li ci ta das res sen tem-se, ade -
ma is, da ne ces sá ria e im pres cin dí vel fun da men ta ção,
uma vez que não se re la ci o nam e não se pres tam a
es cla re ci men tos de ma té ria sob apre ci a ção des ta
Casa, nem de mar cam fa tos que exi jam o exer cí cio da
ação fis ca li za do ra do Se na do Fe de ral.

Opi na mos, as sim, nos ter mos dis pos tos nos arts.
8º e 9º do Ato da Mesa nº 01, de 2001, pelo ar qui va-
men to do Re que ri men to de Infor ma ções nº 408, de
2003.

Sala da Co mis são, 27 de agos to de 2003 . – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re la-
tor – Edu ar do Su plicy – Tião Vi a na – Siba Ma cha do – 
Antô nio Car los Va la da res – Ju vên cio da Fon se ca –
Pe dro Si mon – Antô nio Car los Ma ga lhães – De mós-
te nes Tor res – José Jor ge – Ro dolp ho Tou ri nho –
Álva ro Dias – Tas so Je re is sa ti – Jef fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 2,
de 7-8-94:

“Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o
Se na do Fe de ral, ou qual quer de suas Co mis-
sões, po de rão con vo car Mi nis tro de Esta do
ou qua is quer ti tu la res de ór gãos di re ta men te
su bor di na dos à Pre si dên cia da Re pú bli ca
para pres ta rem, pes so al men te, in for ma ções
so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im-
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por tan do cri me de res pon sa bi li da de a au sên-
cia sem jus ti fi ca ção ade qua da”

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 2,
de 7-6-94:

“§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri-
tos de in for ma ções a Mi nis tros de Esta do ou a qual -
quer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im -
por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou
o não – aten di men to, no pra zo de trin ta dias, bem
como a pres ta ção de in for ma ções fal sas)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 105, 
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre o si gi lo das ope ra ções
de ins ti tu i ções fi nan ce i ras e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 2º O de ver de si gi lo é ex ten si vo ao Ban co
Cen tral do Bra sil, em re la ção às ope ra ções que re a li-
zar e às in for ma ções que ob ti ver no exer cí cio de suas
atri bu i ções.

PARECER Nº 1202, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 221, de
2003 (nº 1.907/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à EBC – Empre sa Ba u ren se
de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Ri be i rão Pre to Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Eu rí pe des Ca mar go

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 221,
de 2003 (nº 1.907, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con ces são à
EBC – Empre sa Iba u ru en se de Co mu ni ca ção Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda 
mé dia na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São
Pa u lo. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres-
so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to

que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 221, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na-
do Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na-
do ra do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con -
ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe -
cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, des ti na da a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo
sob exa me, aten de aos re qui si tos cons ti tu ci o na is
for ma is re la ti vos à com pe tên cia le gis la ti va da
União e às atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção.
Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não con tra ria
pre ce i tos ou prin cí pi os dia Lei Ma i or, nada ha ven-
do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li-
da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 221, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à EBC
– Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca ção Ltda. para
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exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo,
na for ma do pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da
de re da ção:

EMENDA Nº 1– CE

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-

ção Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de
São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go,
Re la tor – Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Pa pa-
léo Paes – Val mir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Edi -
son Lo bão – José Jor ge – Mar co Ma ci el – Re nil-
do San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 221, DE 2003

Apro va o ato que on tor ga con ces-
são à EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co -
mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de
São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar-
go, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

....................................................................................

PARECER Nº1.203 DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 36,
de 2002, que al te ra o art. 1º da Lei nº
6.259, de 30 de ou tu bro de 1975, que dis -
põe so bre a or ga ni za ção das ações de vi -
gi lân cia epi de mi o ló gi ca, para obri gar o
fun ci o na men to de ser vi ços de sa ú de
exis ten te nas re giões afe ta das, nos
fins-de-se ma na, du ran te a vi gên cia de
epi de mi as.

Re la tor: Se na dor Demóstenes Torres

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 36, de 2002, da
au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des, al te ra o art. 1º
da Lei nº 6.259, de 30 de ou tu bro de 1975, que dis põe
so bre a or ga ni za ção das ações de vi gi lân cia epi de mi-
o ló gi ca, para obri gar o fun ci o na men to de ser vi ços de
sa ú de exis ten tes nas re giões afe ta das, nos
fins-de-se ma na, du ran te a vi gên cia de epi de mi as.

De ter mi na, ain da, que essa me di da en tre em
exe cu ção no pra zo de trin ta dias a con tar da data de
pu bli ca ção da lei em que o pro je to se trans for mar.
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Vem à apre ci a ção des ta Co mis são em ca rá ter
ter mi na ti vo.

Ven ci do o pra zo re gi men tal, não re ce beu emen -
das.

II – Aná li se

A emen ta da Lei nº 6.259, de 1975, não é cor re-
ta do pon to de vis ta téc ni co: mais do que or ga ni zar as
ações de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca, a lei tra ta do con -
tro le das do en ças trans mis sí ve is como um todo, atri -
bu in do com pe tên cia ao Mi nis té rio da Sa ú de para a
co or de na ção des sas ações, in clu si ve a or ga ni za ção
dos re cur sos mé di cos e hos pi ta la res para fa zer fren te
aos agra vos co le ti vos à sa ú de.

A al te ra ção pro pos ta pelo pro je to em aná li se
con sis te no acrés ci mo de um pa rá gra fo ao art. 1º da
lei para tor nar obri ga tó rio o fun ci o na men to, nos
fins-de-se ma na, dos ser vi ços de sa ú de, pú bli cos e
pri va dos, du ran te o cur so de epi de mi as.

Jus ti fi ca a pro po si ção a ex pe riên cia ne ga ti va de
“des com pro mis so de ges to res e pro pri e tá ri os de ser -
vi ços de sa ú de para com o aten di men to da po pu la-
ção” evi den ci a do du ran te a epi de mia de den gue que
cur sou no País – com ma i or gra vi da de na re gião Su -
des te – no ve rão do ano pas sa do.

Nas pa la vras do Se na dor Mo re i ra Men des, “o
fe cha men to de ser vi ços [de sa ú de] du ran te os
fins-de-se ma na, no auge da epi de mia, quan do a de -
man da era enor me, é mu i to mais que sim ples des-
com pro mis so: cons ti tui um ato de des res pe i to e de
de su ma ni da de”.

Já que não há com pro mis so nem so li da ri e da de,
que es ses ges to res e pro pri e tá ri os de ser vi ços de sa -
ú de se jam co a gi dos pela for ça da lei. O pro je to tem
mé ri to.

A pro te ção e de fe sa da sa ú de – de que tra ta o
pro je to que es ta mos apre ci an do – é ma té ria cuja
com pe tên cia de le gis lar é con cor ren te en tre a União,
os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral, con for me dis põe o in -

ci so XII do art. 24 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Não há, as -
sim, óbi ces quan to à cons ti tu ci o na li da de.

Da mes ma for ma, do pon to de vis ta da ju ri di ci-
da de e téc ni ca le gis la ti va, não há re pa ros a fa zer.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 36, de 2002, com a se -
guin te emen da.

EMENDA Nº 1 – CAS

Dê-se a se guin te re da ção ao § 1º do ar ti go 1º da 
Lei nº 6.259 , de 30 de ou tu bro de 1975 , cons tan te do
ar ti go 1º do Pro je to:

“Art. 1º ...................................................
§ 1º Para o con tro le de epi de mia e na 

ocor rên cia de ca sos de agra vo à sa ú de
de cor ren tes de ca la mi da des pú bli cas, o
Mi nis té rio da Sa ú de, na exe cu ção das
ações in te gra das de que tra ta este ar ti go,
co or de na rá a uti li za ção de to dos os re cur-
sos mé di cos e hos pi ta la res ne ces sá ri os,
pú bli cos e pri va dos, exis ten tes nas áre as
afe ta das, po den do de le gar essa com pe-
tên cia às Se cre ta ri as dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Sala da Co mis são, 21 de agos to de 2003. –
Lú cia Vâ nia, Pre si den te – De mós te nes Tor res, Re-
la tor – Eu rí pe des Ca mar go – Flá vio Arns – Antô-
nio Car los Va la da res – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or
– Mão San ta – Ju vên cio da Fon se ca – Hé lio Cos -
ta – Ma gui to Vi le la – Sér gio Ca bral – Ney Su as-
su na – Pa pa léo Paes – Edi son Lo bão – De mós te-
nes Tor res – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te –
Pa trí cia Sa bo ya Go mes.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 36,  DE 2002, APROVADO PELA COMISSÃO

DE ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO
DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2003

Alte ra o art. lº da Lei nº 6.259, de 30
de ou tu bro de 1975, que dis põe so bre a
or ga ni za ção das ações de vi gi lân cia epi -
de mi o ló gi ca, para obri gar o fun ci o na-
men to de ser vi ços de sa ú de exis ten te
nas re giões afe ta das, nos fins-de-se ma-
na, du ran te a vi gên cia de epi de mi as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 6.259, de 30 de ou tu bro

de 1975, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
§ 1º Para o con tro le de epi de mia e na

ocor rên cia de ca sos de agra vo à sa ú de de -
cor ren tes de ca la mi da des pú bli cas, o Mi nis-
té rio da Sa ú de, na exe cu ção das ações in -
te gra das de que tra ta este ar ti go, co or de-
na rá a uti li za ção de to dos os re cur sos mé -
di cos e hos pi ta la res ne ces sá ri os, pú bli cos
e pri va dos, exis ten tes nas áre as afe ta das,
po den do de le gar essa com pe tên cia às Se -
cre ta ri as dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e 
dos Mu ni cí pi os.

§ 2º Du ran te a vi gên cia de epi de mi as,
é obri ga tó rio o fun ci o na men to dos ser vi ços
de sa ú de, pú bli cos e pri va dos, exis ten tes
nas áre as afe ta das, du ran te fins-de-se ma na
e fe ri a dos”. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de trin ta
dias a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 21 de agos to de 2003. – Se -
na do ra Lú cia Vâ nia, Pre si den ta – Se na dor De mós-
te nes Tor res, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
....................................................................................

XII – pre vi dên cia so ci al, pro te ção e de fe sa da
sa ú de;

....................................................................................

PARECER Nº 1.204 , DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 164, de 2000(nº
5.792/00, na ori gem), Tri bu nal de Con tas
da União, que en ca mi nha có pia da De ci-
são nº 721/00, re la ti va a au di to ria re a li za-
da no DNER e no DER/ES, re fe ren te a
obras na BR 484/ES. (TC – 008.645/99–0). 

Re la tor Ad Hoc: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re lá to rio

I.1. His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le o Avi so nº 164 de 2000, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº 721/00 re -
la ti va a Au di to ria re a li za da no 17º Dis tri to Ro do viá rio
Fe de ral do DNER e no De par ta men to de Estra das de
Ro da gem do DER/ES, re fe ren te a obras de ter ra pla-
na gem, pa vi men ta ção, dre na gem e de ar tes cor ren-
tes e com ple men ta res na BR 484/ES, tre cho Ita ra na – 
Afon so Cláu dio.

O pro ces so che gou ao Se na do em 14 de se tem-
bro de 2000 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são no
dia 19 da que le mes mo mês.

Em 26 de ou tu bro de 2001 foi no me a do re la tor o
Se na dor Wel ling ton Ro ber to que o de vol veu à Co mis-
são em 20 de de zem bro de 2002, sem re la tó rio.

Em 2003 foi de sig na do este Se na dor como re la-
tor do pro ces so.

1.2. Aná li se da Ma té ria
Após exa mi nar a ma té ria o TCU de ci diu, em

Ses são de 6 de se tem bro de 2000:
1. de ter mi nar ao res pon sá vel pelo 17°

DRF/DNER que re fa ça as me di ções dos ser vi ços
exe cu ta dos nas Obras de Cons tru ção da BR-484/ES,
com base nas pres cri ções do pro je to apro va do pela
Por ta ria DNER 19/00 da Di re to ria de Enge nha ria do
DNER e ape nas para os ser vi ços pre vis tos na pla ni-
lha de quan ti ta ti vos e pre ços apro va da, ob ser van do,
no mí ni mo, no caso da ter ra ple na gem, os se guin tes
cri té ri os:

a) me dir ape nas os ser vi ços efe ti va men te exe -
cu ta dos;
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b) não con si de rar, para efe i to de me di ção, o ser-
vi ço de com pac ta ção de bota-fora, não pre vis to na
pla ni lha de quan ti ta ti vos e pre ços apro va da;

c) li mi tar a lar gu ra da pla ta for ma de ter ra ple na-
gem ao va lor pre vis to no pro je to apro va do (10,40m);

d) as ban que tas de cor te, se ne ces sá ri as, de ve-
rão ser li mi ta das a 3,00m;

e) a cota do eixo da pla ta for ma de ter ra ple na-
gem de ve rá ser li mi ta da à cota in di ca da no Pro je to
Ge o mé tri co;

f) os ta lu des de Cor te e Ater ro de ve rão es tar de
acor do com o pre vis to no pro je to apro va do (Cor te 2:3
e Ater ro 3:2);

g) ob ser var a clas si fi ca ção de ma te ri al (lª, 2ª ou
3ª ca te go ria) de acor do com a dis tri bu i ção pre vis ta no
pro je to ou com os en sa i os de cam po;

h) quan do ne ces sá rio, uti li zar o Fa tor de Ho mo-
ge ne i za ção de 1,136 de ter mi na do em en sa i os de
cam po pelo DNER;

2. de ter mi nar ao 17° DRF/DNER que apre-
sen te ao TCU, no pra zo de 30 (trin ta) dias, as con clu-
sões das no vas me di ções, com as res pec ti vas me mó-
ri as de cál cu lo (No tas de Ser vi ço, Se ções Trans ver sa-
is, etc.) e, caso elas in di quem va lo res in fe ri o res aos
me di dos pelo DER/ES, pro vi den cie jun to a esse ór -
gão o pron to res sar ci men to dos va lo res res pec ti vos,
cor ri gi dos na for ma da lei;

3. re co men dar ao DNER que, ao ana li sar
even tu a is pro pos tas de fe de ra li za ção de ro do vi as, se -
jam efe tu a das, além dos ne ces sá ri os es tu dos téc ni-
cos e eco nô mi cos, ava li a ções quan to à con ve niên cia
e opor tu ni da de da apro va ção da pro pos ta à luz da
con jun tu ra vi gen te; e

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de ci-
sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir pra -
xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o 
re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi-
nam, ain da que sem qual quer in te res se por par te
des sa Co mis são.

Ve ri fi ca-se, por tan to, que não se tra ta de ma té-
ria so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi-
dên ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas
pelo Tri bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às
es pé ci es.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato n°  1, de
2001 – CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, de abril de 2003. – Se na dor
Ney Su as su na, Pre si den te – Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta, Re la tor – Ger son Ca ma ta, Re la tor Ad Hoc –
Ana Jú lia Ca re pa – Del cí dio Ama ral – Ael ton Fre i-
tas – Du ci o mar Cos ta – Luiz Ota vio – Cé sar Bor -
ges – Efra im Mo ra is – João Ba tis ta Mot ta.

PARECER Nº 1205, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 195, de 2000 (nº
6.618/2000, na ori gem) do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 804/2000, re la ti va a au di to-
ri as nas obras de in fra-es tru tu ra de ir ri-
ga ção de no mi na da Pla tôs de Gu a da lu pe,
si tu a da no Esta do do Pi a uí. (TC –
009.989/2000-72, TC – 009.997/2000 – 9)

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-

le o Avi so nº 195 de 2000, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº 804/2000,
re la ti va a au di to ria nas obras de in fra-es tru tu ra de ir ri-
ga ção de no mi na da Pla tôs de Gu a da lu pe, si tu a da no
Mu ni cí pio de Gu a da lu pe, pró xi mo ao lago da Bar ra-
gem da Boa Espe ran ça, na re gião cen tro-sul do Esta -
do do Pi a uí.

O pro ces so che gou ao Se na do em 11 de ou tu-
bro de 2000 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são no
dia 13 da que le mes mo mês.

Em 30 de abril de 2001 foi no me a do re la tor o
Se na dor Wel ling ton Ro ber to que o de vol veu à Co mis-
são em 20 de de zem bro de 2002, sem re la tó rio.

Em 27 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como re la tor do pro ces so.

I.2.  Aná li se da Ma té ria
Após exa mi nar a ma té ria o TCU de ci diu, em

Ses são de 27 de se tem bro de 2000:

1. de ter mi nar ao De par ta men to Na ci o nal de
Obras Con tra as Se cas que: a) se jam tra ça das as
di re tri zes de ges tão do pro je to, de modo que o mes -
mo atin ja os ob je ti vos para os qua is foi ide a li za do; b)
ar ti cu le jun to ao Dis tri to Pla tôs de Gu a da lu pe –
DIPLAG ob je ti van do a res ta u ra ção do Gal pão de ar -
ma ze na men to, trans fe rin do-lhe os re cur sos ne ces-
sá ri os, na for ma do Con vê nio ce le bra do en tre o ci ta-
do Dis tri to e o DNOCS.; c) re a li ze li ci ta ção, quan do
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da se le ção de em pre sá ri os ob je ti van do a ex plo ra ção
agrí co la dos de ma is lo tes em pre sa ri a is do Pe rí me tro
de Irri ga ção de Gu a da lu pe – Pi a uí, sob pena de oci -
o si da de de fi ni ti va do sis te ma de ir ri ga ção mon ta do
para os mes mos, fi xan do-lhe o pra zo de 90 (no ven-
ta) dias, para ini ci a ção do pro ces so con cer nen te,
vez que por meio da Con cor rên cia Pú bli ca Edi tal nº
06/99–DNOCS, ape sar de sete li ci tan tes te rem ma-
ni fes ta do in te res se em in ves tir no Pla tô de Gu a da lu-
pe, so men te duas li ci tan tes fo ram ha bi li ta das, ten do
sido o ob je to do re fe ri do cer ta me ad ju di ca do às
mes mas, con so an te evi den ci ou-se no su bi tem
11.2.4; d) em co or de na ção com o DIPLAG – Dis tri to
de Irri ga ção do Pla tô de Gu a da lu pe/PI, im ple men te
no vos cri té ri os para se le ção de ir ri gan tes, mais con -
di zen tes com a agri cul tu ra ir ri ga da, le van do em con -
si de ra ção o ní vel cul tu ral, de ren da e vo ca ção agrí -
co la, além da sim ples ex pe riên cia com a la bu ta na
ter ra, de modo que tais cri té ri os fa vo re çam o re tor no
so ci al e eco nô mi co es pe ra do do so bre di to pro je to;
e) dada a im por tân cia so ci o e co nô mi ca do pe rí me tro
para a re gião, ado te me ca nis mos no sen ti do de que
re cur sos fi nan ce i ros se jam tem pes ti va e re gu lar-
men te alo ca dos à con clu são das obras com ple men-
ta res do pe rí me tro alu di do, bem como, es pe ci fi ca-
men te, à con ta do Dis tri to de Irri ga ção de Gu a da lu-
pe – PI, com vis tas à ma nu ten ção e con ser va ção do 
men ci o na do Pe rí me tro, evi tan do, as sim, cor te de
ener gia elé tri ca no re fe ri do pe rí me tro, por fal ta de
pa ga men to, e, con se qüen te men te, o com pro me ti-
men to das obras ci vis, como tam bém a in vi a bi li za-
ção do uso do sis te ma de ir ri ga ção nos lo tes com in -
fra-es tru tu ra já ade qua da para o de sen vol vi men to
de cul tu ras, con for me con sig nou-se no item 3, su bi-
tem 7.1 do Re la tó rio que fun da men ta esta de li be ra-
ção; f) de fi na, ob ser van do os cri té ri os da le gis la ção
vi gen te, o va lor da taxa de ocu pa ção dos lo tes ocu -
pa dos, a fim de que o Dis tri to de Irri ga ção re a li ze a
ar re ca da ção jun to aos ir ri gan tes e re co lha a re ce i ta
cor res pon den te ao DNOCS, con so an te in ci so II.4,
da cláu su la se gun da do con vê nio fir ma do en tre o
men ci o na do De par ta men to e o so bre di to Dis tri to; g)
pro ce da a ti tu la ção de fi ni ti va dos ir ri gan tes ocu pan-
tes dos lo tes do se tor hi dráu li co-2, haja vis ta a si tu a-
ção atu al de ocu pa ção ser do tipo pos se; h) ado te,
jun to ao DIPLAG – Dis tri to de Irri ga ção do Pla tô de
Gu a da lu pe, me ca nis mos no sen ti do de im plan ta ção
de um con tro le efi ci en te e efi caz do con su mo de
água, ener gia elé tri ca e de in su mos, uti li za dos na
ex plo ra ção agrí co la de ter ras, com in for ma ti za ção
dos da dos ob ti dos, a fim de que seja pos sí vel ob ser-
var-se a re la ção cus to be ne fi cio per ti nen te; i) ado te,

em co or de na ção com o DIPLAG – Dis tri to de Irri ga-
ção do Pla tô de Gu a da lu pe/PI, pro gra mas de tre i na-
men tos aos ir ri gan tes, ob je ti van do evi tar inu ti li za ção
de ma te ri a is e/ou equi pa men tos de ir ri ga ção, tais
como, re gis tros de to ma das d’água para os lo tes,
man gue i ras, as per so res e ou tros, por fal ta de ori en-
ta ção téc ni ca de ma nu se io;

2. re me ter có pia des ta de li be ra ção acom pa-
nha da do Re la tó rio e Voto que a fun da men tam ao Se -
nhor Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal e ao
Se nhor Di re tor-Ge ral do DNOCS para ci en ti fi cá-los
de que a des con ti nu i da de dos re pas ses de re cur sos
fi nan ce i ros, com vis tas à exe cu ção da obra re tra ta da
nes ta as sen ta da, po de rá com pro me ter a efe ti vi da de
do re fe ri do pro je to, re sul tan do dano real ao Erá rio;

3. jun tar os au tos dos pro ces sos tra ta dos nes ta
de li be ra ção (TC-009.989/2000-7 e TC-009.997/2000-9)
ao TC-525.174/l997-4 para exa me com con jun to e em
con fron to;

4. re me ter có pia des ta de li be ra ção acom pa-
nha da do Re la tó rio e Voto que a fun da men tam à
SEGECEX/TCU para cum pri men to do dis pos to no
item 8.5 da De ci são 703/99-P;

5. de ter mi nar à SECEX – Pi a uí que acom pa-
nhe a im ple men ta ção das pro vi dên ci as ado ta das pelo 
DNOCS.

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de -
ci sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir
pra xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos -
tral, o re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá
se ori gi nam, ain da que sem qual quer in te res se por
par te des sa Co mis são.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001 – CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, de de 2003. – Se na dor Ney
Su as su na, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta, Re la tor –
Ana Jú lia Ca re pa – Del cí dio Ama ral – Ael ton Fre i-
tas – Luiz Ota vio – Ger son Ca ma ta – Cé sar Bor ges
– Efra im Mo ra is – João Ba tis ta Mot ta.

DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to
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I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-

le o Avi so nº 195, de 2000 (Avi so nº 6.618-SGS-TCU,
de 29-9-00, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas da
União – TCU, por meio do qual é en ca mi nha da ao Se -
na do Fe de ral có pia da De ci são nº 804/00-TCU-Ple-
ná rio, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que 
a fun da men tam, re fe ren tes a au di to ri as re a li za das no
pro je to de ir ri ga ção Pla tôs de Gu a da lu pe, no Esta do
do Pi a uí, a car go do De par ta men to Na ci o nal de
Obras Con tra as Se cas – DNOCS, con for me pro ces-
sos nº TC-009.989/00-7 e TC 009.997/00-9. Essa De -
ci são foi apro va da por aque la Cor te de Con tas, em
Ses são Ordi ná ria do Ple ná rio re a li za da em 27-9-00.

Essa do cu men ta ção foi en ca mi nha da pelo TCU
ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to, se-
guin do o pro ce di men to que vem sen do ado ta do por
aque la Insti tu i ção, de en vi ar có pia de to dos os seus
jul ga men tos a esta Casa.

I.2 – Aná li se da Ma té ria
As au di to ri as fo ram re a li za das pela SECEX/PI,

Uni da de Téc ni ca do Tribu nal de Con tas da União no
Esta do do Pi a uí, de tec tan do-se, no di zer do TCU, im -
pro pri e da des for ma is e ge ren ci a is que não che gam,
po rém, a cons ti tu ir ir re gu la ri da des.

O pro je to de apro ve i ta men to hi dro a grí co la dos
Pla tôs de Gu a da lu pe, no Mu ni cí pio de Gu a da lu pe, lo -
ca li za do às mar gens do lago da Bar ra gem de Boa
Espe ran ça, na re gião cen tro-sul do Esta do do Pi a uí,
foi con ce bi do pelo ex tin to De par ta men to Na ci o nal de
Obras de Sa ne a men to — DNOS, no âm bi to do Pro -
gra ma Na ci o nal de Irri ga ção – PRONI.

O es tu do de vi a bi li da de, re a li za do en tre 1986 e
1988, pelo con sór cio for ma do pe las em pre sas Mag -
na/IESA/GERSAR, ti nha por fi na li da de o apro ve i ta-
men to hi dro a grí co la de uma área de cer ca de 32.000
hec ta res, da qual fo ram se le ci o na dos 6.450 hec ta res
para a ela bo ra ção de pro je to exe cu ti vo. Des sa su bá-
rea, fo ram des ta ca dos 3.131 hec ta res para im plan ta-
ção na pri me i ra eta pa. De du zin do-se des sa úl ti ma
área as par tes con si de ra das ina de qua das e aque las
des ti na das a re ser vas am bi en ta is, re sul ta uma área
de 3.085 hec ta res.

De acor do com in for ma ções do TCU, na vis to ria
re a li za da em 4-7-00, ha vi am sido exe cu ta das 86%
das obras pre vis tas para a pri me i ra eta pa do pro je to
(3.085 hec ta res). À oca sião, as obras do pro je to en -
con tra vam-se mais uma vez pa ra li sa das, por fal ta de
re cur sos fi nan ce i ros. Este, aliás, tem sido o prin ci pal
pro ble ma do pro je to. Ini ci a do em 5-11-97, com pre vi-

são ini ci al de de zes se te me ses para a con clu são da
pri me i ra eta pa, “nes ses qua tor ze anos ocor re ram vá -
ri as pa ra li sa ções por fal ta de re cur sos fi nan ce i ros,
como cons ta ta do in loco nes ta au di to ria. Des ta for -
ma, novo cro no gra ma fí si co é pro pos to a cada nova li -
be ra ção de re cur sos. Se con si de rás se mos a re to ma-
da das obras a par tir da data des ta vis to ria (4-7-00),
será ne ces sá rio apro xi ma da men te um ano para a
con clu são das obras, pra zo es ti ma do pelo fis cal do
DNOCS. Res sal te-se que para o pre sen te exer cí cio
(2000) fo ram or ça dos para a obra so men te
R$100.000,00.” Ano tam os au di to res que o con tra to
ini ci al foi ob je to de nada me nos do que 125 ter mos
adi ti vos.

Se gun do o re la tó rio de au di to ria, os re cur sos
ne ces sá ri os à con clu são des sa pri me i ra eta pa do
pro je to eram es ti ma dos em cer ca de R$10 mi lhões, a
pre ços de ju nho de 2000. São os se guin tes os ser vi-
ços que fal tam ser exe cu ta dos: (a) mon ta gem dos se -
to res SH-3 e SH-4, cu jos equi pa men tos já fo ram ad -
qui ri dos; (b) aqui si ção dos equi pa men tos e mon ta-
gem dos se to res SH-1 e SH-6; (c) dre na gem com ple-
men tar dos se to res SH-1, SH-3, SH-4 e SH-6.

De acor do com o TCU, fo ram cons ta ta das nas
au di to ri as as se gum tes fa lhas ou im pro pri e da des:

a) fis su ras no re ser va tó rio pul mão, no ca nal
prin ci pal e em ca na is se cun dá ri os, de cor ren tes do
ba i xo ní vel da água, oca si o na do pela fal ta de ener gia
elé tri ca para o seu bom be a men to, em vir tu de da sus -
pen são do for ne ci men to de ener gia pela Com pa nhia
Ener gé ti ca do Pi a uí – CEPISA, por fal ta de pa ga men-
to das fa tu ras de con su mo men sal;

b) fal ta de ma nu ten ção da in fra-es tru tu ra e das
edi fi ca ções do Pe rí me tro, a exem plo do gal pão de ar -
ma ze na men to de grãos, onde me ta de do teto en con-
tra-se da ni fi ca do, pre ju di can do os equi pa men tos ali
ins ta la dos;

c) sa lá ri os atra sa dos dos em pre ga dos do dis tri-
to de ir ri ga ção;

d) fal ta de as sis tên cia téc ni ca aos co lo nos, uma
vez que a ma i o ria de les não tem co nhe ci men to téc ni-
co ne ces sá rio para tra ba lhar com ini ga ção.

I.3 – De ci são do TCU
Com base nas con clu sões des sas au di to ri as, o Tri-

bu nal de Con tas da União, di an te das ra zões ex pos tas
pelo Re la tor, Mi nis tro Val mir Cam pe lo, de ci diu:

1. de ter mi nar ao De par ta men to Na ci o nal de
Obras Con tra as Se cas – DNOCS – que:

a) se jam tra ça das as di re tri zes de ges tão do
pro je to, de sor te que ve nham a ser atin gi dos os ob je ti-
vos para os qua is ele foi ide a li za do;
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b) ar ti cu le jun to ao Dis tri to Pla tôs de Gu a da lu pe
– DIPLAG – as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à res ta u ra-
ção do gal pão de ar ma ze na men to, trans fe rin do os re -
cur sos ne ces sá ri os, na for ma do Con vê nio ce le bra do
com o Di plag;

c) re a li ze, no pra zo de no ven ta dias, li ci ta ção
para a ex plo ra ção agrí co la dos de ma is lo tes em pre-
sa ri a is do pro je to;

d) ado te, em co or de na ção com o Di plag, no vos
cri té ri os para a se le ção de ir ri gan tes, mais con di zen-
tes com a agri cul tu ra ir ri ga da, e que le vem em con si-
de ra ção o ní vel de ins tru ção, ren da e vo ca ção agrí co-
la, fa vo re cen do um ma i or re to mo eco nô mi co e so ci al
do pro je to;

e) ado te as pro vi dên ci as para a tem pes ti va e re -
gu lar li be ra ção dos re cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri os
às obras de con clu são do pro je to e à sua ade qua da
ma nu ten ção, evi tan do, in clu si ve, a sus pen são do for -
ne ci men to de ener gia pela fal ta de pa ga men to das fa -
tu ras men sa is;

f) de fi na, ob ser va dos os cri té ri os da le gis la ção
vi gen te, o va lor da taxa de ocu pa ção dos lo tes já ocu -
pa dos, pos si bi li tan do a ar re ca da ção da re ce i ta que
lhe é de vi da;

g) pro ce da à ti tu la ção de fi ni ti va dos lo tes do Se -
tor Hi dráu li co 2;

h) ado te, no DIPLAG, me ca nis mos de con tro le
do con su mo de água, ener gia e de ma is in su mos agrí -
co las, in clu si ve com o uso de com pu ta do res, a fim de
que seja pos sí vel apu rar re la ções de cus to-be ne fí cio;

i) ado te, jun ta men te com o DIPLAG, pro gra mas
de tre i na men to dos ir ri gan tes, de sor te a evi tar a da ni fi-
ca ção de ma te ri a is e equi pa men tos, a exem plo de re -
gis tros de to ma das d’água, man gue i ras, as per so res e
ou tros, por fal ta de ori en ta ção téc ni ca ade qua da;

2. re me ter có pi as da De ci são, acom pa nha das
do Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, ao Mi nis tro
da Inte gra ção Na ci o nal e ao Di re tor-Ge ral do
DNOCS, para ci en ti fi cá-los de que a des con ti nu i da de
dos re pas ses de re cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri os ao
pro je to com pro me te rá seus re sul ta dos, com da nos ao 
Erá rio;

3. jun tar os au tos dos Pro ces sos
TC-009.989/2000-7 e TC-009.997/2000-9 ao Pro ces-
so TC-525. 174/1997-4, para exa me em con jun to e
em con fron to;

4. re me ter có pia da De ci são, acom pa nha da do
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, à SEGEX/TCU;

5. de ter mi nar à SECEX-PI que acom pa nhe a
im ple men ta ção das pro vi dên ci as ado ta das.

II – Voto do Re la tor

Com base no ex pos to e ten do em vis ta que a
ma té ria si tua-se in te i ra men te no âm bi to das com pe-
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, não exi gin do
qual quer pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so Na ci o-
nal, opi no que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
tome co nhe ci men to da ma té ria e de li be re por seu en -
ca mi nha men to ao ar qui vo.

Sala da Co mis são,de  de 2002. – Se na dor Amir
Lan do, Pre si den te – Se na dor Wel ling ton Ro ber to,
Re la tor.

PARECER Nº 1206, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 17 de 2001 ( nº
8.933/2000 na ori gem) do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº  1.041/2000, re la ti va a au di-
to ria re a li za da nas con tra ta ções de bens
e ser vi ços de in for má ti ca pelo Ser pro.
(TC – 009.569/99-5 ).

Re la to ra ad hoc: Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-

le o Avi so nº 17 de 2001, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº
1.041/2000, re la ti va a Au di to ria re a li za da nas con tra-
ta ções de bens e ser vi ços de in for má ti ca pelo Ser vi ço
Fe de ral de Pro ces sa men to de Da dos –SERPRO.

O pro ces so che gou ao Se na do em 31 de ja ne i ro
de 2001 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são no dia 1º
de fe ve re i ro da que le ano.

Em 29 de mar ço de 2001 foi no me a do re la tor o
Se na dor Wel ling ton Ro ber to que o de vol veu à Co mis-
são em 20 de de zem bro de 2002, sem re la tó rio.

Em 27 de 2003 foi de sig na do este Se na dor
como re la tor do pro ces so.

I.2. Aná li se da Ma té ria
Após exa mi nar a ma té ria o TCU de ci diu, em

Ses são de 6 de de zem bro de 2000:
1. con ver ter o pro ces so em to ma da de con tas

es pe ci al;
2. de ter mi nar a ci ta ção dos res pon sá ve is aba i xo

no mi na dos, ar ro la dos pela equi pe de au di to ria no su -
bi tem 18.II, alí ne as a, b e c, do seu Re la tó rio (fls.
67/71 dos au tos), para que, no pra zo de 15 (quin ze)
dias, apre sen tem ra zões de jus ti fi ca ti va quan to às ir -
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re gu la ri da des cons ta ta das pela alu di da equi pe ou re -
co lham, so li da ri a men te, os cor res pon den tes dé bi tos,
nos exa tos ter mos que cons tam do men ci o na do su bi-
tem e res pec ti vos des do bra men tos: - Res pon sá ve is
(su bi tem 18.11, alí nea a do Re la tó rio de Au di to ria):
Sér gio de Ote ro Ri be i ro, Di re tor-Pre si den te; Wol ney
Men des Mar tins, Di re tor-Su pe rin ten den te; Ra i mun do
No na to da Cos ta, Car los Luiz Mo re i ra de Oli ve i ra, Na -
bu co Fran cis co Bar ce los da Sil va e Cel so Luiz Bar re to
dos San tos, Di re to res do Ser pro; e a em pre sa TBA
Infor má ti ca Ltda., na pes soa de seus re pre sen tan tes
le ga is; -Res pon sá ve is (su bi tem 18.11, alí nea b do
Re la tó rio de Au di to ria): Sér gio de Ote ro Ri be i ro, Di re-
tor-Pre si den te; Wol ney Men des Mar tins, Di re tor-Su-
pe rin ten den te; Ra i mun do No na to da Cos ta, Car los
Luiz Mo re i ra de Oli ve i ra, Na bu co Fran cis co Bar ce los
da Sil va e Cel so Luiz Bar re to dos San tos, Di re to res do 
Ser pro; - Res pon sá ve is (su bi tem 18.11, alí nea “e” do
Re la tó rio de Au di to ria): Sér gio de Ote ro Ri be i ro, Di re-
tor-Pre si den te; Wol ney Men des Mar tins, Di re tor-Su-
pe rin ten den te; Ra i mun do No na to da Cos ta, Car los
Luiz Mo re i ra de Oli ve i ra, Na bu co Fran cis co Bar ce los
da Sil va e Cel so Luiz Bar re to dos San tos, Di re to res do 
Ser pro.

3.de ter mi nar a au diên cia dos res pon sá ve is Sér -
gio de Ote ro Ri be i ro, Wol ney Men des Mar tins, Ra i-
mun do No na to da Cos ta, Car los Luiz Mo re i ra de Oli -
ve i ra, Na bu co Fran cis co Bar ce los da Sil va e Cel so
Luiz Bar re to dos San tos, res pec ti va men te pre si den te
e di re to res do Ser pro, para, no pra zo de 15 dias, apre-
sen ta rem ra zões de jus ti fi ca ti va acer ca das se guin tes
su pos tas ir re gu la ri da des: a) aqui si ção jun to à em pre-
sa TBA Infor má ti ca Ltda., por meio dos con tra tos nos
RG 25.413, 26.446, 28.512 e 28.962, de ser vi ços de
su por te, tre i na men to e con sul to ria sem a re a li za ção
do de vi do pro ce di men to li ci ta tó rio, uma vez que as
car tas de ex clu si vi da de que de ram su por te às re fe ri-
das con tra ta ções, emi ti das pe las em pre sas Mi cro soft
e Che yen ne Soft wa re Inc., re fe ri am-se ex clu si va men-
te a pro gra mas de com pu ta dor (soft wa res); b) aqui si-
ção, tam bém sem a re a li za ção de li ci ta ção, do pro gra-
ma an ti ví rus de no mi na do Ino cu lan, da em pre sa Che -
yen ne Soft wa re Inc. (Con tra to nº 28.962), quan do não 
es ta va ca rac te ri za da a in vi a bi li da de de com pe ti ção,
pois exis ti am, à épo ca, vá ri os pro du tos si mi la res, con -
for me as se ve ram os pró pri os tra ba lhos ela bo ra dos
pela Su pe rin ten dên cia de Assis tên cia Téc ni ca do
Ser pro, de no mi na dos “Sis te má ti ca para a pre ven ção
de ví rus de com pu ta dor” e “Pro pos ta de Implan ta ção
de So lu ção Anti ví rus para a SRF”; c) pror ro ga ção ile -
gal de con tra to emer gen ci al de pres ta ção de ser vi ços
de ma nu ten ção fir ma do com a em pre sa De da lus

Infor má ti ca Ltda. (con tra tos RG 28.129 e 29.339), in -
frin gin do o art. 24, in ci so IV, da Lei nº 8.666/93; d) fal ta
de ne go ci a ção do pre ço, na con tra ta ção sem li ci ta ção
de em pre sas de con sul to ria, vi san do à pro te ção de
pro gra mas e sis te mas de com pu ta dor con tra o de no-
mi na do bug do mi lê nio, o que re sul tou em pre ços aci -
ma da mé dia pra ti ca da no mer ca do (con tra tos RG
29.206, 29.236 e 29.243); e) fal ta de cri té ri os ade qua-
dos, no con tra to nº RG 30.088 e no edi tal de li ci ta ção
que lhe deu ori gem, para a per fe i ta ca rac te ri za ção do
tipo de ser vi ço que de ve ria ser pres ta do pela em pre-
sa con tra ta da, De da lus Infor má ti ca Ltda., o que di fi-
cul tou o ge ren ci a men to e o con tro le do con tra to, dan -
do mar gem a pa ga men tos in de vi dos;

4. de ter mi nar à pre si dên cia do Ser pro que: a)
ob ser ve ri go ro sa men te o dis pos to no art. 26, pa rá gra-
fo úni co, III, da Lei de Li ci ta ções, quan to à im pres cin-
dí vel jus ti fi ca ti va de pre ço, fa zen do pes qui sa de mer -
ca do e for ma li zan do os re sul ta dos nos au tos da con -
tra ta ção; b) ao uti li zar a prer ro ga ti va do in ci so IV do
art. 24 da Lei de Li ci ta ções, ins trua o pro ces so de dis -
pen sa de li ci ta ção com os ele men tos exi gi dos pelo
men ci o na do pa rá gra fo úni co do art. 26 da Lei nº
8.666193; e) apli que aos seus for ne ce do res de bens
e ser vi ços as pe na li da des con tra tu a is ca bí ve is, sem -
pre que ocor re rem os mo ti vos en se ja do res da pu ni-
ção, vi san do, as sim, a ga ran tir a qua li da de dos ser vi-
ços pres ta dos e dos bens ad qui ri dos nos exa tos ter -
mos aven ça dos; d) ape nas au to ri ze a exe cu ção de
ser vi ços por ter ce i ros fora do ho rá rio do ex pe di en te
co mer ci al com a de vi da jus ti fi ca ti va, sen do ne ces sá-
rio ain da que o “ates te” de ser vi ços exe cu ta dos nes se
pe río do seja dado pelo ges tor do con tra to ou por ou -
tro em pre ga do da em pre sa com de le ga ção for mal
para tan to; e) en vie a este Tri bu nal, no pra zo de 15
(quin ze) dias, in for ma ções quan to ao pro ces so ad mi-
nis tra ti vo ins ta u ra do vi san do à apu ra ção de ir re gu la ri-
da des nos con tra tos fir ma dos com a em pre sa De da-
lus Infor má ti ca Ltda., bem como so bre as pro vi dên ci-
as ado ta das em face das con clu sões do re fe ri do pro -
ces so, se for o caso;

5. de ter mi nar a re a li za ção de ins pe ção no Ser -
pro, a car go da 8ª Se cex, ob je ti van do o exa me da re -
gu la ri da de de to dos os con tra tos fir ma dos en tre essa
em pre sa e a Pro lan, in clu si ve quan to aos pro ce di-
men tos li ci ta tó ri os – re a li za dos ou dis pen sa dos – que
lhes de ram ori gem, em face das de nún ci as no ti ci a das
pela im pren sa;

6. de ter mi nar que os re sul ta dos da alu di da ins -
pe ção cons ti tu am pro ces so au tô no mo.
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O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de ci-
sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir pra -
xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o 
re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi-
nam, ain da que sem qual quer in te res se por par te
des sa Co mis são.

Ve ri fi ca-se, por tan to, que não se tra ta de ma té-
ria so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi-
dên ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas
pelo Tri bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às
es pé ci es.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, de abril de 2003. – Se na dor
Ge ral do Mes qui ta, Re la tor. – Ney Su as su na, Pre si-
den te – Ana Jú lia Ca re pa, Re la to ra Ad Hoc – Del cí-
dio Ama ral – Ael ton Fre i tas – Luiz Ota vio – Ger son
Ca ma ta – Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is – João
Ba tis ta Mot ta.

PARECER Nº 1.207, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 12, (nº 148/2002, na 
ori gem), do Tri bu nal de Con tas da União,
que en ca mi nha có pia da De ci são nº
26/2002, re la ti va a au di to ria re a li za da nas
Su pe rin ten dên ci as es ta du a is do
INSS.(TC.009.033/1993-9)

Re la to ra Ad Hoc Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le o Avi so nº 12 de 2000, do Tri bu nal de Con tas
da União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº
26/2002, re la ti va a Au di to ria re a li za da nas Su pe rin-
ten dên ci as es ta du a is do INSS.

O pro ces so che gou ao Se na do em 25 de fe ve re-
i ro de 2002 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são no dia 
28 da que le mes mo mês.

Em 11 de mar ço 2002 foi no me a do re la tor o Se -
na dor Val mir Ama ral que o de vol veu à Co mis são em 2 
de agos to de 2002, sem re la tó rio.

Em 26 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como re la tor do pro ces so.

I.2. Aná li se da Ma té ria
Após exa mi nar a ma té ria o TCU de ci diu, em

Ses são de 30 de ja ne i ro de 2002:
I – de ter mi nar à Di re to ria de Au di to ria de Pro-

gra mas da Área So ci al da Se cre ta ria Fe de ral de Con -
tro le Inter no que:

1.1. in for me nas pró xi mas con tas do Insti tu to Na -
ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS:

a) as ati vi da des de sen vol vi das pelo INSS quan -
to ao pros se gui men to no trâ mi te do Pro ces so nº
013.89.1085-01, do TRT 5º Re gião (Re cla ma ção Tra -
ba lhis ta re la ti va ao an ti go PCCS do INSS), em que
são par tes o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al e a
União; e SINDIPREV – Sin di ca to dos Tra ba lha do res
Fe de ra is em Sa ú de e Pre vi dên cia no Esta do da Ba -
hia, em vis ta do mon tan te atu al bru to da dí vi da nos
ter mos pro pos tos pelo li ti gan te, que atin gi ria apro xi-
ma da men te o va lor de R$1.000.000.000,00 (um bi-
lhão de re a is) – item 1.1, fl. 81, des te pro ces so;

b) o re sul ta do das ações de re vi sões que se en -
con tram na Jus ti ça do Tra ba lho – TRT – 19ª Re-
gião/AL – Ris 521/89, 1.701/89, 603/90 e 2.345/90,
bem como as me di das ado ta das em ra zão do que foi
cons ta ta do na Au di to ria Ope ra ci o nal re a li za da por
essa Se cre ta ria na área de Re cur sos Hu ma nos do
INSS/AL, em 1996 – item 1.2, fl. 81, des tes au tos;

c) o cum pri men to das de ter mi na ções con ti das
adi an te nos itens 2 a 6.

II – de ter mi nar à Pre si dên cia do Insti tu to Na ci o-
nal do Se gu ro So ci al que:

2.1 – man te nha o Tri bu nal in for ma do, por in ter-
mé dio das pres ta ções de con tas anu a is da Au tar quia,
quan to aos re sul ta dos que vêm sen do al can ça dos em 
vis ta da ex pe di ção do Me mo ran do Cir cu lar nº
CJ/PG/INSS nº 6, de 5-6-97 – item 3.1, fl. 87, des te
pro ces so;

2.2 – pro vi den cie a ins ta u ra ção de to ma das de
con tas es pe ci a is para apu ra ção dos fa tos, iden ti fi ca-
ção dos res pon sá ve is e quan ti fi ca ção dos pre ju í zos a
se rem res sar ci dos que vi e rem a ser iden ti fi ca dos na
re a ná li se dos pro ces sos ju di ci a is, mes mo nos ca sos
da que les já ar qui va dos, que tra tam da con de na ção
do INSS ao pa ga men to da ver ba Adi an ta men to Pe cu-
niá rio do PCCS, ins ti tu í do pela Lei nº 7.686/88 (Me -
mo ran do Cir cu lar nº CJ/PG/INSS nº 6, de 5-6-97) –
item 3.2, fl. 87, des te pro ces so;

2.3 – após a re a li za ção do le van ta men to em to -
dos os pro ces sos, con for me Me mo ran do Cir cu lar
CJ/PG/INSS nº 6/97, nos ca sos em que fi ca rem cons -
ta ta dos que al guns va lo res es tão sen do pa gos em du -
pli ci da de, em vir tu de de de ci sões ju di ci a is com cál cu-
los que des con si de ram, den tre ou tros de sem bol sos
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fe i tos pela au tar quia, a in cor po ra ção efe tu a da pela
Lei nº 8.460/92 ou a cor re ção de acor dos pa gos an te-
ri or men te, pro ce da à sus pen são ime di a ta des ses pa -
ga men tos, sub tra in do-os das ru bri cas das fo lhas de
pa ga men tos re la ti vas às re fe ri das sen ten ças, re a li-
zan do-se, além dis so, a iden ti fi ca ção dos re pre sen-
tan tes do INSS que te nham sido os res pon sá ve is por
es ses pre ju í zos, ins ta u ran do-se a de vi da ICE con for-
me a pro pos ta do item an te ri or – item 3.3, fls. 87 e 88,
des tes au tos; (Alte ra do pela De ci são nº 1.367/2002 –
Ata 38 – Ple ná rio. Vide nova re da ção.)

2.4 – nos fe i tos que en vol vam re cla ma ções tra -
ba lhis tas acer ca da ru bri ca sa la ri al de no mi na da “Adi -
an ta men to do PCCS”, quan do ain da não te nha ocor ri-
do o trân si to em jul ga do, ado te ações com a fi na li da-
de de se tra zer aos res pec ti vos au tos a com pro va ção
dos pa ga men tos de mes ma na tu re za fe i tos an te ri or-
men te aos ser vi do res, para con se qüen te men te efe tu-
ar o re cál cu lo dos va lo res por ven tu ra de vi dos – item
3.4, fl. 88, des te pro ces so;

2.5 – com o in tu i to de se aper fe i ço ar a sis te má ti-
ca de pa ga men tos de pre ca tó ri os, dada a inob ser-
vân cia na or dem da li qui da ção ob ser va da por este
Tri bu nal na Su pe rin ten dên cia Esta du al do INSS/MG,
pas se a ser man ti do jun to á Pre si dên cia des se Insti tu-
to, em vis ta do que dis põe o art. 100 da Cons ti tu i ção
Fe de ral c/c o art. 4º da Lei nº 8.197/91, um con tro le
das re qui si ções en ca mi nha das pe los Pre si den tes
dos Tri bu na is (cré di tos ali men ta res/ou tros), por in ter-
mé dio de re gis tro em li vro pró prio ou em meio in for-
ma ti za do, po den do ocor rer des cen tra li za ção dos pa -
ga men tos, as se gu ra do o di re i to de pre fe rên cia aos
cre do res de obri ga ção de na tu re za ali men tar, obe de-
ci da, en tre eles, a or dem cro no ló gi ca de apre sen ta-
ção das res pec ti vas re qui si ções ju di ci a is –item 3.5, fl.
88, des tes au tos;

2.6 – de modo a se evi tar si tu a ções de am bi güi-
da de, que pos sam in du zir a pa ga men to in de vi dos,
que na ins tru ção dos pro ces sos de re cla ma tó ri as tra -
ba lhis tas, re fe ren tes ao pa ga men to das di fe ren ças
de cor ren tes do adi an ta men to do PCCS (Lei nº
7.686/89), cons te qua dro “Re su mo do Pro ces so”,
con ten do, de for ma ine quí vo ca, de cla ra ção ex pres sa
do con ta dor do INSS de que os va lo res ali re fe ri dos já
con tem pla ram o des con to, de ma ne i ra atu a li za da,
das par ce las pa gas ad mi nis tra ti va men te aos re cla-
man tes – item 3.7, fls. 88 e 89, des te pro ces so;

2.7 – ins ta u re To ma das de Con tas Espe ci a is,
con for me ex po si ção do Re la tó rio Fi nal do Pro ces so
Admi nis tra ti vo Dis ci pli nar nº 35.000.033695/93-17,
con si de ran do se rem ade qua das as con clu sões da
Co mis são Per ma nen te de Inqué ri to, ten do em vis ta

pre ju í zos pa tri mo ni a is efe ti va men te ca u sa dos à Insti -
tu i ção pe los Srs. Renê Ma no el da Sil va Go mes, The -
re zi nha Ara ú jo Pe re i ra de Sou za, La u ro Evan dro Ro -
mão da Cu nha, Rey nal do La cer da de Sou za Ga yo so
e Sér gio Jar dim de Bu lhões Sa yão – item 3.8, fl. 89,
des te pro ces so;

2.8 – a fim de se evi tar a in ter po si ção de ação de 
se qües tro da quan tia ne ces sá ria à sa tis fa ção do dé bi-
to pe las par tes pre te ri das de seu di re i to de pre ce dên-
cia, que as Pro cu ra do ri as Esta du a is do INSS ob ser-
vem a or dem cro no ló gi ca para pa ga men to de pre ca-
tó ri os, para que não se faça con fron to ao art. 100, §
2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral – item 3.9, fl. 89, des tes
au tos;

2.9 – pro vi den cie jun to à Su pe rin ten dên cia
Esta du al do INSS/RO que, no to can te à Ação Re cla-
ma tó ria de Lin de te Sou za Oli ve i ra e ou tros (Pro ces so
nº 897-937/89/1ª JCJ):

a) efe tue o re co lhi men to da con tri bu i ção pre vi-
den ciá ria, re la ti va aos pa ga men tos efe tu a dos aos
exe qüen tes, nos mon tan tes de CR$27.180.542,84
(vin te e sete mi lhões, cen to e oi ten ta mil, qui nhen tos e 
qua ren ta e dois cru ze i ros re a is e oi ten ta e qua tro cen -
ta vos) e CR$93.402.673,14 (no ven ta e três mi lhões,
qua tro cen tos e dois mil, se is cen tos e se ten ta e três
cru ze i ros re a is e qua tor ze cen ta vos), de vi da men te
atu a li za dos a par tir de 30-3-94 e 28-4-94, res pec ti va-
men te;

b) pro mo va, ad mi nis tra ti va men te, a co bran ça
das quan ti as re ce bi das a ma i or em fun ção de sis te-
má ti ca equi vo ca da quan do da atu a li za ção do pre ca-
tó rio re a li za da pelo Se tor de Apo io à Pro cu ra do ria, to -
ta li zan do CR$13.628.834,04 (tre ze mi lhões, se is cen-
tos e vin te e oito mil, oi to cen tos e trin ta e qua tro cru ze-
i ros re a is e qua tro cen ta vos), o equi va len te a
19.017,42 Ufir, va lor his tó ri co de 28-4-94, a ser de vi-
da men te atu a li za do;

c) re co lha dos exe qüen tes, na for ma da lei, a
quan tia de CR$140.688.485,43 (cen to e qua ren ta mi -
lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, qua tro cen tos e
oi ten ta e cin co cru ze i ros re a is e qua ren ta e três cen ta-
vos), o equi va len te a 196.314,08 Ufir, va lor his tó ri co
de 28-4-94, a ser de vi da men te atu a li za da, a qual de -
cor reu de con ver são para Ufir ten do por base o va lor
da mé dia arit mé ti ca men sal (Cr$13.620,34), quan do
de ve ria ser pela UFIR do dia 31-3-93 (Cr$15.142,11),
con for me de ter mi na ção ju di ci al;

d) re co lha dos exe qüen tes, na for ma da lei, a
quan tia de CR$130.676.927,93 (cen to e trin ta mi-
lhões, se is cen tos e se ten ta e seis mil, no ve cen tos e
vin te e sete cru ze i ros re a is e no ven ta e três cen ta vos),
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o equi va len te a 182.344,14 Ufir, va lor his tó ri co de
28-4-94, a ser de vi da men te atu a li za da, pro ve ni en te
de al go rit mo equi vo ca do para o cál cu lo dos ju ros de
mora e da re in ci dên cia des tes e de cor re ção mo ne tá-
ria, aba ten do nes sa opor tu ni da de as quan ti as por-
ven tu ra já re co lhi das no item b su pra;

e) bus que, tam bém, a re pa ra ção da apli ca ção in-
de vi da de ju ros de mora no mes mo pe río do em que os
cré di tos dos re cla man tes so fre ram cor re ção mo ne tá ria
pela Taxa Re fe ren ci al (TR), aten tan do, quan to ao trâ mi te
de no vas ações, para o ca rá ter de im pres ta bi li da de da
TR como fa tor de atu a li za ção do va lor da mo e da, con for-
me re i te ra das de ci sões do STJ e STF.

2.10 – no to can te à Ação Re cla ma tó ria de Adão
Ma ga lhães da Cruz e ou tros:

a) pro vi den cie o re co lhi men to da con tri bu i ção
de vi da à pre vi dên cia so ci al, in ci den te so bre os va lo-
res re ce bi dos na Ação Tra ba lhis ta nº 1.503 a 1.526,
de 21-6-89, em que fi gu ra ram como acor dan tes Adão
Ma ga lhães da Cruz e ou tros de ze no ve ser vi do res
(Jus ti ça do Tra ba lho da 14ª re gião – 2ª JCJ de Por to
Ve lho);

b) faça o le van ta men to da si tu a ção dos ser vi do-
res que de sis ti ram da ação ju di ci al e que por isso não
fi gu ra ram no acor do re fe ri do no item a su pra, pro mo-
ven do-se, se for o caso, o re co lhi men to da con tri bu i-
ção pre vi den ciá ria re la ti va aos va lo res que por ven tu-
ra te nham sido re ce bi dos a tí tu lo de di fe ren ças de
Adi an ta men to Pe cu niá rio;

2.11 – pro vi den cie jun to à Su pe rin ten dên cia
Esta du al do INSS/RS para que seja efe tu a do des con-
to, de ma ne i ra atu a li za da, no pre ca tó rio com ple men-
tar a ser pago ao re cla man te do pro ces so nº
8.416/90, da par ce la re fe ren te ao adi ta men to pe cu-
niá rio do PCCS (Lei nº 7.686/89), já paga ao re cla-
man te no acor do ce le bra do em 1990, de modo a evi -
tar-se pre ju í zo ao INSS – item 3.11, fl. 91, des te pro -
ces so;

2.12 – pro vi den cie jun to à Su pe rin ten dên cia
Esta du al do INSS/SP a im plan ta ção de me ca nis mos
para que a Pro cu ra do ria Esta du al do INSS em São
Pa u lo de te nha o de vi do con tro le das ações ju di ci a is
que tra mi tam no in te ri or do Esta do – item 3.12, fl. 91,
des tes au tos;

2.13 – na re a li za ção do le van ta men to em to dos
os pro ces sos, con for me Me mo ran do-Cir cu lar
CJ/PG/INSS nº 6, de 5-6-97, seja efe tu a do o de vi do
exa me no que con cer ne aos ca sos onde, à épo ca dos 
pa ga men tos aos ser vi do res be ne fi ci a dos, não se efe -
ti va ram os des con tos re fe ren tes a Impos to de Ren da
e Pre vi dên cia So ci al, a fim de que se ado te as de vi das

pro vi dên ci as para a re gu la ri za ção des sas si tu a ções – 
item 3.13, fl. 91, des te pro ces so.

2.14 – ve ri fi que jun to à Pro cu ra do ria Esta du al
do INSS em Per nam bu co a atu a ção dos re pre sen tan-
tes do INSS nas Re cla ma ções Tra ba lhis tas: RI nº
999/89-JCJ Li mo e i ro/PE, RI nº 490/91-9ª JCJ/Re ci fe
– PE e RI nº 936/89-5ª JCJ/Re ci fe – PE, pro mo ven do
a iden ti fi ca ção do Pro cu ra dor-Che fe da Pro cu ra do ria
Esta du al, res pon sá vel à épo ca pela su per vi são dos
tra ba lhos, dos Pro cu ra do res, dos ad vo ga dos con tra-
ta dos e dos de ma is res pon sá ve is, a fim de que se jam
apu ra das as res pon sa bi li da des, pro mo ven do o res-
sar ci men to dos even tu a is da nos ca u sa dos aos co fres
da Au tar quia, nos ter mos do art. 194, in ci so III, do Re -
gi men to Inter no do TCU c/c o art. 43, in ci so II, da Lei
nº 8.443/92, ten do em vis ta as se guin tes ir re gu la ri da-
des cons ta ta das nas re fe ri das RT – item 20, fls. 439 e
440, TC-500.290/97-0:

a) RT nº 999/89-JCJ Li mo e i ro/PE: a Srª Diva
Gu er ra Bran dão, que sem pre teve sua re la ção tra ba-
lhis ta re gi da pela Lei nº 1.711/52 (re gi me es ta tu tá rio),
ga nhou ca u sa na Jus ti ça do Tra ba lho, sem que a Pro -
cu ra do ria hou ves se con tes ta do, em tem po há bil, a in -
com pe tên cia ab so lu ta do ju í zo la bo ral para di ri mir as
ques tões que di zem res pe i to ao re gi me em tela;

b) RI nº 490/91-9ª JCJ/Re ci fe/PE: a Srª Ve rô ni ca
Ma ria de Ne gre i ros, que ga nhou ca u sa na RI nº
999/89-JCJ Li mo e i ro/PE, em 4 de ju lho de 1990, aju i-
zou, ou tra vez, por meio do Sin di ca to, a mes ma ação
(mes mas par tes, mes mo pe di do, mes ma ca u sa de
pe dir) na 9ª JCJ Re ci fe-PE (RT nº 490/91), ob ten do
ga nho de ca u sa pela 2ª vez sem que a Pro cu ra do ria
hou ves se ar güi do em tem po há bil a li tis pen dên cia;

c) RI nº 936/89-5ª JCJ/Re ci fe – PE, de Au gus to
Cé zar D’Almeida e ou tros, em que fora ob ser va do que
os cál cu los das di fe ren ças sa la ri a is re la ti vas aos me -
ses de nov/88 a jul/89 es tão in de vi da men te in clu í dos,
uma vez que já ha vi am sido pa gos ad mi nis tra ti va men-
te, ten do fi ca do a car go da Pro cu ra do ria tão so men te o 
acor do re fe ren te ao pa ga men to dos ju ros e cor re ção
mo ne tá ria do pe río do re fe ri do, de acor do com a Por ta-
ria INPS/PG nº 26/90, bem como, a in for ma ção tra zi da
aos au tos pela en tão Su pe rin ten den te da Re gi o nal do
INSS/PE, Srª Ana Ma ria Ti no co Ma cha do de Albu quer-
que, so bre a du pli ci da de de pa ga men tos por de ci são
ju di ci al, em que o pri me i ro pa ga men to fora im plan ta do
na fo lha de de zem bro de 1990 e o se gun do, re a li za do
por meio de pre ca tó rio, em 1993;

2.15 – im ple men te me di das vi san do ao con tro le
e ao acom pa nha men to dos pro ce di men tos ju di ci a is
ado ta dos nas Pro cu ra do ri as da Au tar quia, nas fa ses
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de co nhe ci men to, de exe cu ção e prin ci pal men te dos
cál cu los nos pre ca tó ri os, no ta da men te o cum pri men-
to da Ordem de Ser vi ço Con jun ta INSS/PG/DRH/nº
35/94, que dis põe so bre pro ce di men tos a se rem ado -
ta dos em ações ju di ci a is de pes so al, de for ma que se -
jam de fen di dos sem pre os in te res ses do INSS e se -
jam apli ca das me di das pu ni ti vas quan do cons ta ta da
ne gli gên cia ou de sí dia por par te dos seus re pre sen-
tan tes – item 20, fl. 440, TC-500.290/97-0;

2.16 – pro ce da à re vi são ge ral das im por tân ci as
pa gas pela Su pe rin ten dên cia do INSS/RN, de cor ren-
tes de acor do com a Pro cu ra do ria (80% de re a jus te
de adi an ta men to do PCCS, ou tu bro/88 a ju nho/89)
para ser vi do res dos ex-IAPAS/RN e ex-INPS/RN, ob -
ser van do o des con to de for ma atu a li za da (CM e ju-
ros) das im por tân ci as his tó ri cas pa gas em ju lho/89,
sen do que, ao cons ta tar va lo res pa gos a ma i or, pro vi-
den ci ar o res sar ci men to, nos ter mos da ori en ta ção
con ti da no Me mo ran do-Cir cu lar CJ/PG/INSS nº 6, de
5-6-97, man ten do a SECEX/RN in for ma da dos re sul-
ta dos da re vi são aci ma men ci o na da – item 1, fl. 137,
TC-600.303/97-7;

3 – de ter mi nar à Su pe rin ten dên cia do INSS/PA,
que se man te nha aten ta às de ci sões da Jus ti ça re la ti-
vas ao adi an ta men to do PCCS da en ti da de, a fim de
não per mi tir o pa ga men to da cor re ção re la ti va ao pe -
río do de nov/88 a jul/89 nos ca sos em que ela já ti ver
sido paga – item 5, fl. 91, des te pro ces so;

4 – de ter mi nar à Su pe rin ten dên cia do INSS/AC,
que con si de re, à épo ca dos pa ga men tos de pre ca tó ri-
os ori un dos de re cla ma ções tra ba lhis tas do an ti go
PCCS, as atu a li za ções dos va lo res já des pen di dos
an te ci pa da men te aos re cla man tes – item 6, fl. 91,
des tes au tos;

5 – de ter mi nar à Su pe rin ten dên cia do INSS/RN, 
que man te nha a SECEX/RN-TCU in for ma da do an-
da men to das RT’s nº 143/90 e 144/90, até a con clu-
são des tas de man das ju di ci a is – item 2, fl. 137,
TC-600.303/97-7;

6 – de ter mi nar à Su pe rin ten dên cia do INSS/AM, 
que pro vi den cie, nos ter mos do art. 46 da Lei nº
8.112/90, o res sar ci men to aos co fres da Enti da de, da
quan tia, de vi da men te atu a li za da, re ce bi da ad mi nis-
tra ti va men te, em ju lho/89, pelo ser vi dor He le no Te i xe-
i ra Mon te ne gro, a tí tu lo de di fe ren ça de PCCS (Cz$
3.818,96 – três mil, oi to cen tos e de zo i to cru za dos e
no ven ta e seis cen ta vos), não aba ti da do acor do ju di-
ci al fir ma do por meio do Pro ces so JF/1ª Vara
89.0002469-8 – item 7, fl. 819 TC– 225.255/97-9;

7 – de ter mi nar o en vio de có pi as das fls.
286/335 e das fls. 525/530 do TC-929.279198-0 à

Pre si dên cia do INSS, a fim de que a Au tar quia pro mo-
va ao le van ta men to de to dos os va lo res pa gos in de vi-
da men te, bem como ado te as me di das ne ces sá ri as
ob je ti van do ao res sar ci men to dos mes mos atu a li za-
dos mo ne ta ri a men te e acres ci dos dos ju ros de mora
de vi dos e, se for o caso, ins ta u re as de vi das to ma das
de con tas es pe ci a is;

8 – de ter mi nar o en ca mi nha men to à De le ga cia
Re gi o nal da Re ce i ta Fe de ral de Por to Ve lho, para as
pro vi dên ci as ca bí ve is no âm bi to de sua com pe tên cia,
as pla ni lhas cons tan tes das fls. 284 e 285 do Pro ces-
so nº TC – 929.279/1998-0 (Re la tó rio de Inspe ção
INSS/RO), re fe ren tes à re la ção dos ser vi do res em
dé bi to com o Impos to de Ren da in ci den te so bre os
va lo res re ce bi dos por con ta do Pre ca tó rio Re qui si tó-
rio nº 17/93;

9 – de ter mi nar a re mes sa do pro ces so, bem
como de to dos os pro ces sos re fe ren tes às ins pe ções
re a li za das pe las SECEXs Re gi o na is, à 4ª Se cre ta ria
de Con tro le Exter no, para a im ple men ta ção das me di-
das al vi tra das an te ri or men te, haja vis ta per ten cer o
INSS à sua cli en te la, de con for mi da de com os ter mos
da Por ta ria nº 61-GP, de 29-1-99.

10 – le var ao co nhe ci men to do Insti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al, bem como de to das as Su pe rin ten-
dên ci as Esta du a is do INSS o in te i ro teor des ta De ci-
são e do Re la tó rio e Voto que a fun da men tam.

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de ci-
sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir pra -
xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o 
re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi-
nam, ain da que sem qual quer in te res se por par te
des sa Co mis são.

Obser va-se, por tan to, que não se tra ta de ma té-
ria so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi-
dên ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas
pelo Tri bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às
es pé ci es.

II – Voto do Re la tor

Fi ca ram evi den ci a das no re la tó rio de au di to ria a 
ne gli gên cia e a pre va ri ca ção de ser vi do res das área
ju rí di ca das Su pe rin ten dên ci as do INSS quan to a per-
mi tir que fos se pa gos adi an ta men tos do Pla no de
Car gos e Car re i ras do INSS em du pli ci da de, sem fa lar
no frá gil e ine fi ci en te des con tro le do Insti tu to so bre as 
ações ju di ci a is em que é Ré, re la ti va men te aos pa ga-
men tos de pes so al.

Nes te sen ti do o TCU, como se de mons trou na
aná li se da ma té ria, to mou as pro vi dên ci as que se es -
pe ra vam, não res tan do mais a se to ma rem.
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Di an te do ex pos to, pro po mos que esta Co mis-
são tome co nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo
en vio ao ar qui vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, de de abril de 2003. –Se na-
dor Osmar Dias, Re la tor,  – Se na dor Ney Su as su na,
Pre si den te – Ana Jú lia Ca re pa, Re la to ra Ad Hoc –
Del cí dio Ama ral – Ael ton Fre i tas – Du ci o mar Cos -
ta – Ger son Ca ma ta – Cé sar Bor ges – Efra im Mo -
ra is – João Ba tis ta Mot ta.

PARECER Nº1.208, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 125, de 2001 (nº
3.538/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 432, de 2001, bem como
dos res pec ti vos re la tó rio e voto que a
fun da men tam, so bre au di to ria re a li za da
na Com pa nhia Bra si le i ra de Trens Urba-
nos – CBTU, na im plan ta ção do Sis te ma
Me tro viá rio da Re gião Me tro po li ta na de
Na tal/RN (TC 006.804/2001-9).

Re la tor Ad hoc: Se na dor Osmar Dias
Re la to ra: Se na do ra Ide li Sal va ti

I – Re la tó rio

I.I – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-

le o Avi so nº 125, de 2001, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº 432/2001,
re la ti va a Au di to ria re a li za da na Com pa nhia Bra si le i ra
de Trens Urba nos – CBTU, re la ti va à im plan ta ção do
Me trô de Na tal (RN).

O pro ces so che gou ao Se na do em 6 de agos to
de 2001 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são no dia 13 
da que le mes mo mês.

Em 26 de ou tu bro de 2001 foi no me a do re la tor o
Se na dor Luiz Otá vio e, em 11 de mar ço de 2002 a
atri bu i ção foi trans fe ri da para o Se na dor Val mir Ama -
ral que o de vol veu à Co mis são em 20 de de zem bro de 
2002, sem re la tó rio.

Em 27 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como re la tor do pro ces so.

I.II – Aná li se da ma té ria
Após exa mi nar a ma té ria o TCU de ci diu, em

ses são de 11 de ju lho de 2001:
I – de ter mi nar à Com pa nhia Bra si le i ra de Trens

Urba nos – CBTU-Na tal que co mu ni que ao Tri bu nal
so bre a con clu são da ne go ci a ção jun to ao Go ver no
do Esta do do Rio Gran de do Nor te e a Pre fe i tu ra Mu -

ni ci pal de Na tal, re fe ren te à Implan ta ção do Sis te ma
Me tro viá rio da Re gião Me tro po li ta na de Na tal, in di-
can do nes sa oca sião qual en ti da de irá ge ren ci ar o
em pre en di men to;

II – in clu ir a fis ca li za ção des te em pre en di men to
no Pla no Espe ci al de Obras para o ano de 2002; e

III – re me ter có pia des ta de ci são, bem como do
re la tó rio e voto que a fun da men tam, à Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do
Con gres so Na ci o nal.

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de ci-
sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir pra -
xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o 
re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi-
nam, ain da que sem qual quer in te res se por par te
des sa Co mis são.

Obser va-se, por tan to, que não se tra ta de ma té-
ria so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi-
dên ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas
pelo Tri bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às
es pé ci es.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, 17 de ju nho de 2003. – Se na-
do ra Ide li Sal va te, Re la to ra; Se na dor Ney Su as su-
na, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor Ad Hoc – Ide li
Sal vat ti – Ana Jú lia Ca re pa – Del cí dio Ama ral –
Antô nio Car los Va la da res – Ro me ro Jucá – Cé sar
Bor ges – Ante ro Paes de Bar ros – João Ba tis ta
Mot ta.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os pa re-
ce res que aca bam de ser li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler

São li dos os se guin tes

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

Of.nº 36/2003 – PRES/CAS

Bra sí lia, 28 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia que esta Co mis são, em re u nião no dia 21 de
agos to de 2003, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o
Pro je to de Lei do Se na do nº 36, de 2002, que “Alte ra o 
ar ti go 1º da Lei nº 6.259, de 30 de ou tu bro de 1975,
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que dis põe so bre a or ga ni za ção das ações de vi gi lân-
cia epi de mi o ló gi ca, para obri gar o fun ci o na men to de
ser vi ços de sa ú de exis ten te nas re giões afe ta das,
nos fins-de-se ma na, du ran te a vi gên cia de epi de mi-
as”, de au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des, com a
emen da nº 1 — CAS.

Aten ci o sa men te, – Se na do ra Lu cia Vâ nia, Pre-
si den ta da Co mis são de Assun tos So ci a is.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Of. Nº CE/62/2003

Bra sí lia, 20 de agos to 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, na re u nião re a li-
za da no dia 19 de agos to de 2003, os Pro je tos de De -
cre tos Le gis la ti vos de nos: 493 e 667 de 2002 e 188,
200, 203, 209, 219, 220, 221, 228, 233, 262, 263, 268, 
291, 295, 305, 313, 333, 341, 349, 352, 363, 370, 371, 
375,376 e 392 de 2003.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, – Pre-
si den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Nos ter-
mos do art. 91, §§ 3º a 5ª do Re gi men to Inter no, fica 
aber to o pra zo de cin co dias úte is para a in ter po si-
ção de re cur sos por um dé ci mo da com po si ção da
Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na do nº 36,
de 2002, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, § 3º, do Re gi men to Inter no, com bi na do com o Pa -
re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple ná rio em 25 de 
mar ço de 2003, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is
para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com -
po si ção da Casa, para que os Pro je tos de De cre to
Le gis la ti vo nºs 221 e 305, de 2003, se jam apre ci a-
dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do o
pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi-
men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre vis-
to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo do Pro je to
de Lei do Se na do nº 42, de 2003-Com ple men tar,
de au to ria do Se na dor Pa u lo Octá vio, que vin cu la re -
cur sos para a se gu ri da de so ci al.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Encer-
rou-se na úl ti ma quar ta-fe i ra o pra zo para apre sen ta-
ção de emen das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 88, de 2000 (nº
261/99, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a obri -
ga to ri e da de de in ser ção nas em ba la gens de rou pas
ín ti mas de ori en ta ções im pres sas so bre a im por tân-
cia de exa mes pre ven ti vos de cân cer de mama, colo
de úte ro e de prós ta ta, e dá ou tras pro vi dên ci as. (Tra -
mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 6, de 2001); e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 10, de 2003 (nº
3.462/2000, na Casa de ori gem), que anis tia os tra ba-
lha do res da Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé-
gra fos – ECT, pu ni dos em ra zão da par ti ci pa ção em
mo vi men to gre vis ta.

Aos Pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.
As ma té ri as se rão in clu í das em Ordem do Dia

opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Foi en ca mi-

nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 1.194, de 2003, da
Co mis são de Assun tos So ci a is, con clu in do fa vo ra vel-
men te ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 35, de 2000
(nº 2.733/97, na Casa de ori gem), que de ter mi na a
obri ga to ri e da de de a em ba la gem, ró tu lo e a pro pa gan-
da de be bi da al coó li ca con te rem ad ver tên cia so bre a
pro i bi ção de sua ven da a me no res de de zo i to anos e
pre ju di ci a li da de à sa ú de, e dá ou tras pro vi dên ci as.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, “d” do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Foi en ca-
mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 1.195, de 2003, da 
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, con clu in do con -
tra ri a men te ao Pro je to de Lei do Se na do nº 208, de
2000-Com ple men tar, de au to ria do Se na dor Ro ber-
to Sa tur ni no, que cria o Sis te ma de Equa li za ção das
Trans fe rên ci as Cons ti tu ci o na is dos Fun dos de Par ti ci-
pa ção, mo di fi can do a Lei Com ple men tar nº 62, de 28
de de zem bro de 1989.

De acor do com o dis pos to no pa rá gra fo úni co do 
art. 254 do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de
dois dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por um
dé ci mo dos mem bros do Se na do, para que a ma té ria
con ti nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Foi en ca-
mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 1.196, de 2003, da 
Co mis são de Assun tos So ci a is, que con clui pela pre -
ju di ci a li da de do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31, de
2001 (nº 1.016/95, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o aten di men to pre fe ren ci al a ido sos, ges tan tes,
por ta do res de de fi ciên cia e cri an ças de pri me i ra ida -
de para mar ca ção de con sul tas e exa mes com ple-
men ta res no Sis te ma Úni co de Sa ú de.
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A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -
tu na men te, a fim de ser de cla ra da pre ju di ca da, nos
ter mos do art. 334 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Ofí cio nº S/27, de 2003 (nº
3.507/2003, na ori gem), de 1º do cor ren te, do Ban co
Cen tral do Bra sil, en ca mi nhan do, nos ter mos do art.
5º da Re so lu ção nº 69, de 1996, do Se na do Fe de ral,
re la tó rio so bre ope ra ção de tro ca de tí tu los re a li za da
em 18 de agos to úl ti mo, pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, no mer ca do glo bal, con du zi da por aque la ins ti-
tu i ção, na qua li da de de agen te do Te sou ro Na ci o nal.

Enca mi nha, tam bém, além dos de mons tra ti vos
fi nan ce i ro, có pia da do cu men ta ção re la ti va à re fe ri da
ope ra ção.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si dên-
cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº 17,
de 2003-CN (Pre si-2003/3.483, do Pre si den te do Ban -
co Cen tral do Bra sil), en ca mi nhan do ao Con gres so Na -
ci o nal o Ba lan ce te Pa tri mo ni al do Re sul ta do do Ban co
Cen tral re fe ren te ao 1º se mes tre de 2003, con for me de -
ter mi na o art. 95 da Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de
2002 (Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para 2003).

O ex pe di en te lido vai à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, de acor do com o
dis pos to no § 3º do art. 43 da Re so lu ção do Co gres so
Na ci o nal nº 1, de 2003, fica aber to, apar tir des ta data, 
o pra zo para in ter po si ção de re cur so por 1/10 (um dé -
ci mo) dos re pre sen tan tes de cada Casa, por 5 (cin co)
dias úte is, para que seja apre ci a do pelo Ple ná rio do
Con gres so Na ci o nal, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 10, de 2003, ten to em vis ta pu bli ca ção em avul so,
no dia 2, re ti fi ca da no dia 3 do cor ren te, do pa re cer da
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fi ca li za ção.

O re cur so será re ce bi do na Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

Of. Nº 197/03

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co nos ter mos re gi men ta is, a De pu ta da Va -

nes sa Graz zi o tin como su plen te da Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Iná cio Arru da,
Lí der do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia de sig na a Srª De pu ta da Va nes sa Graz zi o tin
para in te grar, como su plen te, a Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, nos ter -
mos do ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

Of. Nº 197/03

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Indi co nos ter mos re gi men ta is, a De pu ta da Va -

nes sa Graz zi o tin como su plen te da Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Iná cio Arru da,
Lí der do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia de sig na o Sr. Se na dor Le o nel Pa van para in -
te grar, como ti tu lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, nos ter mos do
ex pe di en te que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 210/03-GLPSDB

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do V. Exª, te nho a hon ra de in di-

car o Se na dor Le o nel Pa van para com por, como Ti tu-
lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Arthur Vir -
gi lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Será fe i ta
a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler

É lido o se guin te

OF/A/PSB/654/03.

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a in di ca ção do

De pu ta do Ale xan dre Car do so, como mem bro ti tu lar
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da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos
e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Gil ber to
Nas ci men to.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Edu ar do Cam-
pos,Lí der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 769, de 2003

Re quer Voto de Apla u so ao jor nal
Ama zo nas em Tem po, de Ma na us, pelo
trans cur so de seu 16º ani ver sá rio de
cri a ção.

Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to
Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig na do, nos 
ana is do Se na do, Voto de Apla u so ao jor nal Ama zo-
nas em Tem po, di ri gi do com ab ne ga ção por Mar cí lio e 
Her men gar da Jun que i ra.

Re que i ro mais, que o Voto de Apla u so seja ex -
ten si vo aos jor na lis tas, grá fi cos e aos fun ci o ná ri os
ad mi nis tra ti vos do jor nal.

Jus ti fi ca ti va

O Voto de Apla u so que ora re que i ro jus ti fi ca-se
pela luta her cú lea que Mar cí lio e Her men gar da Jun que-
i ra de sen vol vem em fa vor da co mu ni ca ção no Ama zo-
nas, edi tan do o bem edi ta do e cor re to jor nal, que so bre-
vi ve mes mo sem es tar aco pla do a sis te ma de rá dio e te -
le vi são, como se ria, ope ra ci o nal men te, ide al.

Sala das Ses sões, 5 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 770,DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to
Inter no, que o

Se na do Fe de ral apre sen te jun to ao Co mi tê do
Prê mio No bel da Paz, do Par la men to No ru e guês,
voto de apo io à can di da tu ra da Pas to ral da Cri an ça ao 
Prê mio No bel da Paz de 2004.

Jus ti fi ca ção

A Pas to ral da Cri an ça é o mo vi men to da Con fe-
de ra ção Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB para o 
apo io às cri an ças bra si le i ras. Não po de mos di zer às
cri an ças de sam pa ra das, já que nes tes 20 anos de
tra ba lho as mais po bres, as mais fra cas, nas gran des
ci da des ou nos po vo a dos dis tan tes, es tão am pa ra das

por esta ex tra or di ná ria co a li zão de fé e boa von ta de,
que re ú ne 200 mil pes so as, so bre tu do mu lhe res e
mães, com re cur sos mo des tos que são su pe ra dos
pela de di ca ção. Gra ças à Pas to ral da Cri an ça mi lha-
res de vi das in fan tis fo ram e es tão sen do sal vas – em
mais de 1 mi lhão de fa mí li as, em mais de 3 500 mu ni-
cí pi os. Não se pode pen sar em ma i or tí tu lo, em mais
no bre ca u sa.

A in di ca ção, fe i ta jun to ao Co mi tê do Prê mio No -
bel da Paz, do Par la men to No ru e guês, da Pas to ral da
Cri an ça da CNBB ao Prê mio é me re ce do ra de apo io,
já que apor ta ria re cur sos tão ne ces sá ri os, seja pelo
pró prio va lor do prê mio, seja pela na tu ral di vul ga ção
que se se gui ria.

Além dis so, este voto se des ti na a pres tar a so li-
da ri e da de ins ti tu ci o nal da Pre si dên cia do Se na do Fe -
de ral à ini ci a ti va do Se na dor Pe dro Si mon no mes mo
sen ti do.

Fi nal men te, este re co nhe ci men to in ter na ci o nal
te ria a enor me re le vân cia de ser dado a mi lha res de
bra si le i ros anô ni mos, re u ni dos pela sim ples ca u sa do
amor às cri an ças.

Sala das Ses sões, 5 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor José Sar ney.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to que aca ba de ser lido será des pa cha do à Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.
São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTOS

Nºs 771 e 772, de 2003, de au to ria do Se na dor
Ro me ro Jucá.

Nºs 773 e 774, de 2003, de au to ria do Se na dor
Arthur Vir gí lio,so li ci tan do ao Mi nis tro-Che ve da Casa
Ci cil da Pre si dên cia da Re pú bli ca as in for ma ções que 
men ci o na); e

Nº 774, de 2003, de au to ria do Se na dor Arthur
Vir gí lio, so li ci tan do à Mi nis tra de Esta do de Mi nas e
Ener gia as in for ma ções que men ci o na.

REQUERIMENTO Nº 771, DE 2003

Nos ter mos do art. 216 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, re que i ro ao Mi nis tro da Fa zen da,
Se nhor Antô nio Pa loc ci Fi lho, que se jam pres ta das in -
for ma ções, pelo Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, Se nhor Jor ge Edu ar do Levi Mat to so, so bre os
R$256,6 mi lhões, di vul ga dos pela im pren sa, não sa -

26294 Sá ba do 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL620     



ca dos pe los be ne fi ciá ri os dos pro gra mas Bol-
sa-Esco la, Bol sa-Ali men ta ção, Bol sa-Ren da, Au xí-
lio-Gás, Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til e Agen te Jo -
vem, es pe ci fi can do o real va lor não sa ca do, o mon-
tan te re ma nes cen te por pro gra ma, por mu ni cí pio e
es ta do, e, ain da, qual o des ti no des te di nhe i ro.

Sala das Ses sões, 5 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 772, DE 2003 

Nos ter mos do art. 216 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, re que i ro ao Mi nis tro da Fa zen da,
Se nhor Antô nio Pa loc ci Fi lho, que se jam pres ta das in -
for ma ções, pelo Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, Se nhor Jor ge Edu ar do Levi Mat to so, so bre o fa -
tu ra men to da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, em 2002,
ori un do das trans fe rên ci as de re cur sos dos pro gra-
mas so ci a is do Go ver no Fe de ral, ex pli ci tan do o va lor
ar re ca da do, o cus to por pro gra ma e o des ti no dos re -
cur sos, es pe ci fi can do as ta xas apli ca das para os pro -
gra mas so ci a is.

Sala das Ses sões, 5 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Ro me ro Jucá. 

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 773, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Se nhor Mi-
nis tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca acer ca dos gas tos ex tra or-
di ná ri os a ser vi do res da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, a tí tu lo de aju da de cus to.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das
ao Se nhor Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, in for ma ções acer ca de gas tos ex-
tra or di ná ri os de cor ren tes de pa ga men tos a ser vi do-
res da Pre si dên cia da Re pú bli ca, no mon tan te de
R$221.000,00, a tí tu lo de aju da de cus to, sob a jus ti fi-
ca ti va da pos se do Pre si den te da Re pú bli ca, con for-
me no tí cia da Fo lha de S.Pa u lo.

Jus ti fi ca ção

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo, pu bli cou, re cen te-
men te, no ti ciá rio in for man do que a Pre si dên cia da
Re pú bli ca pa gou a ser vi do res ali lo ta dos gra ti fi ca-
ções, a tí tu lo de aju da de cus to, pela pos se do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, to ta li zan do es ses gas -

tos R$221 mil, que se ele vam a R$406 mil se fo rem
so ma do du nas e au xí lio-mo ra dia.

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te ou por
qual quer de suas ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da Admi nis tra ção in di re ta. No caso em
tela, es tou so li ci tan do es cla re ci men tos di an te das in -
for ma ções ve i cu la das pelo jor nal.

Sala das Ses sões, 5 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO 774, de 2003

Re quer in for ma ções à Se nho ra Mi-
nis tra das Mi nas e Ener gia acer ca de pro -
ce di men tos ado ta dos pela Pe tro bras,
para a di vul ga ção da des co ber ta e do po -
ten ci al de no vas re ser vas de gás na tu ral
na ba cia de San tos.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 50,
§ 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das à
Se nho ra Mi nis tra das Mi nas e Ener gia in for ma ções
so bre a di vul ga ção, pela Pe tro bras, da des co ber ta, e
do po ten ci al de nova re ser va de gás na tu ral na ba cia
de San tos, di an te, prin ci pal men te, de de nún ci as da
im pren sa e da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, de
que te ria ha vi do va za men to ou re pas se de in for ma-
ções pri vi le gi a das a gru po res tri to de in ves ti do res.

Jus ti fi ca ção

A Pe tro brás está, no mí ni mo, sob sus pe i ta di an-
te de de nún ci as di vul ga das pela im pren sa, prin ci pal-
men te pela Fo lha de S.Pa u lo e, hoje, tam bém ve i cu-
la das pelo no ti ci o so de te le vi são Bom Dia Bra sil, de
que a em pre sa te ria re pas sa do a gru po res tri to, in for-
ma ções pri vi le gi a das acer ca da des co ber ta e do
gran de po ten ci al de gás na tu ral na ba cia de San tos,
no li to ral pa u lis ta.

Em de cla ra ções pu bli ca das nos jor na is de hoje,
o pre si den te da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os,
Luiz Le o nar do Can ti di a no, anun ci ou que pro va vel-
men te abri rá in qué ri to ad mi nis tra ti vo para apu rar se
hou ve fa lha de di vul ga ção pela Pe tro bras.

O epi só dio, des de logo, as su me gra vi da de
imen su rá vel. Qu al quer que fos se o por te da em pre sa,
o fato já jus ti fi ca ria pro vi dên ci as ime di a tas. No caso,
com mais ra zão ain da, dada a di men são in ter na ci o nal
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da Pe tro bras. Ade ma is, o Con gres so não pode se ca -
lar di an te das de nún ci as, pelo que es tou for ma li zan do
este re que ri men to.

Sala das Ses sões, 5 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os re que-
ri men tos que aca bam de ser li dos se rão pu bli ca dos
e des pa cha dos à Mesa para de ci são, nos ter mos do 
art. 216, in ci so III, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fo ram au tu a dos, por 
so li ci ta ção do Pre si den te da Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, os se guin-
tes Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União:

Avi so nº 71, de 2003-CN (nº 1.982-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.120, de 2003 – TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que o fun da men tam, re fe ren te à au di to ria nas
obras re la ti vas ao Cais de Ca pu a ba e ao Ter mi nal de
Con te i ne res do Por to de Bar ra do Ri a cho, no Esta do
do Espí ri to San to – Pro gra ma de Tra ba lho nº
26.784.0909.0034.0002 (TC nº 009.604/2003-8);

Avi so nº 72, de 2003-CN (nº 2.011-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.114, de 2003 – TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que o fun da men tam, re fe ren te à au di to ria na Cons tru-
ção e Re cu pe ra ção de Obras de in fra-es tru tu ra hí dri ca
– Cons tru ção da Bar ra gem de Poço Ver de/SE – Pro-
gra ma de Tra ba lho nº 18.544.0515.1851.0454 e nº
18.544.0515.0195.0183 – (TC nº 010.848/2003-6 e
TC nº 010.847/2003-9);

Avi so nº 73, de 2003-CN (nº 2.023-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.119, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que o fun da men tam, re fe ren te à au di to ria na Cons tru-
ção de Tre chos Ro do viá ri os na BR-230 no Esta do do
Pará – Di vi sa PA/TO – Ma ra bá – Alta mi ra – Ita i tu ba –
Pro gra ma de Tra ba lho nº 26.782.0236.1516.0101 –
(TC nº 008.719/2003-1);

Avi so nº 74, de 2003-CN (nº 2.038-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.105, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Pro pos ta de De ci são que o fun da men tam, re fe ren te à 
Au di to ria nas obras de cons tru ção de tre chos ro do-
viá ri os no Cor re dor Fron te i ra-Nor te – BR-317/AC,
mais es pe ci fi ca men te do tre cho que liga os mu ni cí pi-

os de Bra si léia a Assis Bra sil – Pro gra ma de Tra ba lho
nº 26.782.0238.5711.0005 – (TC nº 004.464/2003-2);

Avi so nº 75, de 2003-CN (nº 2.047-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.071, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que o fun da men tam, re fe ren te à Au di to ria nas
obras de dre na gem do Ta bu le i ro dos Mar tins em Ma -
ce ió, que tem por fi na li da de a dre na gem de águas
plu vi a is numa área de apro xi ma da men te 50.000.000 
m2, abran gen do o Dis tri to Indus tri al Go ver na dor
Luiz Ca val can te e di ver sos con jun tos ha bi ta ci o na is
da re gião me tro po li ta na de Ma ce ió (AL). (TC nº
010.598/2003-1);

Avi so nº 76, de 2003-CN (nº 2.069-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.172, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que o fun da men tam, re fe ren te à au di to ria na Empre sa
de Trens Urba nos de Por to Ale gre S.A. (Tren surb), re -
fe ren te à ex pan são do sis te ma – tre cho São Le o pol-
do/Novo Ham bur go – Pro gra ma de Tra ba lho nº
26.783.0222.5752.0005 – (TC nº 006.664/2003-2);

Avi so nº 77, de 2003-CN (nº 2.082-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.180, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que o fun da men tam, re fe ren te à Au di to ria na
Cons tru ção de Tre chos Ro do viá ri os na BR-319 no
Esta do do Ama zo nas – Di vi sa RO/AM – Ma na us –
Pro gra ma de Tra ba lho nº 26.782.0236.1248.0101 –
(TC nº 009.429/2003-6);

Avi so nº 78, de 2003-CN (nº 2.084-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.183, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que o fun da men tam, re fe ren te à Au di to ria nas
obras de re for ço das tor res do Sis te ma de Trans mis-
são en tre Ita i pu e São Pa u lo – Pro gra ma de Tra ba lho
nº 25.752.0296.3360.0001 – (TC nº 005.814/2003-7);

Avi so nº 79, de 2003-CN (nº 2.098-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.193, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Pro pos ta de De ci são que o fun da men tam so bre Le-
van ta men to de Au di to ria jun to à Ge rên cia de Esta do
da Infra-es tru tu ra, alu si vo à cons tru ção da pon te ro -
do viá ria li gan do as ci da des de Ti mon/MA e Te re si-
na/PI, cuja fis ca li za ção foi re a li za da pela Se cre ta ria
de Con tro le Exter no/MA – Pro gra ma de Tra ba lho nº
07.088.0534.1626.0041 – (TC nº 006.593/2003-9);
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Avi so nº 80, de 2003-CN (nº 2.102-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.177, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que o fun da men tam, re fe ren te à Au di to ria nas obras de 
cons tru ção e re cu pe ra ção de in fra-es tru tu ra hí dri ca –
pe re ni za ção do rio Pa jeú no Esta do de Per nam bu co –
Pro gra ma de Tra ba lho nº 18.544.0515.1851.1318 –
(TC nº 009.676/2003-7);

Avi so nº 81, de 2003-CN (nº 2.113-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.201, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que o fun da men tam, so bre acom pa nha men to do 
re la tó rio de ges tão fis cal pre vis to na Lei de Res pon-
sa bi li da de Fis cal re la ti vo ao 3º qua dri mes tre de 2002
– (TC nº 001.534/2003-5);

Avi so nº 82, de 2003-CN (nº 2.116-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.197, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Pro pos ta de De ci são que o fun da men tam, re fe ren te à 
au di to ria na Cons tru ção de Tre chos Ro do viá ri os no
Cor re dor Mer co sul – Cons tru ção de Tre chos Ro do-
viá ri os no Rio Gran de do Sul – Pro gra ma de Tra ba lho
nº 26.782.0233.5707.0012 – (TC nº 008.412/2003-4);

Avi so nº 83, de 2003-CN (nº 2.166-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.237, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que o fun da men tam, le van ta men to de Au di to ria
re a li za da nas obras de Ade qua ção de Ro do vi as Fe -
de ra is – Ade qua ção de Tre chos Ro do viá ri os no Esta -
do de Mi nas Ge ra is – Pro gra ma de Tra ba lho nº
26.782.8035.5850.0002 – (TC nº 011.844/2003-1);

Avi so nº 84, de 2003-CN (nº 2.179-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.250, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que o fun da men tam, re fe ren te à Au di to ria nas
obras de in fra-es tru tu ra de ir ri ga ção de uso co-
mum/Pro je to Sa lan gô, no Esta do do Ma ra nhão – Pro -
gra ma de Tra ba lho nº 20.607.0379.1836.0053 – (TC
nº 007.425/2003-8);

Avi so nº 85, de 2003-CN (nº 2.196-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.252, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Pro pos ta de De ci são que o fun da men tam, re fe ren te à 
au di to ria em obra de cons tru ção da BR-470/RS, sub -
tre cho di vi sa SC/RS – ex ten são de 39 Km (lote 1 –

con tra to PD-10.017/2001) e sub tre cho en tron ca men-
to RS/477 (Pon tão) – BR/285 (La goa Ver me lha), ex -
ten são de 39 Km (Lote 2-con tra to PD-10.018/2001) –
Pro gra ma de Tra ba lho nº 26.782.0233.3430.0101 –
(TC nº 009.412/2003-9);

Avi so nº 86, de 2003-CN (nº 2.198-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 1.236, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que o fun da men tam, re fe ren te à Au di to ria nas
obras de Cons tru ção da Bar ra gem Pa u la Pes soa no
Esta do do Ce a rá – Pro gra ma de Tra ba lho nº
18.544.0515.3767.0023 – (TC nº 011.542/2003-0); e

Avi so nº 87, de 2003-CN (nº 1.696-SGS–
TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 940, de 2003-TCU (Ple -
ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que o fun da men tam, so bre ins pe ções re a li za das nas
obras de cons tru ção de pon tes na BR-319/RO e na
BR-364/RO, com base em ins pe ção con jun ta a ser re -
a li za da na 22ª Uni da de de Infra-Estru tu ra Ter res tre –
(TC nº 009.679/2003-9).

Os ex pe di en tes li dos vão à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca que de sig nou os Se na do res Alo i zio
Mer ca dan te, José Ma ra nhão e Jo nas Pi nhe i ro para
in te gra rem a De le ga ção Bra si le i ra, que par ti ci pa rá da
V Con fe rên cia Mi nis te ri al da Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio, a re a li zar-se nos dias 10 a 14 do cor ren te,
no Mé xi co.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos. Por per mu ta com este Se na dor, pas sa-
mos a pa la vra, de ime di a to, ao Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje,
tive a opor tu ni da de de ler to dos os jor na is de gran de
cir cu la ção no Bra sil – cuja le i tu ra nos é pro por ci o na-
da, mu i to cedo, por meio da mí dia im pres sa – e cons -
ta tei um fato: não há um re gis tro so bre a im por tân cia
do dia de hoje, Dia da Ama zô nia, em ne nhum dos
gran des jor na is. Para não di zer que não há qual quer
alu são à ma té ria, há uma re por ta gem, no Esta do de
S. Pa u lo, que diz: “Pen tá go no quer ação in te gra da da
Ama zô nia”, com re la ção à ques tão da ação na Co-
lôm bia.
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Não há um ar ti go que des ta que a im por tân cia
da Ama zô nia para o País, que re pre sen ta 60% do ter -
ri tó rio na ci o nal.

Te nho o pra zer de fa zer este pro nun ci a men to
hoje, quan do es tão pre sen tes três Se na do res da
Ama zô nia – numa sex ta-fe i ra, um dia de pou ca fre-
qüên cia. Estou ten do a opor tu ni da de de me di ri gir a
mi lhões de bra si le i ros que as sis tem à TV Se na do e a
Rá dio Se na do para aqui res sal tar a im por tân cia da
Ama zô nia para o Bra sil.

Qu an do se fala em Ama zô nia, até mes mo em
re giões me nos de sen vol vi das como o Nor des te e o
Cen tro Oes te, logo se pen sa em mata, flo res ta e ín-
dio. Não se pen sa em nada mais; não se fala, por
exem plo, na ques tão dos 20 mi lhões de bra si le i ros
que vi vem na Ama zô nia, dos ri be i ri nhos, dos ca bo-
clos, dos nor des ti nos, que fo ram para lá des bra vá-la,
en fim, não se fala na que la imen sa mul ti dão de bra si-
le i ros e nem na im por tân cia da Ama zô nia para se re -
sol ver os pro ble mas bra si le i ros.

Por tan to, já que se pen sa so men te em ín dio e
em mata quan do se fala em Ama zô nia, que ro abor dar
esse tema den tro da vi são de um ama zô ni da e não
da que les que se di zem “es tu di o sos da Ama zô nia”.

O Bra sil é uma na ção que con vi ve com ra zoá vel
har mo nia com o seu pas sa do co lo ni al. Te mos as
man chas das es cra vi dões ne gra e in dí ge na. Te mos
as man chas da ocu pa ção de ter ras an tes ha bi ta das
pe las po pu la ções au tóc to nes. Te mos as man chas
das de vas ta ções do meio am bi en te.

É ver da de que são man chas, mas são, tam bém,
de cor rên cia de com por ta men tos so ci a is per fe i ta men-
te ace i tos na épo ca em que fo ram pra ti ca dos. À luz da 
éti ca e da mo ral atu a is, são in jus ti fi cá ve is. À luz da
cons ciên cia so ci al da épo ca, fo ram ace i tá ve is.

O que tem sido fe i to a par tir do des per tar da no -
ção de in clu são so ci al, dos di re i tos das mi no ri as e do
res pe i to pe las di fe ren ças cul tu ra is é a ten ta ti va de se
pre ser va rem, tan to quan to pos sí vel, as co mu ni da des
au tóc to nes das na ções nas qua is ain da elas po dem
ser pre ser va das.

Aqui que ro fa zer um re pa ro, pois dis cor do de
que se cha me co mu ni da de in dí ge na de na ção. Há
ape nas uma Na ção bra si le i ra, for ma da por vá ri as et -
ni as, como a ne gra, a in dí ge na, suas di ver sas su bet-
ni as e por nós, des cen den tes de eu ro pe us mes cla dos
com es sas ou tras duas et ni as.

Hoje, con si de ra mos como bra si le i ros to dos os
nas ci dos em nos so País, se jam ori gi ná ri os da co lo ni-
za ção eu ro péia e de sua mis ci ge na ção com os ín di os,
os ne gros ou os na ti vos pu ros. Mes mo as sim, os na ti-

vos ain da não mis ci ge na dos – que são pou quís si mos
– ou acul tu ra dos são tra ta dos como de pen den tes da
pro te ção da na ção dita ci vi li za da, para o que a União
tem a Fu nai.

A Fu nai, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, teve no -
me a do o seu 31º Pre si den te, nos seus 35 anos de
exis tên cia, que, de novo, não é um ín dio.

Ve nho sem pre de fen den do essa tese da no me-
a ção de um ín dio para a pre si dên cia da Fu nai, mas
nun ca a ti nha ou vi do da par te das or ga ni za ções que
de fen dem os ín di os. Ago ra, fui sur pre en di do, por que
vá ri as en ti da des que se di zem com pos tas por in dí ge-
nas de fen de ram a tese da in di ca ção de um ín dio que
é fun ci o ná rio da Fu nai.

Por isso, o Esta do bra si le i ro tem, no pas sa do re -
cen te, pro cu ra do de mar car os ter ri tó ri os que ain da
po dem ser man ti dos como es pa ços pri va ti vos dos in -
dí ge nas e a eles é res ta u ra do o di re i to de pro pri e da de
e do mí nio des ses es pa ços.

Um dos ca sos mais sig ni fi ca ti vos é o da área ia -
no mâ mi, cujo ter ri tó rio foi de li mi ta do du ran te o Go ver-
no Col lor e co bre ex ten sa gle ba na re gião ama zô ni ca,
na fron te i ra com a Ve ne zu e la. A de mar ca ção fe i ta en -
tão cri ou, ao ver de mu i tos en ten di dos em ques tões
de se gu ran ça na ci o nal, um pro ble ma de du pla face e
po ten ci al men te ex plo si vo.

O ter ri tó rio ia no mâ mi tor nou-se um en cla ve de
mi no ria ét ni ca em ple na Ama zô nia, que se so bre põe
à fa i xa de fron te i ra de 150 qui lô me tros, fi xa da pela
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 como re gião de se gu-
ran ça e de de fe sa do ter ri tó rio na ci o nal.

Qu an do o Go ver no Col lor de mar cou as ter ras
ia no mâ mis, in clu iu ne las essa fa i xa de 150 qui lô me-
tros fron te i ri ça com a Ve ne zu e la, em cujo ter ri tó rio se
es ten de, tam bém, uma par ce la do an ti go es pa ço da
tam bém cha ma da na ção in dí ge na, quer di zer, a Ve-
ne zu e la tam bém tem, co la da com o Bra sil, uma área
ia no mâ mi.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, sem que seja des -
qua li fi ca do o di re i to dos ia no mâ mis a te rem seu ter ri-
tó rio tra di ci o nal para sua con ti nu i da de cul tu ral e como 
povo, a Na ção bra si le i ra, cons ti tu í da e or ga ni za da,
não pode cri ar, den tro dela mes ma, um en cla ve que,
ain da por cima, fra gi li za a sua fron te i ra com ou tra na -
ção in de pen den te.

Sr. Pre si den te, sei per fe i ta men te bem que o res -
ga te de nos sas dí vi das com nos sas mi no ri as ét ni cas
é de ver de uma na ção com cons ciên cia re no va da do
que se jam os di re i tos hu ma nos. Con tu do, de ve mos
aten tar para que se jam man ti das as con di ções de es -
ta bi li da de e pro gres so da Na ção bra si le i ra, sua in te-
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gri da de e a in te gra ção cada vez ma i or en tre as di fe-
ren tes cul tu ras que nos for ma ram como povo.

Cre io que re pen sar a for ma de fi xa ção das re ser-
vas in dí ge nas e do modo como es ses po vos au tóc to nes
irão se re la ci o nar com as ou tras for mas de cul tu ra vi vas
no Bra sil é um de ver da cons ciên cia na ci o nal.

Se isso não for fe i to, cor re mos o ris co de ver as -
sa ca do con tra nós o con ce i to de so be ra nia re la ti va,
vi san do a atri bu ir aos ter ri tó ri os in dí ge nas o di re i to de
au to no mia em re la ção à Na ção bra si le i ra e de fen den-
do-a da in ter ven ção de or ga nis mos in ter na ci o na is na
ges tão de nos so es pa ço ter ri to ri al.

Ti vés se mos nós, Srªs e Srs. Se na do res, fe i to a
guer ra de ocu pa ção e di zi ma ção das na ções in dí ge-
nas que foi fe i ta na Amé ri ca do Nor te, não te ría mos
mais que nos pre o cu par com esse pro ble ma. Nos so
pro ces so de ocu pa ção, mes mo com os de fe i tos que
teve, não vi sou ao ex ter mí nio dos in dí ge nas. Cons tru-
í mos uma na ção úni ca, na qual con vi vem et ni as e cul -
tu ras dis tin tas em har mo nia. Não po de mos ago ra, em
nome da cor re ção de in jus ti ças do pas sa do, cri ar um
pro ble ma para o fu tu ro.

Que se res ta u re a pos si bi li da de de os po vos in -
dí ge nas pre ser va rem a sua cul tu ra e o seu modo de
vida, se gun do as suas tra di ções e as suas von ta des,
mas que se res guar de a Na ção bra si le i ra, que tan tos
e va lo ro sos bra si le i ros cons tru í ram. A in te ra ção en tre
as cul tu ras é uma re a li da de in de cli ná vel do cres ci-
men to das po pu la ções e da ocu pa ção dos es pa ços. A
pre ser va ção da uni da de na ci o nal é um de ver dos que
le gi ti ma men te são res pon sá ve is por ela e deve ser
cum pri do com de no do.

To dos sa be mos que a Ama zô nia é alvo da co bi-
ça in ter na ci o nal há mu i to tem po, des de o des co bri-
men to do Bra sil. À me di da que o Bra sil for se tor nan do
mais e mais im por tan te no uni ver so das na ções de -
sen vol vi das, ma i o res se rão as pres sões para nos re ti-
ra rem o con tro le so bre as ri que zas con ti das em nos -
sa Ama zô nia. Não de ve mos, pois, cri ar en cla ves e fra -
gi li da des que só ve nham a di fi cul tar a nos sa in te gri-
da de como Na ção.

Sr. Pre si den te, cre io que re ver a po lí ti ca de de li-
mi ta ção de re ser vas in dí ge nas, de modo a con ci li ar o
de ver de pro te ção des ses po vos com a ne ces si da de
de ma nu ten ção da nos sa in te gri da de, in de pen dên cia
e so be ra nia, são ta re fas in de cli ná ve is do Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral, mas tam bém do Con gres so Na ci o nal,
es pe ci al men te do Se na do, que re pre sen ta a Fe de ra-
ção bra si le i ra.

Espe ro que o atu al Go ver no es te ja aten to a esta 
an gus ti an te ques tão e sa i ba dar-lhe o en ca mi nha-

men to opor tu no, re ven do, in clu si ve, o pro ble ma cri a-
do com a não pre ser va ção da fa i xa de fron te i ra em
ter ri tó ri os atri bu í dos aos po vos in dí ge nas.

Tal vez o pon to da Ama zô nia mais des ta ca do
mun di al men te seja a flo res ta, cuja con ser va ção vem
sen do ob je to cres cen te da “pre o cu pa ção” mun di al.
De ve mos per gun tar, no en tan to, o que os pa í ses de -
sen vol vi dos, que se mos tram os mais “pre o cu pa dos”
com a nos sa flo res ta, es tão dis pos tos a fa zer para
aju dar a pre ser vá-la, de modo tal que essa op ção não 
con de ne a po pu la ção da Ama zô nia à es tag na ção e à
po bre za.

Cabe in da gar, igual men te, se os pa í ses de sen-
vol vi dos es tão fa zen do a sua par te para di mi nu ir os
pro ble mas am bi en ta is do pla ne ta.

São par ti cu lar men te in qui e tan tes as ques tões
re la ci o na das às pos sí ve is mu dan ças cli má ti cas. A
ma i o ria dos ci en tis tas cor re la ci o na a ten dên cia ao
aque ci men to glo bal com o cha ma do efe i to es tu fa, de -
ri va do, por sua vez, do au men to de de ter mi na dos ga -
ses na at mos fe ra, com des ta que para o dió xi do de
car bo no.

O au men to da pre sen ça des ses ga ses ori gi-
na-se da que i ma de com bus tí ve is fós se is e de ou tros
pro ces sos in dus tri a is. O ní vel de CO2 na at mos fe ra já
está 35%, se gun do os ci en tis tas, aci ma do ve ri fi ca do
na era pré-in dus tri al e, a se pro lon gar o atu al mo de lo
de de sen vol vi men to, ele al can ça rá o do bro des se ní -
vel em cer ca de se ten ta anos.

As con se qüên ci as de um aque ci men to glo bal,
Sr. Pre si den te, po de rão ser ca tas tró fi cas para a hu-
ma ni da de, e pa re ce que al gu mas de las, la men ta vel-
men te, já co me çam a ocor rer.

Assis tiu-se há pou co, na Eu ro pa, a um ve rão de
tem pe ra tu ras que tal vez se jam as mais ele va das já
cons ta ta das na que le con ti nen te. O ca lor e a seca re -
sul ta ram em mu i tos óbi tos – en tre 1.500 e 3.000 ape -
nas na Fran ça –, além de in cên di os que de vas ta ram
gran des ex ten sões de flo res tas tem pe ra das. Tam bém
na Índia ve ri fi cou-se in ten so ca lor e nú me ro de mor -
tes igual men te alto. 

Ain da há dis cor dân ci as so bre as ca u sas des se
e de ou tros alar man tes fe nô me nos me te o ro ló gi cos,
mas a ten dên cia pre do mi nan te en tre os ci en tis tas é a
de cor re la ci o ná-los com o efe i to es tu fa.

A pre o cu pa ção com o aque ci men to glo bal tem
como mar co par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo o Pro to co lo
de Kyo to, fir ma do por 160 na ções, em 1997. Entre tan-
to, esse pro to co lo viu-se es va zi a do pela os ten si va re -
cu sa do Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge W.
Bush, em ra ti fi cá-lo, ale gan do que o mes mo pre ju di-
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ca ria a eco no mia nor te-ame ri ca na. Os Esta dos Uni -
dos são, por tan to, de lon ge, o país que mais po lui a
at mos fe ra, res pon den do, ape sar de ter me nos de 5%
da po pu la ção mun di al, por um quar to da emis são de
dió xi do de car bo no.

O Pro to co lo de Kyo to, que pro põe uma re du ção
de 5% ao ano nas emis sões de cada país sig na tá rio,
foi ra ti fi ca do até ago ra por 96 pa í ses, cuja soma de
emis sões fica aba i xo dos 55% de fi ni dos como o mí ni-
mo ne ces sá rio para a sua en tra da em vi gor.

Ou seja, po de ro sas na ções in dus tri a li za das,
como Esta dos Uni dos, Rús sia e Ja pão, ain da não fir -
ma ram seus com pro mis sos – mes mo com a al ter na ti-
va de, caso não pu de rem cum prir suas me tas, in ves tir
em pro je tos com pen sa tó ri os de de sen vol vi men to
sus ten tá vel em ou tros pa í ses.

É como uma am pli a ção des sa idéia – do apo io
dos pa í ses ri cos a pro je tos de de sen vol vi men to em
pa í ses me nos de sen vol vi dos – que o ci en tis ta Phi lip
Fe arn si de, do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sa da Ama -
zô nia (Inpa), de cla ra que “o mun do pre ci sa pa gar pe -
los ser vi ços am bi en ta is da Ama zô nia”.

Na ava li a ção do ci en tis ta, a vi são de que a Ama -
zô nia é o pul mão do mun do, por for ne cer gran de par -
te do oxi gê nio da at mos fe ra, foi su pe ra da. São in con-
tes tá ve is, no en tan to, as evi dên ci as de que ela exer ce
pa pel fun da men tal para o equi lí brio do cli ma do pla -
ne ta. No que se re fe re ao ci clo da água, “é um vo lu me
enor me, qua se equi va len te ao flu xo do rio Ama zo nas,
que vol ta para o ar por in ter mé dio das fo lhas de ár vo-
res e cai como chu va em ou tros lu ga res.”

Ou tro im por tan te pa pel da Flo res ta Ama zô ni ca,
Sr. Pre si den te, diz res pe i to à di mi nu i ção do efe i to es -
tu fa. Di ver sas pes qui sas têm mos tra do que a equa-
ção en tre con su mo e ge ra ção de gás car bô ni co se re -
sol ve de modo as si mé tri co nas flo res tas, tor nan do-as
um “su mi dou ro” de gás car bô ni co – ou seja, ab sor-
ven do par te do gás car bô ni co en con tra do em ex ces-
so na at mos fe ra.

É evi den te que a bi o di ver si da de re pre sen ta uma 
ri que za da Flo res ta Ama zô ni ca que di fi cil men te se
po de ria su pe res ti mar. Ao ma ne jar mos ade qua da-
men te nos sa flo res ta, es ta mos ga ran tin do a uti li za ção
não-pre da tó ria e pe re ne des sas in cal cu lá ve is ri que-
zas para as ge ra ções fu tu ras.

Mas o pa pel de ate nu ar o efe i to es tu fa con sis te
em mo ti va ção mais po de ro sa para con se guir o efe ti vo
apo io dos pa í ses ri cos. Eis como ar gu men ta so bre
isso o pes qui sa dor do Inpa já re fe ri do, em en tre vis ta
con ce di da du ran te a re a li za ção do 3º Con gres so Inte -

ra me ri ca no de Qu a li da de do Ar, ocor ri do em Ca no as,
Rio Gran de do Sul, no úl ti mo mês de ju lho:

O que tem mais pers pec ti va de vi rar
no cur to e mé dio pra zo uma fon te de ren da
que po de ria subs ti tu ir a des tru i ção da flo res-
ta como base da eco no mia é o efe i to es tu fa.

É pre ci so (...) con se guir um flu xo fi nan-
ce i ro a par tir do va lor am bi en tal da flo res ta
em pé para man ter a po pu la ção. É pre ci so
for ça di plo má ti ca para ten tar con se guir esse 
va lor, pois hoje está sen do dado de gra ça
para o mun do.

Sr. Pre si den te, es ta mos fa zen do um tra ba lho
de gra ça para o mun do, que fica exi gin do de nós,
cada vez mais, o que não fez. O mun do a que me
re fi ro é o de sen vol vi do.

Nada mais jus to do que os pa í ses mais ri cos,
que se de cla ram tão in te res sa dos em pre ser var a Flo -
res ta Ama zô ni ca, con tri bu í rem de modo de ci di do
para vi a bi li zar essa pre ser va ção, que se mos tra, de
fato, ex tre ma men te sig ni fi ca ti va para os ha bi tan tes do 
pla ne ta Ter ra. Essa aju da deve ser tra du zi da em apor-
tes fi nan ce i ros, vi a bi li zan do pro je tos de pre ser va ção
e ma ne jo ade qua do em es pa ço e tem po de fi ni dos,
que re sul tem em me lho ria das con di ções de vida da
po pu la ção ama zô ni da, sem qua is quer res tri ções à ir -
re fu tá vel so be ra nia bra si le i ra.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Mo za-
ril do, eu gos ta ria de par ti ci par do dis cur so pro fe ri do
por V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti, nós, bra si le i ros, co me ça mos a pas-
se ar pelo mun do e dele pou co co nhe ce mos. Tive o
pri vi lé gio de vi si tar o seu novo Esta do, que vai com -
ple tar 15 anos e se quer de bu tou, e vi a sua gran de za
e a sua ri que za. Além do que V.Exª está a exal tar – as
ma tas, as águas –, sem dú vi da o que cha ma a aten -
ção é, como di zia Só fo cles, que “mu i tas são as ma ra-
vi lhas da na tu re za, mas a mais ma ra vi lho sa é a gen -
te”. A gen te boa e tra ba lha do ra do seu novo Esta do
im pres si o nou-me. Qu an to lá es ti ve, a con vi te do
ex-Go ver na dor, Ne u do, opor tu ni da de em que re ce bi
uma co men da, vi pers pec ti vas in ve já ve is de de sen-
vol vi men to. Até o nome Boa Vis ta, Pre si den te Ge ral-
do Mes qui ta Jú ni or, diz. A meu ver, o me lhor in ves ti-
men to que o Pre si den te da Re pú bli ca pode fa zer é a
cons tru ção de uma es tra da até Ge or ge town, an ti ga
Gu i a na Ingle sa, abrin do nos sa fron te i ra para o mun -
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do. Boa Vis ta é o pon to es tra té gi co para li gar o Nor te,
o Ama zo nas, com o mun do. É uma pe que na es tra da,
a par tir da Ca pi tal, Boa Vis ta. Di fi cul da des exis tem,
mas como o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va tem
vi a jan do tan to, fa ria um con vê nio e essa se ria a aber -
tu ra do por to do Ama zo nas para o mar. Boa Vis ta não
tem mar, mas pas sa ria a ter com a glo ba li za ção. No -
bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, para aque les que
são como São Tomé, para vi su a li zar a gran de za da
Ama zô nia, bas ta si tu ar os seus gran des re pre sen tan-
tes nes ta Casa, des ta can do-se – e falo com or gu lho –
os da clas se mé di ca, como os Se na do res Au gus to
Bo te lho, Pa pa léo Paes, V. Exª e eu, que com po mos a
ban ca da da ciên cia mé di ca.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Obri ga do, Se na dor Mão San ta.

Ouço o Se na dor Au gus to Bo te lho.
O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na dor

Mo za ril do Ca val can ti, fa lan do dos po vos da Ama zô-
nia, gos ta ria de fa zer um pa rên te se em nome dos
meus ir mãos ma cu xis, ua pi xa nas e in ga ri cós, que
que rem que seus fi lhos fre qüen tem es co las. Ao con -
trá rio do que as ONGs pro pa lam pelo sul do País, eles 
que rem que seus fi lhos fre qüen tem es co las e uni ver-
si da des. To dos que rem ter, em suas ca sas, ener gia
elé tri ca, água en ca na da e es go to sa ni tá rio. Os nos -
sos ir mãos ín di os já es tão em um es tá gio de evo lu ção
mais adi an ta do, evi den te men te sem per der sua cul tu-
ra. E a Ama zô nia pre ci sa de les para de fen dê-la, por -
que são bra si le i ros igua is a nós e têm o sen ti men to de 
bra si li da de que te mos. Mes mo os que vi vem mais iso -
la dos que rem es tra das tam bém. Essa his tó ria de
ONG que rer co lo car o ín dio no zo o ló gi co ser ve ape -
nas para ofen der a fi gu ra hu ma na do ín dio. Ele não
quer vi ver em zo o ló gi co. To dos gos tam de água ge la-
da. Nes te Dia da Ama zô nia, apro ve i tan do o dis cur so
do com pa nhe i ro Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que
fa lou bem das flo res tas, gos ta ria de lem brar o tra ba-
lho per ma nen te, de dé ca das, fe i to pelo nos so Exér ci-
to, pela nos sa Ae ro náu ti ca e pela nos sa Ma ri nha, na
as sis tên cia mé di ca e odon to ló gi ca aos po vos ha bi-
tan tes da Ama zô nia. Qu an do se ins ta la uma uni da de
mi li tar, o ha bi tan te pas sa a ter efe ti va men te as sis tên-
cia à sa ú de e à edu ca ção, por que os sar gen tos vão
para as es co las dar aula. Nes te dia em que ho me na-
ge a mos a nos sa re gião, a Ama zô nia, que ro fa zer uma 
re fe rên cia es pe ci al ao Exér ci to, à Ae ro náu ti ca e à Ma -
ri nha bra si le i ros. Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, as sim como o do Se -
na dor Mão San ta.

Com re la ção ao apar te do Se na dor Mão San ta,
que ro di zer que a in te gra ção en tre a Gu i a na, o Su ri-
na me, a Gu i a na Fran ce sa e o Ama pá já faz par te de
um pro je to cha ma do Arco Nor te. O Go ver no bra si le i ro
as si nou um pro to co lo com o Go ver no da Gu i a na para
cons tru ir uma pon te so bre o rio Ta cu tu, li nha de fron -
te i ra com a Gu i a na, para as fal tar a es tra da até Ge or-
ge town e para cons tru ir um por to lá, para que te nha-
mos efe ti va men te uma sa í da para o mar.

Qu an to ao que dis se o Se na dor Au gus to Bo te-
lho, con cor do ple na men te. Nós, como mé di cos, es ta-
mos mu i to pre o cu pa dos exa ta men te com a fi gu ra do
ho mem, do ser hu ma no. A po lí ti ca para a Ama zô nia
não tem le va do em con ta a ques tão do ser hu ma no.
Nem do ser hu ma no ín dio nem do ser hu ma no não-ín -
dio, o nos so ca bo clo ama zô ni da. Mes mo quem é pro -
pri e tá rio de ter ra hoje na Ama zô nia só pode uti li zar
20% dela. Assim mes mo, há mu i tos en tra ves.

Na Ama zô nia, Sr. Pre si den te, Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – V. Exª que tam bém é da re gião –, só 
há lei para di zer o que não se pode fa zer. Con cor do
com o Pre si den te Lula quan do diz que é pre ci so ha ver
re gras so bre o que se pode fa zer na Ama zô nia.

Apro ve i to a opor tu ni da de para res sal tar a apro -
va ção, ocor ri da no Se na do, da emen da cons ti tu ci o nal
que des ti na re cur sos para as uni ver si da des da Ama -
zô nia, um si nal cla ro do que po de mos fa zer por aque -
la re gião.

Ao en cer rar, Sr. Pre si den te, que ro di zer que
cabe ao Go ver no bra si le i ro apre sen tar pro je tos con -
sis ten tes e con vin cen tes que atra i am o in te res se de
ou tros pa í ses e acar re tem be ne fí ci os para nos sa po -
pu la ção.

Por ou tro lado, se a re tó ri ca dos pa í ses de sen-
vol vi dos em de fe sa do pa tri mô nio eco ló gi co da Ama -
zô nia não se trans for ma em atos con cre tos de apo io à 
sua de fe sa, em sin to nia com as de ter mi na ções do
Po der Pú bli co bra si le i ro, há, sim, fun da das ra zões
para se pen sar em mo ti va ções me nos no bres para ta -
ma nho in te res se des ses pa í ses de sen vol vi dos pela
Ama zô nia.

Sr. Pre si den te, re que i ro que os de ma is do cu-
men tos a que fiz men ção e que es tão enu me ra dos fa -
çam par te in te gran te do meu pro nun ci a men to.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre si-
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da pelo Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or,
Su plen te de Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Assim será fe i to, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Con ce do a pa la vra ao Vice-Pre si den te des ta
Casa, ilus tre Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, Srªs e
Srs. Se na do res e de ma is par ti ci pan tes des ta ses são
do Se na do da Re pú bli ca, no dia de hoje, que ro co-
men tar, mais uma vez, a pro pos ta de re for ma da pre -
vi dên cia so ci al, apro va da na Câ ma ra e re me ti da a
esta Casa.

Co me ço di zen do, Sr. Pre si den te, que, no uso
das mi nhas prer ro ga ti vas de Se na dor da Re pú bli ca,
apre sen tei, on tem, tre ze emen das à re for ma da pre vi-
dên cia. Enten do, Sr. Pre si den te, que, em re la ção ao
pro je to ori gi nal en ca mi nha do pelo Exe cu ti vo, sem
som bra de dú vi da, a Câ ma ra avan çou. Mas, na mi nha
ava li a ção e na das en ti da des que com põem a Fren te
Par la men tar e Enti da des em De fe sa da Pre vi dên cia
So ci al Pú bli ca, é pre ci so que o Se na do mo di fi que, es -
tu de com ca ri nho, de ba ta a ma té ria e cum pra o seu
pa pel de Casa re vi so ra, ga ran tin do os di re i tos mí ni-
mos as se gu ra dos aos ser vi do res pú bli cos, tan to
àque les já apo sen ta dos, como aos que já ti nham as -
su mi do um con tra to com o Esta do, me di an te re gras
de fi ni das, prin ci pal men te a par tir da Emen da nº 20.

Por isso, que ro en fa ti zar que, ao lon go des ses
de zes se is anos na Câ ma ra e sete me ses aqui no Se -
na do, não me lem bro de uma emen da cons ti tu ci o nal
am pla como essa que ti ves se sido apro va da na ín te-
gra, tan to na Câ ma ra quan to no Se na do. Qu an do o
pro je to che gou à Câ ma ra, aler tei para o fato de que
ele não pas sa ria da for ma ori gi nal. Foi o que acon te-
ceu. E, mais uma vez, des ta co o meu pon to de vis ta
de que en ten do to tal men te equi vo ca da a tese que diz
que o Se na do não tem que de ba ter a re for ma da pre -
vi dên cia nem al te rar aque les pon tos que os Se na do-
res en ten dam que de vam ser mo di fi ca dos.

Até o pre sen te mo men to, em tor no de cem
emen das já fo ram apre sen ta das à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Ora, 81 Se na do res
de vem apre sen tar, no meu en ten di men to, mais do
que cem emen das ao lon go dos 30 dias de de ba tes
pre vis tos na que la Co mis são. Pen so até que o pra zo
pode ser pror ro ga do. Con se qüen te men te, há uma de -

mons tra ção cla ra de que os Se na do res es tão apre-
sen tan do emen das por que que rem al te rar o tex to vin -
do da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Re a fir mo que es tou con vic to de que esta Casa
vai al te rar par te dos tex tos vin dos da Câ ma ra. Digo
mais, Sr. Pre si den te, no diá lo go que te nho con se gui-
do man ter com as en ti da des, ve ri fi co que há uma de -
mons tra ção cla ra de que a am pla ma i o ria não é con -
tra a re for ma, mas con tra pon tos da re for ma. Sei que
os Se na do res es tão de bru ça dos so bre es sas pre o cu-
pa ções.

Pos so an te ci par – e fica já o con vi te – que, no
pró xi mo dia 12, em to das as ca pi ta is, ha ve rá um en -
con tro das en ti da des de ser vi do res pú bli cos e tra ba-
lha do res da área pri va da para de ba ter a pre vi dên cia
com os Se na do res. Os três Se na do res de cada Esta -
do se rão con vi da dos para se po si ci o na rem so bre a
re for ma apro va da na Câ ma ra. Sei que nem to dos os
Se na do res po de rão es tar em seus Esta dos na que le
dia. Infor mo ape nas que a de ci são to ma da pela Fren -
te Par la men tar, que te nho or gu lho de co or de nar, foi a
de que o Se na dor que não pu der com pa re cer que en -
ca mi nhe o seu Che fe de Ga bi ne te ao Esta do para
par ti ci par des se even to pú bli co, de i xan do cla ra a sua
po si ção. So li ci tei às en ti da des que, quan do um Se na-
dor, por mo ti vo de for ça ma i or, não pu der es tar pre -
sen te, se con ce da a pa la vra ao re pre sen tan te para
que ele in for me qual é a po si ção do Se na dor em re la-
ção à re for ma. Será mu i to bom esse con ta to di re to da
so ci e da de or ga ni za da nes sa au diên cia pú bli ca em to -
dos os Esta dos, a ser re a li za da no pró xi mo dia 12. No
Rio Gran de do Sul, será no au di tó rio da Assem bléia
Le gis la ti va.

Sr. Pre si den te, não pre ten do, aqui, fa zer uma le -
i tu ra da ín te gra do do cu men to que te nho em mãos e
que fala so bre a re for ma da pre vi dên cia, no qual faço
uma re tros pec ti va his tó ri ca. Há uma de mons tra ção
de que a pre vi dên cia no Bra sil é viá vel, des de que os
seus re cur sos fi quem, efe ti va men te, no ca i xa da pre -
vi dên cia e não so men te a con tri bu i ção do em pre ga do
e do em pre ga dor – por que esta é ape nas uma das
fon tes de re cur so –, mas tam bém a da Co fins, da
CPMF, dos jo gos lo té ri cos, a con tri bu i ção so bre o lu -
cro e so bre o pró prio fa tu ra men to. Na ver da de, são
cin co ru bri cas que ga ran tem a vi a bi li da de da pre vi-
dên cia.

Na tu ral men te, em meu pro nun ci a men to, Sr.
Pre si den te, de i xo cla ro tam bém que o que vai vi a bi li-
zar ain da mais a pre vi dên cia será o cres ci men to de
nos so País, do pró prio PIB, ou seja, con se guin do re a-
ti var a eco no mia. Se ge rar mos mais em pre gos, re a ti-
var mos o mer ca do in ter no, for ta le cer mos as ex por ta-
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ções, con se qüen te men te au men ta re mos o su pe rá vit
da Pre vi dên cia.

Mas a mi nha in ten ção, Sr. Pre si den te, aqui da
tri bu na, é co men tar, além des sa in tro du ção, as emen -
das que apre sen tei.

A Emen da nº 1 re fe re-se à con tri bu i ção dos ina -
ti vos e dos pen si o nis tas. Enten do, por de ci são já to-
ma da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e por di ver sas
ve zes nes ta Casa, que o ina ti vo não de ve ria con tri bu ir
para a pre vi dên cia. Em qual quer pre vi dên cia pú bli ca
ou pri va da, está ga ran ti do àque le que con tri bui, já
que o sis te ma é con tri bu ti vo, o di re i to à apo sen ta do-
ria. Se eu con tri bu ir, no caso do ho mem, du ran te 35
anos, fiz uma es pé cie de pou pan ça in ter na jun to à
Pre vi dên cia, que, a par tir daí, aca ba me dan do o re -
tor no, que é a mi nha apo sen ta do ria.

A se gun da emen da tra ta da ques tão do sub te to.
Pen so que deve ha ver um sub te to úni co nos Esta dos,
por que, se não, de sor ga ni za re mos toda a car re i ra dos 
ser vi do res, tan to no Mu ni cí pio quan to no Esta do. Ci -
ta rei um exem plo: o pre fe i to de uma de ter mi na da ci -
da de tem um sa lá rio cor res pon den te a R$1 mil. Como 
um mé di co, um ad vo ga do ou mes mo o Pro cu ra dor do
Mu ni cí pio, com tem po in te gral àque le Mu ni cí pio, vai
ter um sa lá rio me nor do que R$1 mil? Não tem como.
Mas aí vem a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que po -
de rá cri ar um pro ble ma enor me para o pre fe i to se ele
qui ser pa gar a um pro fis si o nal, seja mé di co ou ad vo-
ga do, por exem plo, um sa lá rio ma i or do que aque le
que ele efe ti va men te ga nha.

Va mos pe gar o exem plo dos Esta dos. Infor mo
que re ce bi car ta do Go ver na dor do meu Esta do, di -
zen do das di fi cul da des que en fren ta rá se fo rem man -
ti dos es ses três sub te tos e não um úni co, que de fen-
de mos seja de 90,25% do sa lá rio do de sem bar ga dor,
que é um pro fis si o nal de car re i ra do Esta do. Por quê?
Ora, cal cu lem V. Exªs. Há Go ver na dor que ga nha
R$2,5 mil por mês; o pró prio Go ver na dor do Rio Gran -
de do Sul ga nha R$4 mil, e um au di tor fis cal, por
exem plo, um pou co mais que isso. Como va mos fa-
zer? Os fun ci o ná ri os da Fa zen da, os mé di cos e ou-
tros pro fis si o na is con si de ra dos de alto ní vel de i xa rão
o ser vi ço pú bli co e irão para a ini ci a ti va pri va da, com
cer te za, de vi do ao sa lá rio re ce be rão e à pers pec ti va
de sua apo sen ta do ria.

A ter ce i ra emen da que apre sen tei re fe re-se à
re gra de tran si ção. A re gra de tran si ção que vem da
Câ ma ra é mu i to dura. Por isso, re tor no à Emen da nº
20, da qual falo com tran qüi li da de, por que fui con tra
ela. Vo tei con tra ri a men te à Emen da nº 20, apro va da
ain da no Go ver no an te ri or, por que a con si de rei mu i to
dura como re gra de tran si ção, mas, no mo men to, re -

to mo-a como um pe di do dos ser vi do res pú bli cos. Ou
a Emen da nº 20 ou o ca mi nho em di re ção à cha ma da
Fór mu la 95, que se ria uma for ma de ame ni zar.

Faço, tam bém, uma emen da, ga ran tin do a in te-
gra li da de dos be ne fí ci os – o Se na dor Pe dro Si mon
lem bra-me que Lula já está indo para o Rio Gran de do 
Sul e que devo ir para lá tam bém. A in te gra li da de da
pen são é fun da men tal, como tam bém o é a in te gra li-
da de das apo sen ta do ri as. E en tro com uma ino va ção:
a re vo ga ção do fa tor pre vi den ciá rio. Essa al te ra ção
be ne fi ci a ria to dos aque les que es tão no Re gi me Ge -
ral da Pre vi dên cia, ou seja, o tra ba lha dor que ga nha
de um até sete sa lá rio mí ni mos – já que nin guém ga -
nha dez sa lá ri os mí ni mos hoje. Esse tra ba lha dor, pela 
fór mu la de cál cu lo do Go ver no an te ri or, no ato da
apo sen ta do ria, tem um re du tor em tor no de 30% se
for mu lher, e de 20% se for ho mem. Assim, re ti ro o fa -
tor pre vi den ciá rio e vol to aos arts. 201 e 202 da Cons -
ti tu i ção, se gun do os qua is a fór mu la de cál cu lo da
apo sen ta do ria do Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia, cha -
ma do ce le tis ta, seja o cal cu la do pela mé dia dos úl ti-
mos 36 me ses.

Apre sen to com uma quin ta emen da: con tro le
so ci al da ges tão da Pre vi dên cia So ci al. Pro po nho que 
o con tro le da pre vi dên cia se dê pelo con se lho, com
po der de li be ra ti vo, e não só con sul ti vo, como ocor re
hoje. A Cons ti tu i ção as se gu ra a exis tên cia des se con -
se lho, que hoje é con sul ta do, mas não de li be ra. Ele
se ria fun da men tal para o con tro le de re ce i tas e des -
pe sas da Pre vi dên cia e te ria uma com po si ção qua dri-
par ti de: Esta do, em pre ga do res, apo sen ta dos e tra ba-
lha do res da ati va.Esses qua tro se to res da so ci e da de,
que são os que con tri bu em – ou de ve ri am con tri bu ir –
com a Pre vi dên cia, fa rão o con tro le so ci al.

Trans fi ro para uma lei com ple men tar a de fi ni ção
so bre os fun dos de pen são: se vão ser de con tri bu i ção
de fi ni da, ou de be ne fí cio de fi ni do.O ide al é que lei fu tu ra
de ter mi ne como fi ca rão os fun dos de pen são.

Qu an to à pa ri da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pas sou-se à opi nião pú bli ca a im pres são
de que ela es ta va ga ran ti da. A pa ri da de está ga ran ti-
da só para quem já é apo sen ta do. Qu an to aos ser vi-
do res da ati va, o tex to – cuja re da ção não está tran -
qüi la, nem é de fá cil en ten di men to –, na ver da de, joga 
para uma lei fu tu ra a de fi ni ção e não per mi te que o
atu al ser vi dor te nha a tran qüi li da de de se apo sen tar,
da qui a três ou qua tro anos, com di re i to ao re a jus te
dado ao ser vi dor da ati va, que é um prin cí pio his tó ri-
co, já ga ran ti do até nes ta PEC, mes mo me di an te as
al te ra ções fe i tas na Câ ma ra para os atu a is apo sen ta-
dos. Aos que já es tão apo sen ta dos e a quem já pre en-
cheu to dos os re qui si tos es ta be le ci dos an tes da pro -
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mul ga ção des ta emen da está ga ran ti da a pa ri da de,
mas àque le que se apo sen tar pos te ri or men te, não.

Enfa ti zo que, na for ma como en ca mi nhei a
emen da, de i xo cla ro que quem já está apo sen ta do
não con tri bu i rá para a Pre vi dên cia e aque les que es -
tão em via de se apo sen tar tam bém te rão o mes mo
be ne fí cio. De i xo em aber to – para di zer que não te nho
ne nhu ma pos tu ra sec tá ria ou ra di cal – que, no fu tu ro,
a lei de fi na a si tu a ção da que les que en tra rem no sis -
te ma a par tir da pro mul ga ção da emen da.

Qual é a ló gi ca das emen das que apre sen tei?
Há aque les que já es tão no sis te ma – os que se en -
con tram apo sen ta dos – e têm o di re i to ad qui ri do, e
ou tros que têm a ex pec ta ti va do di re i to, o prin cí pio de
di re i to com base no con tra to que fi ze ram com o Esta -
do e no qual pro je ta ram sua vida. Na ver da de, ca mi-
nho na se guin te li nha: tan to o apo sen ta do, como
aque le que vai apo sen tar-se an tes da pro mul ga ção
da emen da não con tri bu i ri am para a Pre vi dên cia, e
aque les que en tras sem no sis te ma do ser vi ço pú bli co
pos te ri or men te à pro mul ga ção se ade qua ri am ao
prin cí pio do Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia. Essa é ou -
tra dis cus são, ou tro de ba te que fa re mos no se gun do
mo men to.

Re fe ri-me tam bém à Fór mu la 95, que, na épo -
ca, foi co men ta da por ou tros Mi nis tros, mas que não
teve gua ri da nes ta Casa, por ter sido con si de ra da mu -
i to dura. Ten do em vis ta o fato ora con su ma do, en ten-
de mos que a Fór mu la 95 se ria uma al ter na ti va. Tra -
ta-se de uma fór mu la que con ju ga tem po de con tri bu i-
ção com ida de. Por exem plo, um ci da dão que con tri-
bu iu du ran te 38 anos para a Pre vi dên cia, em vez de
ter que che gar aos 60 anos, po de ria apo sen tar-se
aos 58 anos. Pode-se ve ri fi car que, nes sa soma,
quan do se avan ça no tem po de con tri bu i ção, di mi-
nui-se a ida de.

To man do-se como exem plo um ci da dão que co -
me çou a tra ba lhar aos 15 anos, com mais 35 de con -
tri bu i ção, so mam-se 50 anos. Se não apli car mos a
fór mu la, para esse ci da dão che gar aos 60 anos de
ida de, como está pre vis to, terá que con tri bu ir 45 anos. 
Então, aque le que teve de en trar no mer ca do de tra -
ba lho mais cedo, por ser po bre ou da clas se mé dia,
con tri bu i rá 10 anos a mais do que aque le que co me-
çou a tra ba lhar aos 25 anos – que ter mi nou sua fa cul-
da de com tran qüi li da de, foi vi a jar pelo mun do, fa zer
al gum es tá gio e vol tou. Este, com 35 anos de con tri-
bu i ção, che ga rá aos 60 de ida de e po de rá apo sen-
tar-se, e aque le ou tro, que co me çou a tra ba lhar com
15 anos, terá 50 anos de con tri bu i ção, quan do se
apo sen tar.

Não es tou pro pon do que ele se apo sen te com
50 anos. Se gun do a Fór mu la 95, ele po de ria até tra -
ba lhar 37 anos, mais que o ou tro, mas não pre ci sa ria
ter 60 anos. 

Faço essa com pen sa ção, pois pen so que é uma
ques tão de jus ti ça, já que – in sis to – es tou tra ba lhan do
com base em um sis te ma con tri bu ti vo. O que é o sis te-
ma con tri bu ti vo? É como uma pou pan ça: con tri bui-se
du ran te 10, 15 ou 20 anos com de ter mi na da quan tia, e
re ce bem-se os di vi den dos. No caso da Pre vi dên cia, o
ci da dão con tri bui 35 anos e tem de ter mi na do re tor no.
Pela for ma como está, quem co me çou a tra ba lhar
mais cedo terá que con tri bu ir 45 anos e não 35.

Assu mi, tam bém, a pro pos ta da Cen tral Úni ca
dos Tra ba lha do res de que o teto para o Re gi me Ge ral
da Pre vi dên cia seja R$4.800,00 e não R$2.400,00.
Essa pro pos ta me foi apre sen ta da na Casa por Luiz
Ma ri nho e ou tros com pa nhe i ros.

Con se gui, na Câ ma ra dos De pu ta dos, con ver-
san do com o Re la tor, José Pi men tel, as se gu rar, pelo
me nos, que o po li ci a is mi li ta res ti ves sem, em tese, o
mes mo di re i to que as For ças Arma das em ma té ria de
be ne fí cio de pen são. Esten do esse be ne fí cio tam bém
para o po li ci al ci vil, por que en ten do que ele está na li -
nha de ris co tan to quan to o po li ci al mi li tar. Com re la-
ção a esse úl ti mo, con se gui mos in cluí-lo na Câ ma ra,
mas o po li ci al ci vil, não; es tou ten tan do aqui, na Casa
Re vi so ra, que seja in clu í do. Na pro pos ta ori gi nal, não
cons ta vam a Po lí cia Mi li tar nem a Po lí cia Ci vil. Avan -
ça mos na Po lí cia Mi li tar e, aqui, es tou ten tan do acres -
cen tar a Po lí cia Ci vil tam bém.

Enfim, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen tei tre ze
emen das. Elas ver sam nes se uni ver so, eu di ria, de
seis gran des te mas: con tri bu i ção de ina ti vos, pa ri da-
de, in te gra li da de, re gra de tran si ção, a ques tão do
sub te to nos Esta dos – de po is, tra ba lho na tu ral men te
com es sas ou tras emen das do fa tor pre vi den ciá rio,
que já co men tei – e tam bém a ques tão do teto do Re -
gi me Ge ral da Pre vi dên cia.

Por tan to, são seis gran des te mas que, no meu
en ten di men to, per mi ti rão um gran de de ba te.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, não há como não lhe per mi tir um apar te.
Sei que V. Exª está es tu dan do com mu i to ca ri nho esta 
ques tão.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, a úni ca hi pó te se de a PEC 40 pas sar de cho fre
como de se jam se ria se V. Exª es ti ves se na Câ ma ra
Fe de ral e ti ves se apro va do es sas ne ces sá ri as emen -
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das, que re pre sen tam e tra du zem aper fe i ço a men to.
Ra ti fi co. Como ouvi o Pre si den te José Sar ney di zer
que o Par la men to é a casa da de mo cra cia e sem a de -
mo cra cia não tem li ber da de, e sem li ber da de so mos
so bre vi ven tes, ins pi ra do por S. Exª, que ro ter a li ber-
da de de es co lher nes ta Casa os meus Lí de res. O Lí -
der do meu Par ti do é o ga ú cho, Pe dro Si mon. Para
mim, S. Exª sim bo li za tan ta gran de za quan to Ge tú lio,
quan to Alber to Pas qua li ni. Do Par ti do que está no Go -
ver no e que o PMDB se apro xi ma e na mo ra, tam bém
te nho a li ber da de de es co lher o meu Lí der. O meu Lí -
der no PT é Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, agra de ço a V. Exª pela sua fala. Vejo, com
ale gria, que dá um des ta que es pe ci al ao Se na dor do
meu Esta do, o Se na dor Si mon, que tem tido uma pos -
tu ra que or gu lha todo o povo ga ú cho e – te nho cer te-
za – todo o povo bra si le i ro, não só com re la ção a esse 
tema, mas tam bém com re la ção a to dos os te mas que 
se jam de fato de in te res se do País.

Se na dor Mão San ta, con clu in do, por que meu
tem po já ex pi rou, gos ta ria de di zer a V. Exª que te nho
cer te za ab so lu ta que fa re mos um bom de ba te. É im -
por tan te que con si ga mos es ta be le cer um pro ces so
de ne go ci a ção.

Apre sen tei tre ze emen das. Te nho mu i ta cons-
ciên cia de que as mu dan ças que vão acon te cer no Se -
na do não irão con tem plar na ín te gra as tre ze pro pos-
tas que apre sen tei. Mas en ten do que a uni fi ca ção de
to das as emen das apre sen ta das pe los Se na do res
dará uma con tri bu i ção fun da men tal no pro ces so de
ne go ci a ção que ha ve re mos de fa zer – es tou es pe ran-
ço so com re la ção a isso –. com o Lí der Alo i zio Mer ca-
dan te, com o Lí der Tião Vi a na, que é o Re la tor da ma -
té ria, e mes mo com o pró prio Exe cu ti vo no mo men to
em que o de ba te co me çar. Na Câ ma ra foi as sim. A Câ -
ma ra ne go ci ou mu i to, exa us ti va men te. Ain da on tem, o
Pre si den te Lula di zia que este País tem que apren der
a ne go ci ar, a par lar, a fa lar, a ar ti cu lar, a di a lo gar.
Assim que Sua Exce lên cia si na li zou o en ten di men to
que acon te ceu até o mo men to, na Câ ma ra, em re la ção
à re for ma tri bu tá ria. Se lá é as sim, aqui não po de rá ser
di fe ren te. Te re mos um es pa ço para a ne go ci a ção, para 
o en ten di men to. Estou es pe ran ço so que as pro pos tas,
por to dos nós aqui le van ta das, se jam apro va das, me -
lho ran do as sim o tex to da Câ ma ra.

Há um de ta lhe que con si de ro in te res san te co -
men tar. Fala-se mu i to em apres sar mos aqui a vo ta-
ção da re for ma da Pre vi dên cia, por que está che gan-
do a re for ma tri bu tá ria. Pois bem. Em mu i tas ma té ri as
po lê mi cas, po de mos fa zer, me di an te en ten di men to
ne go ci a do com to dos os Se na do res que que rem al te-

rar o tex to, as cha ma das emen das su pres si vas. E
aqui lo que foi su pri mi do não vol ta para a Câ ma ra.
Mor reu. E pro mul ga-se na ín te gra. Isso con tem pla, te -
nho cer te za ab so lu ta, os ser vi do res. Estu dos mos-
tram que se dis cu tir mos com o Re la tor al gu mas
emen das dos Se na do res, su pri mi re mos al guns ar ti-
gos; com essa su pres são, pro mul ga-se. Essa é uma
hi pó te se.

A se gun da hi pó te se é a fa mo sa pro mul ga ção fa -
ti a da, à qual já ha via me re fe ri do. Infor mei-me com to -
dos os Con sul to res da Casa: é pos sí vel, e já foi fe i ta.
Aque le pon to que por ven tu ra não der só para re ti rar –
e nós en ten de mos que va mos al te rar o tex to, in clu si-
ve, no mé ri to – se ria pro mul ga do o que é con sen so e
o cha ma do dis sen so vol ta ria para a Câ ma ra, que vo -
ta ria no mo men to que en ten des se mais ade qua do.

Eu di ria que exis tem to das as con di ções de, ain -
da este ano, apro var mos a re for ma da Pre vi dên cia
me di an te esse gran de en ten di men to.

Sr. Pre si den te, em hi pó te se ne nhu ma, as emen -
das que apre sen tei são só para mar car po si ção, como
al guns fa lam. Não exis te ne nhum tipo de acor do. O que
exis te é boa von ta de de es ta be le cer mos um pro ces so
de ne go ci a ção. Re pi to: não es tou pre o cu pa do se as
emen das que se rão apro va das se rão do Pa u lo Paim ou
não. Até digo mais: me di an te o acor do, es pe ro que o
Re la tor re ú na to das as emen das e nos apre sen te al gu-
mas al ter na ti vas, prin ci pal men te nos pon tos mais po lê-
mi cos, e que essa apro va ção seja me di an te o en ten di-
men to de to dos os Se na do res, de to dos os par ti dos.
Isso é pos sí vel. A emen da mo di fi ca ti va pode ser da la-
vra do Re la tor, e nos sen ti re mos gra ti fi ca dos, con tem-
pla dos de dar mos sub sí dio para essa re da ção fi nal que
o Re la tor fa ria.

Acre di to que, efe ti va men te, va mos al te rar a re -
for ma da Pre vi dên cia. Te nho cer te za, e isso foi dito
por qua se a ma i o ria dos Se na do res que usa ram a tri -
bu na so bre este as sun to. Esta Casa não vai só ca rim-
bar. Não ouvi um Se na dor até hoje di zer que a Casa
irá só ca rim bar o que veio da Câ ma ra. Ca rim bar, ne -
nhum; só ho mo lo gar, ne nhum. Ontem, fo mos mu i to
bem re ce bi dos pelo Pre si den te José Sar ney, que deu
tam bém a sua po si ção: a Casa é so be ra na para re vi-
sar e al te rar aqui lo que en ten der ne ces sá rio na pro -
pos ta da Pre vi dên cia vin da da Câ ma ra dos De pu ta-
dos. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Com a pa la vra o Se na dor João Ca pi be ri be, por per -
mu ta com o Se na dor Au gus to Bo te lho, que fa la rá em
se gui da.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro pó si to
da re for ma da Pre vi dên cia, como foi re a fir ma do pelo
Se na dor Pa u lo Paim, esta Casa é so be ra na para apri -
mo rar, para me lho rar aqui lo que já foi apro va do pela
Câ ma ra Fe de ral.

Nes se sen ti do, apre sen tei uma emen da, com dois 
pe que nos pa rá gra fos, que con si de ro im por tan te se rem
acres ci dos à re for ma da Pre vi dên cia. São leis que ga-
ran tem a trans pa rên cia das re ce i tas e das des pe sas, já
co in ci den tes com as emen das do Se na dor Pa u lo Paim,
e tam bém que es ta be le cem con tro le so ci al.

Art.195. .................................................
..............................................................
§ 11. Vi san do a per mi tir o con tro le so -

ci al so bre as con tas do re gi me ge ral de que
tra ta o art. 201, lei dis po rá so bre:

I – a dis po ni bi li za ção ao pú bli co, em
tem po real, das in for ma ções diá ri as so bre
as res pec ti vas re ce i tas e des pe sas re a li za-
das;

II – a ins ti tu i ção de co le gi a do for ma do
ma jo ri ta ri a men te por re pre sen tan tes dos se -
gu ra dos da que le re gi me, com a fi na li da de
de fis ca li zar e con tro lar as res pec ti vas re ce i-
tas e des pe sas, que terá po de res de re qui si-
tar ao sis te ma de con tro le in ter no do Po der
Exe cu ti vo e ao Tri bu nal de Con tas a re a li za-
ção de ins pe ções e au di to ri as, bem como
para re pre sen tar ao Mi nis té rio Pú bli co so bre
as ile ga li da des en con tra das.

A Pre vi dên cia So ci al, Sr. Pre si den te, é ma té ria
que in te res sa a to dos os ci da dãos. Assim, im põe-se
ao Po der Pú bli co fa ci li tar, de to das as for mas pos sí-
ve is, o con tro le so ci al so bre as suas con tas.

Como é de co nhe ci men to ge ral, es ta be le ce a
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, no ca put do seu art. 37,
que “a ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta de qual -
quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin cí pi os
de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci da-
de e efi ciên cia...”.

Tra ta-se de dis po si ção que visa ga ran tir trans -
pa rên cia à ges tão da co i sa pú bli ca e, evi den te men te,
pre ve nir o com ba te à cor rup ção.

Qu e re mos acres cen tar es ses dois pa rá gra fos à
re for ma da pre vi dên cia exa ta men te com o ob je ti vo de
re cu pe rar aqui lo que é mu i to caro para a so ci e da de
bra si le i ra, que são os prin cí pi os re pu bli ca nos, ou

seja, o con tro le do Esta do pela so ci e da de, por que o
re gi me pre vi den ciá rio já foi acu sa do de des vi ar re cur-
sos para a cons tru ção da pon te Rio-Ni te rói, para a
Be lém-Bra sí lia; uma sé rie de acu sa ções de des vio de 
re cur sos de suas re a is fi na li da des, pesa so bre o sis -
te ma pre vi den ciá rio.

Hoje, te mos ins tru men tos tec no ló gi cos ca pa zes
de nos pro pi ci ar ab so lu ta trans pa rên cia e in for ma ção
em tem po real, e há vá ri as ex pe riên ci as no País nes -
se sen ti do.Uma vez es ta be le ci do o con tro le das con -
tas pú bli cas, o as se gu ra do vai po der acom pa nhar o
in gres so das re ce i tas do sis te ma pre vi den ciá rio e
tam bém a apli ca ção des ses re cur sos. Eu in sis to na
ne ces si da de da trans pa rên cia do con tro le so ci al,
Srªs. e Srs. Se na do res, por que há uma per ma nen te
trans fe rên cia de ren da dos po bres para os ri cos, seja
no mo men to da ar re ca da ção da re ce i ta, seja na apli -
ca ção do di nhe i ro pú bli co. É sa bi do que o grau de so -
ne ga ção, de apro pri a ção in dé bi ta, é ele va dís si mo,
che ga a ser alar man te.

Se na dor Mão San ta – V. Exª que foi Go ver na dor
–, veja o que acon te ce na ar re ca da ção do ICMS. O
ICMS é um tri bu to pago pelo con su mi dor. O Esta do
es co lheu um in ter me diá rio para que o con su mi dor
de po si tas se, em suas mãos, o re co lhi men to des se tri -
bu to: os co mer ci an tes. No en tan to, uma par ce la sig ni-
fi ca ti va e im por tan te da con tri bu i ção so bre con su mo
paga pelo ci da dão não é re co lhi da aos co fres pú bli-
cos, não che ga às se cre ta ri as de Fa zen da. Há uma
sé rie de me ca nis mos, seja por cum pli ci da de e acor -
dos po lí ti cos, em que par te do em pre sa ri a do fica dis -
pen sa da de re co lher a con tri bu i ção do con su mi dor,
seja por de sor ga ni za ção no sis te ma de ar re ca da ção
tri bu tá ria dos Esta dos. A ver da de é que, na pon ta da
ar re ca da ção, há apro pri a ção in dé bi ta dos im pos tos
pa gos pelo ci da dão.

Como o Sr. Pre si den te e as Srªs e os Srs. Se na-
do res sa bem, go ver nei o Ama pá du ran te qua se oito
anos e tra tei de pres tar to das as in for ma ções, ser
trans pa ren te, abrir a exe cu ção or ça men tá ria e fi nan-
ce i ra, para que o con jun to da so ci e da de pu des se
acom pa nhar meu go ver no. Estou mu i to fe liz com essa 
ini ci a ti va, por que hoje pos so acom pa nhar to dos os
pro ce di men tos fi nan ce i ros e or ça men tá ri os do meu
Esta do.

Se na dor Pa pa léo Paes, on tem, pela Inter net, to -
mei co nhe ci men to da que da do ICMS des te ano:
32,44%. Ora, como va mos ex pli car, de um ano para
ou tro, uma que da tão sig ni fi ca ti va na ar re ca da ção?
Não po de mos atri buí-la, de ma ne i ra ne nhu ma, à es -
tag na ção eco nô mi ca, o que, no má xi mo, po de ria fa -
zer em pa tar a re la ção de um ano para ou tro, por que
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ti ve mos uma in fla ção ga lo pan te e cres cen te no úl ti mo
ano e no iní cio des te ano.

Na ver da de, no ano pas sa do, a Go ver na do ra
anis ti ou os que se apro pri a ram do ICMS. O ICMS é
pago pelo con su mi dor. O co mer ci an te não é um con -
tri bu in te; é o fiel de po si tá rio, o in ter me diá rio en tre o
con su mi dor e o Fis co. Por tan to, anis ti ar aque les que
se apro pri a ram de im pos tos do con su mi dor sig ni fi ca
trans fe rir ren da dos po bres para os ri cos. Nes te ano, o 
go ver no já fez uma se gun da anis tia. O que vai acon te-
cer? A que da na ar re ca da ção des te ano, no Ama pá,
será sig ni fi ca ti va. Esse di nhe i ro vai se con cen trar,
Srªs. e Srs. Se na do res, nas mãos de pou cos e vai fal -
tar para com prar o me di ca men to na uni da de hos pi ta-
lar; vai fal tar para ga ran tir a me ren da es co lar.

Por tan to, é ne ces sá rio que, na re for ma da pre vi-
dên cia, es ta be le ça mos cri té ri os de trans pa rên cia de
con tro le so ci al, para que pos sa mos co nhe cer as re-
ce i tas e tam bém sa ber das des pe sas.

Con ce do o apar te ao Se na dor Pa pa léo Paes.
O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Se na dor

João Ca pi be ri be, é mu i to im por tan te o seu pro nun ci a-
men to, mas, como re pre sen tan te do Esta do do Ama -
pá, pre ci sa mos fa zer al guns es cla re ci men tos para
nos sos Pa res, que tal vez não sa i bam da re a li da de
eco nô mi ca do Esta do. O Esta do do Ama pá é um
ex-ter ri tó rio – como ou tros Esta dos o fo ram, a exem -
plo de Ro ra i ma –, que não con se guiu até hoje im por
sua au to no mia de Esta do, prin ci pal men te na ques tão
eco nô mi ca. Di ze mos sem pre, no Ama pá, que o Esta -
do tem sua eco no mia cen tra li za da no con tra che que.
São os fun ci o ná ri os das pre fe i tu ras, os fun ci o ná ri os
do Esta do, os fun ci o ná ri os fe de ra is que le vam para lá
um vo lu me ex pres si vo de re cur sos, com os seus sa lá-
ri os, e a fon te prin ci pal de ren da e pro du ção do Esta -
do, de re cur sos fi nan ce i ros, é o co mér cio, sem dú vi da
ne nhu ma. Po de mos di zer que a nos sa in dús tria,
quan ti ta ti va men te, é in sig ni fi can te. O Esta do do Ama -
pá vive dos re cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Esta dos (FPE); as pre fe i tu ras so bre vi vem pra ti ca-
men te do FPM; 80% da ar re ca da ção de Ma ca pá são
de cor ren tes do FPM. No meu tem po, eram 85%. As
ou tras pre fe i tu ras, qua se 100% do FPM. E isso faz
com que fi que mos numa si tu a ção de en ges sa men to
eco nô mi co. Acre di to que, na com po si ção da re ce i ta
do Esta do, o ICMS te nha uma par ti ci pa ção de cer ca
de 10% na re ce i ta. Então, se ria uma par ti ci pa ção bem 
mo des ta, mas im por tan te. Re co nhe ço que o seu go -
ver no foi mu i to efi caz na ques tão de cap ta ção de im -
pos tos, prin ci pal men te ICMS, mas o go ver no atu al
so fre as con se qüên ci as do ano pas sa do e está ten-
tan do re a dap tar me ca nis mos para que con si ga vol tar

à ar re ca da ção nor mal. Po rém, exis tem mu i tos obs tá-
cu los para isso, prin ci pal men te o con tin gen ci a men to
de ver bas fe de ra is para o Esta do. V. Exª sabe que
cada vez que o Go ver no Fe de ral in je ta re cur sos no
Esta do do Ama pá, faz um mo vi men to ge ral na eco no-
mia do Esta do. Então, es ta mos sem es ses re cur sos
ex tras, ex tra-or ça men tá ri os, para o Esta do; es ta mos
pas san do por uma con se qüên cia do ano pas sa do, da
ati tu de da ex-Go ver na do ra. Não digo que o me ca nis-
mo te nha tido ou tra in ten ção se não a de ten tar re co-
lher re cur sos, por que es ta va em fi nal de go ver no. V.
Exª sabe que exis te um cer to des con tro le por par te
da que les que cap tam os re cur sos, re co lhem os im-
pos tos e da que les que con tri bu em. Ge ral men te, exis -
te uma in su bor di na ção em fi nal de go ver no. O pro ces-
so de cap ta ção do ICMS de ve rá se nor ma li zar quan -
do o Go ver no Fe de ral vol tar a des ti nar ver bas para o
nos so Esta do. O Ama pá de pen de des sas ver bas para 
in ves tir nas áre as de edu ca ção e sa ú de, prin ci pal-
men te sa ú de, o nos so gran de pro ble ma, onde há as
ma i o res di fi cul da des, de fi ciên cia no aten di men to aos
do en tes e no for ne ci men to de me di ca men tos. Pa ra-
be ni zo V. Exª pela im por tân cia do seu pro nun ci a men-
to. E que ro di zer aos go ver nan tes des te País que o
Ama pá está no ex tre mo nor te do Bra sil, é um Esta do
ri quís si mo, mas pre ci sa de apo io por que ain da é uma
cri an ça. Mu i to obri ga do.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Mu i to obri ga do a V. Exª, Se na dor Pa pa léo Paes. 

Insis to na mi nha tese: na pon ta da ar re ca da ção,
há uma apro pri a ção in dé bi ta do im pos to do con su mi-
dor. Ci tei o Ama pá como exem plo, mas po de ria ci tar
ou tros Esta dos, por que o que acon te ce lá acon te ce
do Rio Gran de do Sul ao Oi a po que. Há uma trans fe-
rên cia cla ra de ren da dos po bres para os ri cos, e o
caso do Ama pá é elu ci da ti vo por que, no ano pas sa do,
hou ve anis tia de dí vi das do ICMS. Isso não pode exis -
tir no País! Anis ti ar dí vi da do ICMS é fa zer trans fe rên-
cia de ren da di re ta do con su mi dor para os apa ni gua-
dos, os afi lha dos de quem per do ou a dí vi da. Este ano, 
no va men te anis ti a ram-se re cur sos que es ta vam nas
mãos dos fiéis de po si tá ri os. Não se pode anis tiá-los,
por que eles não são de ve do res, mas re pas sa do res
de re ce i tas e de con tri bu i ção.

Na pon ta da ar re ca da ção, com o Impos to de
Ren da ocor re a mes ma co i sa. Na re for ma tri bu tá ria,
os do nos de ja ti nho, de lan cha de R$30 mi lhões es ta-
vam isen tos. Ago ra, se rão ta xa dos. Na pon ta da ar re-
ca da ção, há esse pro ces so de apro pri a ção; na pon ta
da apli ca ção, não pre ci sa mos dis cu tir, por que a cor -
rup ção no nos so País é ins ti tu ci o nal e fica im pu ne. Só
tem um caso de cor rup to pu ni do até hoje: o juiz Ni co-
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lau. O caso dele é até em ble má ti co, por que con ta mos
no dedo os ca sos apu ra dos.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la.
O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – Se na-

dor João Ca pi be ri be, na nos sa Casa, V. Exª tem sido
o pa la di no da trans pa rên cia, mas não por dis cur sos.
V. Exª tem dado o exem plo, por que, quan do Go ver na-
dor do Ama pá, as con tas do Esta do es ta vam na Inter-
net e qual quer ci da dão, con tri bu in te ou não, po dia en -
trar no site e ver quan to o go ver no ti nha no ban co na -
que le dia. Qu an do V. Exª se re fe re a essa san gria de -
sa ta da que leva re cur sos dos po bres para os ri cos,
tra duz tal vez a ma i or in jus ti ça des te País. Se um bra -
si le i ro po bre ti ver R$500 na pou pan ça, re ce be rá de
ren di men to me nos de 1% ao mês, en quan to que se
um bra si le i ro rico ti ver R$300 mil re a is, re ce be rá 2%.
Os ju ros pa gos no País são in ver sa men te pro por ci o-
na is à dis tri bu i ção de ren da. Paga-se mais para quem
tem mais; paga-se me nos para quem tem me nos. O
ICMS é um im pos to que sem pre me de i xou tris te. Por
exem plo, o pe tró leo, no meu Esta do, não paga ICMS.
Qu an do apre sen tei aqui a emen da do Se na dor Ge ral-
do Melo, o Go ver na dor da Ba hia, que, na épo ca, era
Se na dor, ti nha pa re cer con trá rio. Mas a mes ma Ba hia
que re quer o ICMS do pe tró leo do Rio de Ja ne i ro
abriu mão do ICMS para a Ford, que mon tou uma em -
pre sa, à cus ta do ca pi tal na ci o nal, por R$2 bi lhões. E
não paga ICMS nes te País. São es ses fa tos que nos
de i xam tris tes, re vol ta dos. Espe ra mos que a sua voz,
Se na dor João Ca pi be ri be, seja ou vi da por nos sas au -
to ri da des para mu dar esse es ta do de co i sas. Mu i to
obri ga do a V. Exª e pa ra béns.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Obri ga do, Se na dor Mar ce lo Cri vel la. Eis mais um
exem plo cla ro de trans fe rên cia de ren da dos po bres
para os ri cos: dis pen sar a Ford de pa gar o ICMS sig ni-
fi ca sa cri fi car a po pu la ção da Ba hia, por que o Esta do
não terá re ce i ta para aten der ade qua da men te es co-
las e hos pi ta is, ga ran tir a se gu ran ça pú bli ca do ci da-
dão. A re ce i ta que de ve ria pres tar es ses ser vi ços ao
con jun to da po pu la ção se con cen tra nas mãos da
Ford e da que les que po dem com prar um ve í cu lo.

É esse as pec to da de si gual da de ins ti tu ci o nal da 
so ci e da de bra si le i ra que te mos que dis cu tir nes ta
Casa. Pa re ce-me jus to que pos sa mos dis cu tir e for -
mu lar pro je tos. A emen da que es tou apre sen tan do à
re for ma da Pre vi dên cia tem dois pa rá gra fos: um é
para ga ran tir o con tro le so ci al de re ce i tas e des pe sas
e o ou tro é para ha ver um co le gi a do ma jo ri ta ri a men te
com pos to pe los se gu ra dos da Pre vi dên cia, para que
eles con tro lem e ga ran tam o fu tu ro, para que esse di -

nhe i ro não es cor ra pelo ralo, como já ocor reu em vá ri-
as ins ti tu i ções bra si le i ras.

Vou tra zer mais um exem plo cla ro de trans fe rên-
cia de ren da dos po bres para os ri cos: o caso Su dam,
em que de sa pa re ceu US$1,4 bi lhão en tre 1995 e
2002. E qual era a ori gem des se di nhe i ro? Ele era o
re sul ta do da con tri bu i ção do ci da dão que pa gou seus
im pos tos. E foi co lo ca do numa ins ti tu i ção de de sen-
vol vi men to re gi o nal, trans fe rin do essa ren da para os
ami gos do rei, ou seja, para meia dú zia de pes so as.
Se esse va lor fos se apli ca do cor re ta men te no de sen-
vol vi men to dos re cur sos da bi o di ver si da de ama zô ni-
ca, no aden sa men to da ca de ia pro du ti va de es pé ci es
da na tu re za, ge ra ria em pre gos que po de ri am ab sor-
ver a mão-de-obra de toda a Ama zô nia e ga ran tir qua -
li da de de vida.

Sr. Pre si den te Ge ral do Mes qui ta, Srs. Se na do-
res, on tem, re ce be mos os Mi nis tros da De fe sa e da
Ciên cia e Tec no lo gia, o Co man dan te da Ae ro náu ti ca
e to dos os di ri gen tes do Pro gra ma Ae ro es pa ci al Bra -
si le i ro para ex pli car – ou ten tar ex pli car –, na Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res, o aci den te de Alcân ta ra.
Só que Alcân ta ra tem dois gra ves aci den tes: o que
ce i fou a vida de 21 téc ni cos al ta men te qua li fi ca dos,
nos qua is a so ci e da de bra si le i ra in ves tiu uma soma
sig ni fi ca ti va de re cur sos, e um ou tro mais gra ve, que é 
o di vór cio li ti gi o so en tre a Base de Alcân ta ra e a co -
mu ni da de do Mu ni cí pio de Alcân ta ra.

O in ves ti men to que a so ci e da de bra si le i ra faz
em ciên cia e tec no lo gia é para me lho rar a qua li da de
de vida de to dos nós, e a pre sen ça da Base de Alcân -
ta ra co me ça por pi o rar a qua li da de de vida dos mo ra-
do res, dos pes ca do res e dos agri cul to res fa mi li a res,
que fo ram ex pul sos de suas ter ras, de suas co mu ni-
da des ori gi na is. Por tan to, a pre sen ça da Base, que
de ve ria ge rar me lho ria na qua li da de de vida, co me ça
por cri ar cons tran gi men to para aque la co mu ni da de.

No iní cio des te ano, vin te e pou cos anos de po is
da ins ta la ção da Base no Mu ni cí pio de Alcân ta ra, eu
es ti ve no lo cal, Se na dor Mar ce lo Cri vel la, e ve ri fi quei
que a po bre za lá é gran de, é ma i or do que quan do a
Base se ins ta lou. O Mu ni cí pio de Alcân ta ra é um dos
que têm um ele va do ín di ce de ex clu são so ci al, está
en tre os mais po bres do País. Como po de mos ex pli-
car um cen tro de alta tec no lo gia ao lado de uma co -
mu ni da de ex clu í da, aban do na da, jus ta men te com a
im plan ta ção des sa Base?

Essa in jus ti ça pre ci sa ser cor ri gi da com ur gên-
cia. Pre ci sa mos mar car uma au diên cia lá em Alcân ta-
ra para ex pli car aos mo ra do res da que le Mu ni cí pio o
que ocor reu, por que ocor reu esse aci den te e por que
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há esse di vór cio en tre aque le cen tro de alta tec no lo-
gia e aque la co mu ni da de po bre.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– Com a pa la vra o ilus tre Se na dor Au gus to Bo te lho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Ge ral do Mes qui ta, Srªs e Srs. 
Se na do res, hoje é um dia mu i to es pe ci al para nós,
ama zô ni das.

Hoje, co me mo ra mos, com um sen ti men to que
mis tu ra ale gria, en tu si as mo e, ao mes mo tem po, um
pou co de tris te za e de sâ ni mo, o Dia da Ama zô nia.

Sen ti mos ale gria e en tu si as mo quan do per ce-
be mos que a Ama zô nia é uma dá di va de Deus; tal vez
a obra di vi na das mais im por tan tes não só para o Bra -
sil, mas para toda a hu ma ni da de. Com suas ines go tá-
ve is ri que zas hí dri cas, os seus abun dan tes re cur sos
mi ne ra is, sua co bi ça da bi o di ver si da de, sua cul tu ra e,
prin ci pal men te, o seu povo, a Ama zô nia, cer ta men te,
será o ce le i ro das mais prós pe ras e im por tan tes in-
cur sões hu ma nas des te mi lê nio que ora ini ci a mos.

Sen ti mos tam bém nes ta im por tan te data um
sen ti men to de tris te za. Não po de mos, de ma ne i ra ne -
nhu ma, des pre zar o fato de que a Ama zô nia, ao lado
de seus inu me rá ve is atri bu tos, tem sido su bes ti ma da
pela sa nha do ca pi ta lis mo pre da tó rio.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni-
or, to dos nós que nos in te res sa mos pe las ques tões
da Ama zô nia so mos tes te mu nhas da for ma equi vo ca-
da como vem sen do tra ta do esse pa tri mô nio. Qu e i-
ma das, des ma ta men tos in dis cri mi na dos, con fli tos
fun diá ri os são al gu mas das ex pres sões ou re fle xos
da fal ta de po lí ti cas pú bli cas sé ri as que con tem plem,
de for ma ade qua da, não só os re cur sos eco nô mi cos
da Ama zô nia, mas o ho mem da Ama zô nia.

Sem pre dis se e re pi to: a Ama zô nia não é so-
men te um pa tri mô nio mi ne ral ou hí dri co. A Ama zô nia
é, ou de ve ria ser, o ho mem que lá vive. São os ri be i ri-
nhos, os ín di os, os qui lom bo las, os se rin gue i ros, os
co lo nos, os po vos das ser ras, meus que ri dos la vra-
dos de Ro ra i ma e to dos aque les que for mam o que
cha ma ria de “es pí ri to da Ama zô nia”. Sem es sas pes -
so as, a Ama zô nia se ria so men te uma enor me área
para a re a li za ção de uma fria ge ra ção de ri que za, es -
va zi a da de qual quer con te ú do hu ma nís ti co.

Por tan to, de ve mos fri sar, nes te dia mu i to es pe-
ci al para nós, ama zô ni das e bra si le i ros, que de ve-
mos, an tes de qual quer ini ci a ti va ex plo ra tó ria e pre-

da tó ria da Ama zô nia, so cor rer pri me i ra men te os se -
res hu ma nos que lá vi vem.

Por isso, no meu sen tir, hoje de ve ria ser tam bém
o dia do ho mem e da mu lher da Ama zô nia.

Sr. Pre si den te, mu i to se tem dis cu ti do so bre a
Ama zô nia. Te mas como bi o pi ra ta ria, de sen vol vi men-
to sus ten ta do, que i ma das, de mar ca ção e am pli a ção
de áre as in dí ge nas, in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia
es tão na or dem do dia. To dos es ses te mas são de
fun da men tal im por tân cia para o Bra sil. Tão im por tan-
tes que já se fala da ne ces si da de de se “ama zo na li-
zar” o Bra sil.

De fato, a po pu la ção bra si le i ra deve to mar co -
nhe ci men to do que sig ni fi ca a Ama zô nia. Nos so Go -
ver no pre ci sa com pre en der a Ama zô nia e lá in ves tir.
A Ama zô nia, hoje, é uma re gião to tal men te ca ren te
de re cur sos. Aliás, de há mu i to, a Ama zô nia foi ris ca-
da do mapa do de sen vol vi men to na ci o nal.

A bi o pi ra ta ria, por exem plo, nada mais é do que
fru to da fal ta de in ves ti men tos em ciên cia e tec no lo gia
na re gião e in ves ti men tos nas nos sas uni ver si da des.
Sem re cur sos hu ma nos ap tos a pes qui sar e dar apli -
ca ção à bi o di ver si da de da Ama zô nia, o pa tri mô nio
ge né ti co e os co nhe ci men tos tra di ci o na is e an ces tra-
is da re gião são fa cil men te apro pri a dos pe los pa í ses
que in ves tem mi lhões em pes qui sa e em ciên cia apli -
ca da. Sem in ves ti men to em ciên cia e tec no lo gia na
Ama zô nia, per ma ne ce re mos na con tra mão da his tó-
ria e do de sen vol vi men to.

Enfim, nes te dia, gos ta ria de con gra tu lar-me
com to dos os ho mens e mu lhe res que lu tam pelo de -
sen vol vi men to da Ama zô nia e fa zer um ape lo ao Go -
ver no para que re al men te se sen si bi li ze e in vis ta nes -
sa re gião tão ca ren te.

Apro ve i tan do o tem po que me res ta, gos ta ria de
tra tar de uma ou tra ques tão que re pu to de fun da men-
tal im por tân cia para a nos sa so ci e da de, es pe ci al-
men te para os nos sos jo vens, qual seja, a per ni ci o sa
e ir res pon sá vel li ga ção en tre o mar ke ting e a be bi da
al coó li ca.

Pro pa gan das de be bi das al coó li cas, prin ci pal-
men te as de cer ve ja, se guem uma re ce i ta clás si ca:
fes tas agi ta das, pes so as (ge ral men te jo vens) di ver-
tin do-se e mu i ta cer ve ja e mu lhe res bo ni tas. Ven-
de-se a ima gem de que ape nas com a soma des ses
ele men tos se ria as se gu ra do o re sul ta do al me ja do em 
uma fes ta, ou seja, a ga ran tia de di ver são. É como se,
onde hou ves se fes ta e pes so as, fos se obri ga tó ria a
pre sen ça de be bi das al coó li cas.

Em uma re u nião téc ni ca pro mo vi da pela Orga ni-
za ção Mun di al de Sa ú de, em Va lên cia, na Espa nha,
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de 7 a 9 de maio de 2002, que se de di cou a ana li sar a
si tu a ção do mar ke ting e a pro mo ção de be bi das al-
coó li cas aos jo vens, es ti ve ram re u ni das cin qüen ta
pes so as de vin te e dois pa í ses, en tre es pe ci a lis tas em
mar ke ting, sa ú de pú bli ca e co mu ni tá ria, jo vens de di-
ca dos à pre ven ção de abu so de subs tân ci as e ou tros.

Téc ni cos pre sen tes nes se en con tro pro du zi ram
e apre sen ta ram à im pren sa de Va lên cia uma de cla ra-
ção que for ne ce re co men da ções à OMS so bre a si tu-
a ção glo bal da pro pa gan da de ál co ol e ações a se rem
to ma das. Se gun do esse do cu men to, jo vens no mun -
do todo vi vem em am bi en tes que se ca rac te ri zam por
es for ços agres si vos e in ten sos para en co ra jar não só
que eles ini ci em a be ber, mas tam bém que be bam pe -
sa da men te. A pro pa gan da de ál co ol vin cu lan te no
Bra sil con fir ma ple na men te a afir ma ção aci ma ci ta da,
evi den te no uso pra ti ca men te ex clu si vo de mo de los
jo vens para ven der seus pro du tos, ou ain da no de sen-
vol vi men to de no vos pro du tos al coó li cos vol ta dos es -
pe ci fi ca men te ao pú bli co jo vem.

Ain da se gun do esse mes mo do cu men to, exem -
plos do mun do in te i ro mos tra ram que, cada vez mais,
a in dús tria do ál co ol uti li za-se da as so ci a ção de seus
pro du tos com even tos es por ti vos, mu si ca is e cul tu ra-
is, en tre ou tros, para apre sen tar as be bi das al coó li cas
como uma par te nor mal e in te gral da vida e da cul tu ra
dos jo vens. Lem bran do aqui que o ál co ol é o pri me i ro
pas so para as dro gas ilí ci tas.

E o fato é que as pes qui sas apon tam que os jo -
vens ten dem a res pon der a esse mar ke ting agres si-
vo em um ní vel emo ci o nal, mu dan do suas cren ças e
ex pec ta ti vas em re la ção ao be ber. A ex po si ção e a
apre ci a ção que os jo vens de sen vol vem pe las pro pa-
gan das do ál co ol pre di zem um be ber mais fre qüen te
e pe sa do por eles. O mar ke ting con tri bui para os jo -
vens su pe res ti ma rem a pre va lên cia do be ber pe sa do
e fre qüen te por seus pa res e cria um cli ma que au -
men ta anda mais o con su mo de ál co ol pe los jo vens.

Dos mo de los de pro pa gan da apre sen ta dos nes -
sa con fe rên cia, os exem plos bra si le i ros cha ma ram a
aten ção, prin ci pal men te por dois pon tos. Um de les é
a agres si va uti li za ção da se xu a li da de nas pro pa gan-
das, es pe ci al men te no caso da cer ve ja. O có di go do
Co nar (Con se lho de Auto-Re gu la men ta ção Pu bli ci tá-
ria), ins ti tu i ção re pre sen tan te do se tor pu bli ci tá rio, de -
ter mi na as re gras para pro pa gan da em to dos os pro -
du tos e de i xa cla ro que a pro pa gan da do ál co ol não
deve ser as so ci a da à se xu a li da de. Logo, a in dús tria
de pro pa gan da de ál co ol está des res pe i tan do seu o
pró prio có di go.

Po rém, mais pre o cu pan te que o uso agres si vo
da se xu a li da de é a uti li za ção do Bra sil e de sím bo los
na ci o na is para pro mo ver a ven da de ál co ol. Como
não po de ria de i xar de ser, o exem plo mais evi den te
des sa téc ni ca vem da in dús tria de cer ve ja, que é res -
pon sá vel por 85% das be bi das al coó li cas con su mi-
das no Bra sil. Tome-se, por exem plo, a tar ta ru ga e o
ja bo ti, apre sen ta dos por uma das mar cas de cer ve ja
como “tor ce do ra sím bo lo da Na ção bra si le i ra”.

Será, que, ba se an do-se no art. 67 do nos so Có di-
go de Pro te ção e De fe sa a Con su mi dor, que clas si fi ca
como in fra ção pe nal fa zer ou pro mo ver pu bli ci da de que
sabe ou de ve ria sa ber ser en ga no sa ou abu si va, não
ca be ria pena às in dús tri as de be bi das al coó li cas?

A ma i or par te dos nos sos ju ris tas en ten de que
não; es tes não clas si fi cam as pro pa gan das de be bi-
das al coó li cas como sen do en ga no sas e abu si vas,
con si de ram-nas “ape nas” in du ti vas.

Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, sen do es tas in du ti vas, cabe a tais
ca sos a apli ca ção de ou tro ar ti go, o 37, des te mes mo
Có di go de Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor, que diz 
que é pro i bi da toda pu bli ci da de en ga no sa ou abu si va
e sa li en ta, em seu § 2º, que é abu si va, den tre ou tras,
a pu bli ci da de dis cri mi na tó ria de qual quer na tu re za, a
que in ci te à vi o lên cia, ex plo re o medo ou a su pers ti-
ção, se apro ve i te da de fi ciên cia de jul ga men to e ex pe-
riên cia da cri an ça, des res pe i te va lo res am bi en ta is ou
que seja ca paz de in du zir o con su mi dor a se com por-
tar de for ma pre ju di ci al ou pe ri go sa à sua sa ú de ou à
sua se gu ran ça.

Se na dor Mão San ta, é do co nhe ci men to de to -
dos os da nos ca u sa dos pelo con su mo de be bi das al -
coó li cas.

Se gun do da dos, 18 de cada 100 bra si le i ros
adul tos são de pen den tes de ál co ol. O há bi to de be ber
en tre cri an ças e ado les cen tes é cada vez ma i or. Se -
ten ta e cin co por cen to dos aci den tes fa ta is de trân si to
são as so ci a dos ao uso ex ces si vo de ál co ol. Mor rem
em tor no de 30 mil pes so as por ca u sa dis so, e cer ca
de 40% das ocor rên ci as po li ci a is re la ci o nam-se ao
abu so do ál co ol.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mar ce lo Cri vel-
la com mu i ta hon ra.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – Se na-
dor Au gus to Bo te lho, não pos so de i xar de me so li da ri-
zar com V. Exª, quan do ocu pa a tri bu na por um tema
tão re le van te. V. Exª tem toda ra zão quan do fala na
su ti le za da pro pa gan da do ál co ol, que, aliás, dá ori -
gem a essa pa la vra ára be. Não exis te nada mais su til,
Se na dor. Ela está na con fra ria dos men di gos de ba i xo
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da pon te, mas está tam bém na re cep ção dos pre si-
den tes da re pú bli ca, dos prín ci pes, das ra i nhas. As
pes so as, quan do es tão com frio, be bem para se
aque cer; quan do es tão com ca lor, to mam uma ge la di-
nha; se es tão tris tes, be bem para es que cer; se es tão
fe li zes, para co me mo rar. É a ma i or des gra ça que aco -
me te o ser hu ma no. Ha via no meu Esta do um gran de
sa ni ta ris ta, Oswal do Cruz, que di zia que é de se es -
tar re cer que o ho mem, das fe zes de pe que nas bac té-
ri as – por que é por elas que se aze dam a
cana-de-açú car e a uva, pro vo can do o teor al coó li co
–, tire o seu pra zer e a sua de lí cia. Qu an do V. Exª ocu -
pa esta tri bu na para de nun ci ar este mal, prin ci pal-
men te com re la ção aos nos sos jo vens, que es tão co -
me çan do a be ber cada vez mais cedo, V. Exª tem o
apla u so dos seus com pa nhe i ros e não está so zi nho
nes ta sua luta. Que Deus o aben çoe e o ilu mi ne para
que, jun tos, pos sa mos cons ci en ti zar a so ci e da de dos
ma le fí ci os des ta dro ga tão po pu lar e dis se mi na da no
seio do nos so povo. Pa ra béns, no bre Se na dor!

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
Agra de ço-lhe pelo apar te e in cor po ro ao meu dis cur-
so as suas pa la vras.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or.

O Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or (Blo co/PSB –
AC) – Mu i to obri ga do, Se na dor Au gus to Bo te lho. Eu,
como o Se na dor Cri vel la, fico fe liz ao ou vir o seu pro -
nun ci a men to, que se re fe re a um as sun to de tan ta im -
por tân cia e de tan ta gra vi da de. Fico fe liz por vá ri as ra -
zões, en tre elas por que sei que não es ta mos sós nes -
te Con gres so, no Se na do Fe de ral. Assim como V. Exª, 
te nho um pro je to tra mi tan do na nos sa Casa que tem
por fi na li da de ti rar das te le vi sões e das rá di os, ins tru-
men tos pú bli cos ce di dos à ini ci a ti va pri va da, os anún -
ci os de be bi das al coó li cas de qual quer teor. Por quê?
Por que en ten do que o Esta do bra si le i ro, de ten tor das
te le vi sões e rá di os, ce di das por con ces são à ini ci a ti va
pri va da, não pode se pres tar ao pa pel de ins tru men to
de di vul ga ção do es tí mu lo à in ges tão de be bi das al -
coó li cas, que, para mim, é um tó xi co. O Esta do bra si-
le i ro, por tan to, está ser vin do de ins tru men to, por meio 
de sua te le vi são e rá dio, para di vul ga ção de pro pa-
gan da de be bi das al coó li cas. E, na ou tra pon ta, o
mes mo Esta do bra si le i ro arca com todo o ônus nos
hos pi ta is – um ônus pe sa dís si mo –, na re cu pe ra ção
das pes so as que, em ra zão da in ges tão de be bi da al -
coó li ca, são aco me ti das das mais di ver sas ma ze las e
se des tro em nas es tra das. Ou seja, o Esta do bra si le i-
ro não pode agir des sa for ma. Pre ten do, me di an te a
apro va ção des se pro je to, pro i bir que, nas te le vi sões e 
nas rá di os bra si le i ras, se jam ve i cu la dos anún ci os de

be bi das al coó li cas de qual quer teor, por que, em se
tra tan do de ins tru men tos pú bli cos, o Esta do está ser -
vin do de ins tru men to para uma prá ti ca como essa e,
na ou tra pon ta, res pon sa bi li zan do-se, pra ti ca men te
so zi nho, pe las ma ze las que isso ca u sa, com o ele va-
do ônus que isso acar re ta. Para mim, essa é uma con -
tra di ção que pre ci sa aca bar. O País pre ci sa se com -
pe ne trar no fato de que não há mais es pa ço para
essa enor me hi po cri sia. A be bi da al coó li ca é um tó xi-
co. Di zem que é um tó xi co per mi ti do e le gal. Qu an do
ouço fa lar da le ga li za ção da ma co nha, fico ima gi nan-
do como será o anún cio da ma co nha na te le vi são.
Isso já ocor re hoje. O anún cio da be bi da al coó li ca, na
te le vi são, é o anún cio de um tó xi co, que está le van do,
como bem dis se o Se na dor Mar ce lo Cri vel la, mais
cedo ain da, a ju ven tu de bra si le i ra a em bar car nes sa
ca noa fu ra da e que é a por ta de en tra da para o con su-
mo do tó xi co mais pe sa do. Assim, Se na dor Au gus to
Bo te lho, pa ra be ni zo-o pela sua pre o cu pa ção e pela
sua sen si bi li da de com um as sun to tão im por tan te e
de tan ta gra vi da de que ocor re em nos so País. Te nho
cer te za de que, jun tos, re sol ve re mos a ques tão, se-
gu ra men te nes ta le gis la tu ra, para dar mos um tra ta-
men to de fi ni ti vo a uma ques tão tão im por tan te para o
nos so País. Mu i to obri ga do.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Se -
na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, agra de ço a V. Exª
pelo apar te, que in cor po ro ao meu dis cur so. Pode ter
a cer te za de que fa re mos par te des se con jun to de
pes so as que lu ta rá para di mi nu ir esta do en ça de sa ú-
de pú bli ca do Bra sil: o al co o lis mo.

Se não bas tas sem es tes alar man tes nú me ros –
30 mil mor tes no trân si to e 40% das ocor rên ci as po li-
ci a is –, é bom di zer que a agres são à sa ú de do in di ví-
duo é tam bém uma agres são à sa ú de da sua fa mí lia,
por que o al co o lis mo está li ga do às agres sões den tro
dos la res, tan to às mães, como aos fi lhos. Vou re la tar
al gu mas do en ças pro vo ca das pelo al co o lis mo: pro-
ble mas ne u ro ló gi cos, pan cre a ti te, cir ro se, úl ce ra pép -
ti ca, do en ças car día cas e au men to da in ci dên cia de
cân cer nos tra tos res pi ra tó rio e gas trin tes ti nal.

To dos os mé di cos que tra ba lham em hos pi ta is e
pron to-so cor ros re ce bem, di a ri a men te, pa ci en tes
com es sas pa to lo gi as que, como eles sa bem, es tão li-
ga das a esse pro ble ma.

Essas pa to lo gi as acar re tam um au men to de
qua tro ve zes na mor ta li da de ge ral e um gas to ex tra or-
di ná rio de cor ren te do uso abu si vo de ál co ol, che gan-
do, Se na dor Ge ral do, se gun do o Mi nis té rio da Sa ú de,
a 310 mi lhões nos úl ti mos três anos.

A in dús tria do ál co ol e a da pro pa gan da de sem-
pe nham um pa pel ir res pon sá vel no Bra sil, pois, ao
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as so ci a rem as be bi das al coó li cas ex clu si va men te a
mo men tos glo ri o sos, à se xu a li da de, a ser bra si le i ro,
cri am um cli ma nor ma ti za dor.

De vem ser to ma das pro vi dên ci as co ra jo sas,
como a que V. Exª está le van do, e ur gen tes, para li dar
com esse gra ve pro ble ma de sa ú de pú bli ca.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Au gus to Bo -
te lho, o Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, Su plen-
te de Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Pa pa léo
Paes.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, como
Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur -
gen te, de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14,
II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tra go
ao co nhe ci men to da Casa e da Na ção dois as sun tos
que jul go gra ves e re le van tes.

O pri me i ro de les en vol ve o as pec to éti co, do
qual não nos po de mos des cu i dar. Quem está no Go -
ver no deve to mar con ta de si pró prio e quem está na
Opo si ção tem que to mar con ta de quem está no Go -
ver no.

O jor nal O Esta do de S. Pa u lo de hoje es tam pa
uma no tí cia, que ha via che ga do ao meu co nhe ci men-
to on tem, sob o tí tu lo: “Lula re vo ga de cre to de de sa-
pro pri a ção e ir ri ta ju í zes em Mi nas”.

O Pre si den te Lula edi tou dois de cre tos, um de les
de sa pro pri an do de ter mi na do ter re no que ser vi ria de
sede para a Jus ti ça Fe de ral, que se res sen te de me lhor
equi pa men to para tra ba lhar. De po is, Sua Exce lên cia,
sem ma i o res ex pli ca ções, re vo gou o de cre to e o be ne fi-
ciá rio dis so é o Gru po Pão de Açú car, que pre ten de
cons tru ir um hi per mer ca do no lo cal. Ou seja, o hi per-
mer ca do le vou a me lhor na dis pu ta com a Jus ti ça e foi
for te o bas tan te para ob ter um de cre to ju di ci al.

Aqui, há al gu mas par ti cu la ri da des in te res san-
tes, Sr. Pre si den te:

Os ju í zes, que se di zem per ple xos e in con for ma-
dos, “de nun ci am, ain da, su pos ta le são ao pa tri mô nio
pú bli co, por que a Jus ti ça te ria pre ju í zos de di fí cil re pa ra-
ção, uma vez que já in ves tiu R$1,16 mi lhão na con tra ta-
ção dos pro je tos bá si co e exe cu ti vos da obra.”

Mais ain da: di zem os ses sen ta e qua tro Ma gis-
tra dos em ques tão que a re ver são é me di da ra rís si ma
e se es pan tam mais – e eu me es pan to com eles –
quan do re me te mos as nos sas aná li ses ao art. 1º e
úni co do se gun do de cre to de Lula, o da re vo ga ção,
que, su pos ta men te, be ne fi ci a ria o po de ro so Gru po
Pão de Açú car, por que co mu ni ca a re vo ga ção sim-
ples men te, sem apre sen tar os mo ti vos da re con si de-
ra ção pre si den ci al.

O Juiz José Hen ri que Gu a racy Re be lo, da 18ª
Vara Fe de ral de Belo Ho ri zon te, que já for ma li zou
Ação Po pu lar con tra o Pre si den te Lula e o Mi nis tro
Már cio Tho maz Bas tos, de cla rou: “Nun ca vi em toda a 
mi nha vida pro fis si o nal (10 anos como ma gis tra do e
13 como pro cu ra dor do Esta do) o Po der Pú bli co re vo-
gar um de cre to para aten der in te res ses do ex pro pri a-
do, ou seja, in te res ses par ti cu la res”.

Mais ain da, S. Exª diz algo que não pre ci sa ria,
por ser se cre to o ca rá ter do voto nes te País, e abro
as pas no va men te por que faço ques tão de di zer que
quem vo tou em Lula foi S. Exª, não eu: “Vo tei no Lula e 
fiz cam pa nha para ele, mas es tou con ven ci do de que
fo mos ví ti mas de um es te li o na to ele i to ral.”

Con cor do quan to ao es te li o na to ele i to ral, mas,
quan to a ter vo ta do no Pre si den te Lula, eu o fiz em
1989, con tra Fer nan do Col lor, no se gun do tur no, de -
po is da der ro ta de Co vas. Quem vo tou em Lula ago ra
e, por tan to, co la bo rou para que o es te li o na to ele i to ral
se im plan tas se, ou, quem sabe, foi ví ti ma dele di re ta-
men te – por que o povo bra si le i ro foi ví ti ma tam bém,
di re ta ou in di re ta men te – foi o Juiz Gu a racy.

Na ma té ria, o Mi nis tro da Jus ti ça diz que está
tudo mu i to le gal e cor re to, apre sen tan do um re la tó rio
a res pe i to da im pro ce dên cia da re cla ma ção fe i ta pe -
los Ju í zes, mas o fato é que a cha ma da Com pa nhia
Bra si le i ra de Dis tri bu i ção – leia-se Pão de Açú car –
ad qui riu os imó ve is com o ob je ti vo es pe cí fi co de ne -
les cons tru ir um hi per mer ca do.

Infor ma ram-me, tam bém, que cons ta va uma
pes soa já cri ti ca da por mim aqui, li ga da ao Go ver no,
mas como não te nho cer te za, não vou ci tar o nome
des se ad vo ga do de po si ção dú bia, que jo ga ria em vá -
ri as po si ções. Ape nas co bro es cla re ci men tos do Go -
ver no e, na me di da em que o faço, pas so ra pi da men te
ao se gun do pon to para di zer que la men to mu i to que,
após tan to de sa ti no co me ti do na área do Incra, in clu-
si ve com a en tre ga da ins ti tu i ção e de pra ti ca men te
to das as suas sec ci o na das ao MST, o novo Pre si den-
te do Incra te nha as su mi do e cri ti ca do a me di da pro vi-
só ria que vi rou lei an ti in va são, aque la que não per mi-
te que se faça vis to ria em ter ras in va di das no pra zo de 
dois anos, ou seja, pro vo cou uma bru tal re a ção das
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pes so as que es tão po ten ci al men te pre ju di ca das por
isso. No fun do, no fun do, cur va-se ao que de se ja o
MST, que es tra nha men te dis se que não con fi a va
nele, mas tem to das as ra zões para o fa zer, por que
pa re ce que o Dr. Rolf Hack bart não vai ser ca paz de
con ter a ma zor ca e a anar quia no cam po, ele que dis -
se que não muda nada na re la ção en tre Go ver no e
MST.

Te nho vis to gen te que fra cas sa na ad mi nis tra-
ção de po is de um mês, de po is de três ou qua tro anos, 
mas anun ci ar fra cas so com 48 ho ras, as su mir num
dia, di zer to li ce no mes mo dia e, no dia se guin te, in ci-
tar a per sis tên cia do cli ma de ins ta bi li da de no cam po
pa re ce-me ser um re cor de que está sen do ba ti do
pelo novo Pre si den te do Incra, em cuja atu a ção di ri gi-
rei o má xi mo de aten ção de vi do ao qua dro qua se que
ir re ver sí vel de anar quia que se im plan tou no cam po
bra si le i ro.

Se al guém me per gun tar se o Pre si den te Lula,
em al gum mo men to, usou o MST como mas sa de ma -
no bra, di rei: quem sabe, mas o MST o usou tam bém.
Se al guém me per gun tar se o Pre si den te Lula tem
con tro le so bre o MST: não tem. Se al guém me per -
gun tar se o Pre si den te do Incra ou o Mi nis tro da Re -
for ma Agrá ria, ao qual é vin cu la do o MST, têm con tro-
le: não têm. Se al guém me per gun tar se hoje em dia
dá para o Sté di le de ter esse cli ma no cam po, eu lhe
digo: não dá, o Sté di le não o de tém, pois se tra ta de
um pro ces so di nâ mi co, que cri ou per nas pró pri as e
que cus ta rá mu i to à eco no mia bra si le i ra se não hou -
ver uma efe ti va von ta de po lí ti ca do Go ver no Fe de ral
no sen ti do de pôr co bro a uma ame a ça ver da de i ra.

Então, faço a de nún cia e exi jo a res pos ta éti ca –
e te nho cer te za de que o Go ver no ha ve rá de dá-la
com pres te za – a res pe i to do be ne fi ci a men to pos sí vel
do Pão de Açú car con tra a Jus ti ça Fe de ral.

Em se gun do lu gar, ao en cer rar, la men to as duas 
úni cas ati tu des que vi to ma das pelo Pre si den te do
Incra: a de di zer que não muda a re la ção com o MST e
a de que vai re ver a me di da pro vi só ria que tem sido
uma for te con ten ção às in va sões, pro i bin do a vis to ria,
no pra zo de dois anos, de ter ras in va di das.

Mu i to obri ga do a V. Exª. 
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Por ces -

são do Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, fará uso da pa -
la vra o Se na dor Ge ral do Mes qui ta, que terá 20 mi nu-
tos para o seu dis cur so.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-

res, an tes de me re fe rir ao as sun to que me traz à tri -
bu na, que ro lem brar algo que foi dito pelo Se na dor
Mo za ril do na aber tu ra des ta ses são, quan to ao Dia
da Ama zô nia.

Se gun do o Se na dor Mo za ril do, que, aten ta men-
te, leu to dos os jor na is de gran de cir cu la ção des te
País an tes de vir para cá, ne nhu ma re fe rên cia há
acer ca de data tão im por tan te, a não ser aque la que
re ve la o in te res se e a pre o cu pa ção do Pre si den te
Bush na Ama zô nia. Como ci da dão do Acre e da Ama -
zô nia, eu tra du zo os sen ti men tos de toda aque la po -
pu la ção quan do digo que tal fato não nos ca u sa es pé-
cie, não nos de sa ni ma. Pelo con trá rio. Nós, que so-
mos ví ti mas, se cu lar men te, de tan ta dis cri mi na ção e
pre con ce i to, em uma data como esta, mes mo que
não seja ob je to de co ber tu ra pela im pren sa, nós nos
ani ma mos mes mo, vi ra mos “bi cho”, na Ama zô nia –
bi cho no bom sen ti do –, nos en tu si as ma mos mais
ain da para que brar tan ta re sis tên cia, para mo di fi car
aque la si tu a ção que cas ti ga mi lhões de pes so as que
vi vem na re gião. Jun to-me aos meus con ter râ ne os,
ho mens e mu lhe res da Ama zô nia, para fes te jar mos
esta gran de data para nós e para todo o País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
aqui tam bém tra tar de um ou tro as sun to, in clu si ve en -
ten do opor tu na a pre sen ça do Se na dor Pe dro Si mon,
que mu i to tem a ver com o que vou di zer, ten do em
vis ta o es for ço de S. Exª no tra to de ques tão tão im -
por tan te.

Há mais de cem anos, des de a Pro cla ma ção da
Re pú bli ca, to das as Cons ti tu i ções bra si le i ras pres cre-
ve ram a gra tu i da de do ca sa men to ci vil. Ape sar dis so,
os ca sa men tos no Bra sil nun ca fo ram ce le bra dos de
gra ça. Os que não po di am pa gar per ma ne ci am, se-
gun do a lin gua gem pre con ce i tu o sa da bur gue sia,
“ami ga dos”, “ama si a dos”, “aman ce ba dos” ou “jun ta-
dos”. Ou, como sen ten ci a va o jar gão ba cha re les co
das leis, vi vi am em “con cu bi na to”. Por isso, mais do
que nun ca tem ca bi men to per gun tar: se as Cons ti tu i-
ções não são cum pri das, para que ser vem?

Como no caso dos ca sa men tos “gra tu i tos”,
gran de par te de suas pro mes sas nun ca pas sa ram de
sim ples os ten ta ção. Ser vi am ape nas para mos trar
como o País, na le tra fria das leis, era “de mo crá ti co”, a 
des pe i to da cru e za de nos sa re a li da de. Be ne fí ci os
como ha bi ta ção, edu ca ção, sa ú de, tra ba lho re mu ne-
ra do e di re i tos – fos sem eles po lí ti cos, in di vi du a is ou
so ci a is e eco nô mi cos – con ti nu a ram, como sem pre,
pri vi lé gi os das mi no ri as que por eles po di am pa gar.

Qu an do a so ci e da de bra si le i ra, de po is de mais
de três sé cu los de vi gên cia das Orde na ções Fi li pi nas,
ve lhas, de 1603, ba i xa das pelo Rei Fe li pe III de Espa -
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nha, sob cujo do mí nio es ta va Por tu gal, fi nal men te ga -
nhou seu pri me i ro Có di go Ci vil, em 1916, o exer cí cio
dos di re i tos ci vis fi cou ain da mais dis tan te e di fí cil. So -
bre tu do para os po bres. Anal fa be tos ou não, con ti nu-
a ram cons ti tu in do suas fa mí li as à mar gem da lei, “jun -
tan do-se” ou “aman ce ban do-se”, tra ba lhan do, sus-
ten tan do suas fa mí li as e pa gan do tri bu tos como qual -
quer ci da dão, mes mo sen do pri va dos de vo tar. Tudo
fi cou mais com pli ca do. Dos tem pos co lo ni a is, her da-
mos essa ins ti tu i ção odi o sa, que to dos co nhe cem
como car tó rio, si nô ni mo de atra so e de bu ro cra cia.
Ali, os que po di am pa gar re gis tra vam os fi lhos, ce le-
bra vam seus ca sa men tos, pas sa vam pro cu ra ções,
com pra vam e ven di am suas pro pri e da des atra vés de
es cri tu ras pú bli cas, que, de po is, ti nham que ser re gis-
tra das em ou tros car tó ri os para que ti ves sem va li da-
de. Re co nhe cer ates ta dos, ob ter pú bli cas for mas,
cer ti fi car o óbi to, tudo ti nha que ser fe i to em car tó rio.
Mi lhões e mi lhões de bra si le i ros, ao lon go des ses
mais de cem anos, nas ce ram, ca sa ram, ti ve ram fi-
lhos, os vi ram mor rer e eles pró pri os fo ram en ter ra-
dos, sem que nun ca ti ves sem en tra do em um car tó-
rio, sim ples men te por que não po di am pa gar.

Car tó ri os ha via, como ain da hoje, para qua se
to das as co i sas. De no tas, de pro tes to, de re gis tro de
tudo: nas ci men to, ca sa men to, óbi to e imó ve is. Tudo
era – como é hoje – cer ti fi ca do. E pago a peso de
ouro. Ape nas para que os pa péis ti ves sem “fé pú bli-
ca”. Uma fé que é a pre sun ção de va li da de que têm
to dos os do cu men tos pú bli cos. Tudo era pú bli co, da fé 
que o Esta do de le ga va aos es cri tos e à as si na tu ra
dos ta be liães e seus es cre ven tes, ju ra men ta dos ou
não, aos re gis tros que os car tó ri os cer ti fi ca vam, sem
os qua is não exis tía mos. Só os car tó ri os – como ain -
da hoje – eram pri va dos. Tor na mo-nos, como a ma i o-
ria dos pa í ses la ti nos, her de i ros da tra di ção ro ma na,
le ga tá ri os de suas boas e más ins ti tu i ções. Car tó ri os,
ofí ci os, ta be liães, es cre ven tes e a pró pria lin gua gem
car to rá ria eram al gu mas de las. Mais as más, como
es sas, do que as boas. 

De po is de mu i tas Cons ti tu i ções, a de 1988 re -
pe tiu to das as ou tras, e em pou co mais ino vou. Pro -
me teu, aos que fos sem “re co nhe ci da men te po bres,
na for ma da lei”, como se lê em seu art. 5º, in ci so
LXXVI – os al ga ris mos tam bém her da dos da ci vi li za-
ção ro ma na –, a gra tu i da de não só do ca sa men to,
que con ti nua lá no art. 226, §1º, como tam bém “o re -
gis tro ci vil de nas ci men to” e a “cer ti dão de óbi to”. Fi -
nal men te, os bra si le i ros, “re co nhe ci da men te po bres,
na for ma da lei”, po de ri am re gis trar seus fi lhos, ca sar
e de i xar a seus des cen den tes a cer ti dão em que

cons ta ria como, onde, de que, a que ho ras e onde
mor re ram. Tudo gra tu i ta men te.

Mas ser po bre, e como tal re co nhe ci do “na for -
ma da lei”, im pu nha ter que ir à de le ga cia de Po lí cia,
aguar dar ser aten di do, não pou cas ve zes des tra ta do,
tal vez vol tar no dia se guin te e pe dir o pas sa por te para 
ter aces so ao car tó rio, ou seja, “ates ta do de po bre za”.
Se con se guis se, po dia ir ao car tó rio e, mu i to pro va vel-
men te, ser-lhe-ia exi gi do, como mi lha res de ve zes
ocor reu, re co nhe cer a fir ma do de le ga do. O re mé dio
era pa gar e, só en tão, ha bi li tar-se a ca sar. Gra tu i ta-
men te, su pu nha-se, como man da vam to das as Cons -
ti tu i ções. Mas isso nun ca acon te ceu. Nem an tes, nem
de po is da úl ti ma das Cons ti tu i ções, a mais li be ral de
to das. Por si nal, ape li da da de “ci da dã”, por que nela
es ta ri am, como pa re cem es tar, to dos os di re i tos da ci -
da da nia, evi dên cia de nos sa de mo cra cia.

Só as sim, Sr. Pre si den te, esse ci da dão, “re co-
nhe ci da men te po bre na for ma da lei”, tra va ria co nhe-
ci men to com uma in ven cí vel e odi o sa ins ti tu i ção: a
chi ca na ju rí di ca. Ao mes mo tem po, se ria apre sen ta do
a ou tra in su pe rá vel in ven ção na ci o nal, leis que “não
pe gam”. De acor do com os mais ele men ta res ma nu a-
is da chi ca na, sa be ria que não o ca sa men to, mas a
sua ce le bra ção, esta sim, era gra tu i ta. O que não é
gra tu i to, ser-lhe-ia ex pli ca do, é a ha bi li ta ção, com
seus pro cla mas, cer ti dões e ates ta dos de re si dên cia
de qual quer dos nu ben tes. Esta te ria que ser paga.
Como sem pre, bem paga. De po is, vi ria a ce le bra ção,
essa sim, gra tu i ta, como man dam as leis. Mas se
paga, é cla ro, a fa i na do juiz que, mes mo “de paz”,
não tra ba lha de gra ça. Ta xas e emo lu men tos so ma-
dos, só fi ca ria fal tan do a cer ti dão, que esta nos sa ve -
tus ta Cons ti tu i ção, la men ta vel men te, tam bém não
de cla ra ser grá tis.

Com to dos es ses pas sos, fo mos cons tru in do, ao 
lon go de mais de um sé cu lo, as sim bem fun da men ta-
das, a te o ria e a me to do lo gia do ca sa men to gra tu i to,
uma com ple xa ins ti tu i ção que, ago ra se sabe, com-
põe-se de vá ri as eta pas: ha bi li ta ção, ce le bra ção e
cer ti fi ca ção. Aman ce bar-se, jun tar-se, ama si ar-se,
ami gar-se ou vi ver em con cu bi na to, como se vê, era
bem mais fá cil, mais prá ti co e mais ba ra to. À te o ria e à 
me to do lo gia do ca sa men to, só opon do a so ci o lo gia
do “je i to”, in ven ção com a qual os bra si le i ros de ser da-
dos de to das as eras apren de ram a vi ver.

A Cons ti tu i ção de 88 está pró xi ma da ma i o ri da-
de. Se fos se ver da de i ra men te uma ci da dã, como foi
pro cla ma da, só por dois dias não po de ria vo tar no
ano que vem, pois, em 5 de ou tu bro, com ple ta rá 16
anos. E as ele i ções, in fe liz men te, se rão re a li za das no
dia 3. Nada me nos de cin co leis fo ram vo ta das pelo
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Con gres so, para fa zer va ler a gra tu i da de de tan tas
Cons ti tu i ções. Os re gis tra do res – as sim se cha mam
os do nos dos car tó ri os de re gis tro das “pes so as na tu-
ra is”, que é como nos cha mam – usa ram os sub ter fú-
gi os de sem pre. Ale ga ram, en tre mu i tas ou tras ra-
zões, tra tar-se de ser vi ço re a li za do pela ini ci a ti va pri -
va da, me di an te de le ga ção do Esta do, como reza o
art. 236 da atu al Cons ti tu i ção. E como nes se re i no da
li vre ini ci a ti va não se tra ba lha de gra ça, só pa gan do,
de cre ta ram eles.

O pa ga men to sem pre foi uma que da de bra ço
en tre no tá ri os, ta be liães e o povo, pelo me nos des de
1305, em Por tu gal. No Bra sil, não ha ve ria de ser di fe-
ren te. E já se sabe quem sem pre per dia. A Cons ti tu i-
ção que lhes as se gu rou a pos se dos car tó ri os, de cu -
jas ren das vi vem, é a mes ma que de cla rou a gra tu i da-
de do ca sa men to e das cer ti dões, de nas ci men to e de 
óbi to. Be ne fi ci a ram-se do dis po si ti vo que lhes as se-
gu rou a be nes se mas, em aber to de sa fio ao Esta do,
ja ma is cum pri ram os que lhes im pu nham o de ver de
aten der, gra tu i ta men te, os bra si le i ros que, à fal ta de
iden ti fi ca ção, não têm aces so aos di re i tos de ci da-
dãos sim ples men te por que não po dem pa gar.

So men te quan do o Esta do, sem pre tão po de ro-
so com os fra cos, ce deu às suas exi gên ci as, fa zen do
com que os usuá ri os dos ser vi ços car to ri a is e de re -
gis tro pa gas sem as cer ti dões que a Cons ti tu i ção e as
leis do País de cla ram ser gra tu i tas, pas sa ram a for ne-
cer o que os “re co nhe ci da men te po bres, nos ter mos
da lei”, ne ces si ta vam para ter aces so aos ser vi ços
que sem pre lhes fo ram ne ga dos. Tra ta-se, sem dú vi-
da, da úni ca gra tu i da de re mu ne ra da, Sr. Pre si den te,
do mun do.

Esta é, em pou cas pa la vras, a his tó ria de uma
ins ti tu i ção odi o sa, da qual o Bra sil ain da não con se-
guiu se li vrar. Os car tó ri os tor na ram-se, no Bra sil, um
Esta do den tro do Esta do. Impu ne men te, de sa fi am a
Cons ti tu i ção e as leis, sub me ten do-as a seus in te res-
ses e ca pri chos, con tra os qua is re a gi mos ou con ti nu-
a re mos, como até hoje, sen do im pi e do sa men te ex-
plo ra dos. Uma his tó ria que vale a pena ser lida.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, es tou ofe re cen do
ao Se na do Fe de ral a pos si bi li da de de co me çar a mu -
dar esse qua dro dan tes co, que pune e cas ti ga o ci da-
dão bra si le i ro. Apre sen tei, re cen te men te, a Pro pos ta
de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 62, que dá nova re da-
ção ao art.236 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so -
bre os ser vi ços de re gis tro pú bli co e no ta ri a is, co lo-
can do-os a ser vi ço da so ci e da de com o res ga te de
ca rac te rís ti ca, a meu ver, es sen ci al, qual seja, a na tu-
re za pú bli ca.

Peço a aten ção dos meus ilus tres Pa res e o ne -
ces sá rio apo io para a sua apro va ção.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Mar ce lo Cri vel la.
V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos para o seu

pro nun ci a men to.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Pa pa léo Paes, Srªs e
Srs.Se na do res, ini cio o meu pro nun ci a men to con gra-
tu lan do-me com to dos os meus ir mãos da Ama zô nia,
a ma i or ri que za de nos so País. Hoje é o Dia da Ama -
zô nia e eu não po de ria de i xar de fa zer das mi nhas pri -
me i ras pa la vras um re go zi jo, por ser bra si le i ro, por co -
nhe cer a Ama zô nia, por essa gran de ri que za que
Deus nos deu. Que pos sa mos to dos nós, ilu mi na dos
por Ele, sa ber de sen vol ver a Ama zô nia de ma ne i ra
so ci al, dig na e in te li gen te.

Sr. Pre si den te, re cen te men te, to mou de novo re -
le vo o há bi to gros se i ro de se le var o mal a al guém que 
mude de opi nião ou se con tra di ga ou pen se de ma ne-
i ra di fe ren te da que la que pen sa va ou acre di ta va no
pas sa do. Há pes so as que te i mam em usar esse ar gu-
men to como se ele fos se de pre ci a ti vo. Espe ro que,
hoje, sob a Luz Di vi na, pos sa tra tar de ma ne i ra lú ci da
a aná li se des se fato in te lec tu al, de um pon to de vis ta
hu ma no e es pi ri tu al, e que não seja tar de para que
pos sa mos com pre en der e ace i tar com ge ne ro si da de
a nos sa pró pria ma ne i ra de ser.

Se há algo es tra nho, ina ce i tá vel, é que al guém
per ma ne ça para sem pre fa lan do e fa zen do as mes -
mas co i sas, an co ra do em uma es tag na ção en fa do-
nha, que não tem sin to nia com a nos sa na tu re za, ori -
gem ou sim ples men te com as co i sas do nos so
dia-a-dia. Por que es sas co i sas mu dam e tor nam a
mu dar; por ve zes, vol tam ao mes mo lu gar, para, mais
tar de, mu dar no va men te, já que so mos cir cuns tan ci a-
is no sen ti men to, no pen sa men to, na pró pria ori gem;
já que fo mos mol da dos na plas ti ci da de da ar gi la, no
pó, do qual vi er mos e para o qual vol ta re mos.

Como per ma ne cer para sem pre com as mes-
mas idéi as, com as mes mas con vic ções se, ao ter mi-
nar de pro nun ci ar es tas pou cas pa la vras, meu pró prio
cor po já não será o mes mo, por que so fro trans for ma-
ções quí mi cas e bi o ló gi cas, so bre as qua is não exer -
ço qual quer con tro le, que mu dam meu cor po e mi nha
apa rên cia, mi nha alma e mi nha in te li gên cia?

O cur so da nos sa vida é uma tri lha, não é um tri -
lho. Bem dis se Je sus que aque les que são nas ci dos
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do Espí ri to são como o ven to: não sa bem de onde
vêm nem para onde vão. São eter nos alu nos da es co-
la da hu mil da de, apren den do a cada hora, pro cu ran-
do a ver da de.

Sei que pes so as as sim são cri ti ca das, mas são
li vres, são le ves, são le va das pe las ins pi ra ções, como 
o ca mi nho das aves do céu, como as es ta ções do
tem po per ma nen te men te a mu dar e a mos trar que
sem pre ha ve rá um ama nhã, eter no pro fes sor de
quem, com hu mil da de, se dis põe a re ce ber o que Ele
tem a nos en si nar.

Assim é o nos so ca mi nho no mun do: às ve zes
mu da mos de opi nião vá ri as ve zes num dia. E de mo-
cra cia é res pe i tar nos sas cren ças re li gi o sas, di ver-
gên ci as po lí ti cas, pre fe rên ci as li te rá ri as, ar tís ti cas,
mu si ca is, im pre ci sões, de fe i tos, con vic ções. Não con -
si go en ten der esse pa tru lha men to. Por que essa eter -
na com pa ra ção en tre o que fo mos on tem e o que so -
mos hoje, en tre o que dis se mos on tem e o que dis se-
mos hoje? Por quê? Pela sim ples mu dan ça de opi-
nião? Não so mos as co lu nas es tá ti cas de um te a tro.
Pelo con trá rio, so mos to dos ar tis tas da his tó ria de
cada um, vi vi da por ve zes no ama nhe cer de uma
gran de ci da de ou, às ve zes, na so li dão de um alto
mar, mas mu da mos.

O ho mem cul to e dis ci pli na do é co e ren te por que
sabe mu dar. Con vic ções pro fun das só as têm aque -
les que são su per fi ci a is, por que o des co nhe ci do sem -
pre será mu i to ma i or do que tudo o que co nhe ce mos.

Sr. Pre si den te, re cen te men te, o Pre si den te Lula
tem sido acu sa do, re i te ra das ve zes, por que – di zem – 
mu dou o seu dis cur so. Acu sam-no até de ter mu da do
o seu je i to de ves tir, de agir, como se to dos fôs se mos
pri si o ne i ros do pas sa do. O im por tan te não é não mu -
dar, o im por tan te é sa ber mu dar, é mu dar para me-
lhor, é mu dar como muda a vida. Nes se sen ti do é que
ve nho de fen der um pon to de vis ta hu ma nís ti co: há
tan tas co i sas para mu dar nes te País, há tan tas co i sas
para se cor ri gir, mas não va mos mudá-las se não sou -
ber mos, se não ti ver mos a hu mil da de de en ten der
que cada um de nós, nes te gran de te a tro da vida, se -
gue um cur so como o dos rios. So mos es pe lho das
cir cuns tân ci as, que, mu i tas ve zes, se quer en ten de-
mos.

Ouço o no bre Se na dor Pe dro Si mon, do Rio
Gran de do Sul.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Escu to, com 
mu i to in te res se, o pro nun ci a men to de V. Exª, pro fun-
do, de gran de con te ú do, não há dú vi da ne nhu ma. V.
Exª faz uma aná li se evi den te, real, cla ra de que to dos
nós, do nas ci men to à mor te, va mos nos trans for man-

do, co nhe cen do, vi ven do, e a vida vai a nos en si nar. E
diz, com ra zão, V. Exª que sem pre o que não co nhe-
ce mos é mu i to ma i or do que aqui lo que co nhe ce mos.
De fen de V. Exª que as pes so as têm o di re i to de mu -
dar, de se trans for mar, de bus car no vas idéi as. A afir -
ma ti va de V. Exª é per fe i ta, não há ne nhu ma dú vi da
nes se sen ti do. Ago ra, te mos que ana li sar o que diz V.
Exª no con tex to da po lí ti ca bra si le i ra. La men ta vel-
men te, a po lí ti ca bra si le i ra não cor res pon de à aná li se
fe i ta por V. Exª; a aná li se fe i ta por V. Exª é per fe i ta: que 
nós apren de mos e mu da mos. Aliás, o mun do nos
mos tra isso. Ga li leu Ga li lei e tan tas pes so as so fre ram
por de fen de rem idéi as e mos tra rem que o mun do es -
ta va er ra do. Mas, o que se vê na po lí ti ca bra si le i ra é
que as mu dan ças nor mal men te não são a bus ca do
me lhor, não são a con vic ção de que, na aná li se, no
es tu do, na in ter pre ta ção do que eu era e do que que ro
ser, eu me trans for mo. Na po lí ti ca bra si le i ra, la men ta-
vel men te – em bo ra hoje o nos so Pre si den te faça
ques tão de di zer que, nas vo ta ções de on tem e an te-
on tem, não se usou o “é-dan do-que-se-re ce be” –, as
trans for ma ções são mu dan ças oca si o na is. No Bra sil,
vê-se um ci da dão, numa le gis la tu ra, pas sar por cin co
par ti dos, e ne nhum de con te ú do di fe ren te do ou tro,
ne nhu ma mo di fi ca ção mo ti va da por ou tra ra zão que
não o in te res se pes so al. Nos Esta dos Uni dos, na
Ingla ter ra, no Uru guai, na Argen ti na, se o ci da dão
mu dar de par ti do não se re e le ge mais; con ta-se nos
de dos o nú me ro de par la men ta res que tro cam de
par ti do du ran te um ano, du ran te dez anos. Só nes ta
le gis la tu ra, já fo ram mais de 100; na le gis la tu ra pas -
sa da, mais que 400. Então, há essa in de fi ni ção de
idéi as; par ti dos que não têm con te ú do, que não têm
sig ni fi ca do, que não sa bem o que que rem, que não di -
zem ao seu povo por que vo tam; ele i to res que vo tam
no can di da to A ou no can di da to B, por que, na ver da-
de, ne nhum tem con te ú do di fe ren te do ou tro. Com
toda sin ce ri da de, con si de ro mu i to pro fun do e sé rio
seu dis cur so. Con cor do e sou so li dá rio a V. Exª, que
está di zen do, com mu i ta pu re za e pro fun di da de, so -
bre o di re i to do ci da dão de mu dar, de se trans for mar,
de ser li vre e, em sen do li vre, de bus car no vos ru mos,
e que a pro i bi ção, a pres são, a co a ção para que ele
não mude suas idéi as são ab sur das. Con cor do com V.
Exª. As pes so as po dem mu dar. Car los La cer da era
co mu nis ta e vi rou um lí der com ple ta men te di fe ren te,
mu dou suas idéi as. Vá ri as gran des li de ran ças no Bra -
sil mu da ram suas idéi as de um lado para ou tro. Isso é
nor mal, ab so lu ta men te res pe i tá vel. O que digo é que
não se pode con fun dir o lado cor re tís si mo da afir ma-
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ção de V. Exª – com a qual con cor do – com a ge léia
ge ral que, la men ta vel men te, ao lon go do tem po, vem
acon te cen do no Bra sil, fa zen do com que não haja
uma po lí ti ca sé ria, um par ti do sé rio, uma ide o lo gia sé -
ria e a apre sen ta ção de um pla no de go ver no por um
can di da to sem a ex pec ta ti va de al te rá-lo. Isso acon te-
ceu com o Sr. Col lor de Mel lo, que foi o he rói da vi tó-
ria, mas, quan do Go ver no, mu dou 180 gra us; e com o
pró prio Fer nan do Hen ri que, que, quan do can di da to,
apre sen ta va uma po lí ti ca so ci al de mo cra ta, com de-
ter mi na dos prin cí pi os, mas, de po is, ado tou uma po lí-
ti ca com ple ta men te di fe ren te. Essa é uma ques tão
para ser me di ta da. Estou de acor do com V. Exª: nada
de fis ca li za ção, de po li ci a men to; va mos de i xar a men -
te hu ma na com a li ber da de de ver, avan çar, cri ar, mo -
di fi car-se. Mas o que está acon te cen do é tris te, do lo-
ro so, cru el: den tro da po lí ti ca, in te res ses me no res e
es cu sos dão va zão não ao que bus ca mos, que é a pu -
re za de sen ti men to e a me lho ria de con di ções dos
que re pre sen ta mos, mas ape nas a ques tões pas sa-
ge i ras, in te res ses me ra men te oca si o na is. Per dão
pelo apar te, mas digo isso pela ad mi ra ção e res pe i to
que te nho por V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. Incor po ro
suas pa la vras ao meu dis cur so, para que pos sa mos,
re al men te, fa zer um di vi sor e uma di fe ren ça.

Qu an do falo em mo di fi ca ções, re fi ro-me às evo -
lu ti vas. O im por tan te é mu dar e mu dar para me lhor.
Mu dan ças opor tu nis tas, in te res se i ras, não-in te res sa-
das sem pre da rão fru tos amar gos ama nhã.

Ago ra, re por to-me a esse pa tru lha men to que fa -
zem ao nos so Pre si den te, que che ga às suas ves tes,
como se uma pes soa hu mil de que hoje tem um car go
e um sa lá rio me lhor não pu des se ter um car ro me lhor,
uma ma ne i ra me lhor de se ves tir. Será que isso in co-
mo da nos sa cons ciên cia ou nos so in cons ci en te? O
su ces so de uma pes soa que veio de uma ori gem tão
hu mil de pode, às ve zes, tra zer-nos des con for to?
Essas co i sas mes qui nhas não têm nada a acres cen-
tar à vida bra si le i ra, por que to dos mu da mos e que re-
mos mu dar para me lhor. E mu dar o Bra sil.

Há pou co, no meu Esta do, o Rio de Ja ne i ro,
hou ve a cri se do Inca – Insti tu to Na ci o nal do Cân cer,
que de i xou uma ví ti ma: um bra si le i ro ex tra or di ná rio,
que foi tudo na vida pú bli ca e que, hoje, ain da tem o
mes mo nú me ro do te le fo ne. É raro en con trar uma
pes soa que te nha gal ga do tan tos car gos na vida pú -
bli ca e ain da man te nha o mes mo nú me ro do te le fo ne

na lis ta. Quem li gar para a casa do Dr. Ja mil Had dad
cer ta men te será aten di do por ele ou sua es po sa. Ele
saiu man cha do, ma cu la do, cri ti ca do. Isso por que se
ten ta mu dar o que não se deve, que é a hon ra das
pes so as, a dig ni da de, um pas sa do lim po, co i sas que
de ve ría mos cul tu ar.

Por tan to, meu Pre si den te Pa pa léo Paes, não
que ro en fa dá-lo ain da mais com mi nhas pa la vras.
Ape nas ex pres so as con si de ra ções da mi nha alma,
mu i tas ve zes in con for ma da, por que o nos so País pre -
ci sa de união. De mãos da das, va mos ven cer o cân -
cer so ci al que, por exem plo, o Pre si den te Lula ven-
ceu. Alguém, como Sua Exce lên cia, com uma ori gem
tão hu mil de, tal vez não ti ves se ven ci do, mas o Pre si-
den te Lula é um ven ce dor do cân cer so ci al que vi ti ma
tan tos bra si le i ros, que caem na amar gu ra, na in ve ja e
na tris te za e que, às ve zes, aca bam, ví ti mas do al co o-
lis mo, nas cal ça das das nos sas ci da des. Esse bra si-
le i ro, que ti nha tudo para mor rer do cân cer so ci al e o
ven ceu, sa be rá, cer ta men te, cu i dar do nos so Inca e
dar os des ti nos cer tos a esse hos pi tal tão im por tan te
em nos so País. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na-
do res.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Por ces -
são do no bre Se na dor Sibá Ma cha do, fará uso da pa -
la vra o no bre Se na dor Pe dro Si mon.

S. Exª terá até 20 mi nu tos para o seu pro nun ci a-
men to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re pi to ao no bre
Se na dor Cri vel la, an tes de ini ci ar o meu pro nun ci a-
men to, que fi quei im pres si o na do com o pro nun ci a-
men to de S. Exª, e o achei ab so lu ta men te cor re to.
Mas fiz ques tão de res sal tar a di fe ren ça en tre os ti pos
de mu dan ça, para que não pa re ces se a al guém que
nos es ti ves se as sis tin do que um ho mem da sua se ri e-
da de fa zia um pro nun ci a men to que jus ti fi cas se aqui lo
que, na mi nha opi nião, é a par te mais ne gra da po lí ti-
ca bra si le i ra: a fal ta de con vic ção.

O que tem de pior para co me çar mos uma po lí ti-
ca bra si le i ra sé ria é exa ta men te a fal ta de con vic ção.
É tris te.

No Uru guai, o Par ti do Blan co e o Par ti do Co lo ra-
do têm mais de 250 anos. Des de a in de pen dên cia do
Uru guai são os dois mes mos par ti dos. Nes ses 250
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anos é di fí cil en con trar dez par la men ta res que te-
nham tro ca do de par ti do.

Na Argen ti na, o par ti do ra di cal é do sé cu lo re tra-
sa do e o par ti do jus ti ci a lis ta é do iní cio do sé cu lo pas -
sa do.

Nós, aqui no Bra sil, te mos essa trans for ma ção
per ma nen te de par ti dos e, den tro dos par ti dos, par la-
men ta res que, num mes mo man da to, tro cam qua tro
ve zes de le gen da. É con tra isso que me po si ci o no, é a 
isso a que me re fi ro quan do falo que te mos que ter
con vic ções, idéi as. Mu dar, cla ro que sim; olhar em
roda, ve ri fi car quan ta co i sa mais po de mos fa zer e ser. 
Por exem plo, acon te ce, e é tra di ci o nal – acho que
hoje tudo mu dou, não acon te ce mais – de os jo vens
en tra rem na fa cul da de, prin ci pal men te de me di ci na
ou ar qui te tu ra, e se rem co mu nis tas apa i xo na dos,
mas, quan do se for mam e co lo cam a rou pa, mon tam
con sul tó rio e pas sam a ser ho mens nor ma is, di zen do
que aque las idéi as eles as ti nham no pas sa do, que
es tão ven do a vida di fe ren te e que, en tre o so nho de
que rer uma so ci e da de so ci a li za da e a re a li da de de
sal var vi das, es co lhe ram sal var vi das. Isso foi o que
eu quis di zer e é isso que con si de ro im por tan te.

Sr. Pre si den te, falo aqui ra pi da men te.

Eu tam bém apre sen tei uma emen da à re for ma
da Pre vi dên cia So ci al.

Pen so que a Pre vi dên cia So ci al tem um im por-
tan te pa pel na re du ção da po bre za no Bra sil. Foi a
par tir dis so que apre sen tei essa emen da. A nos sa in -
ten ção é ga ran tir que a Cons ti tu i ção Fe de ral dê o di -
re i to aos ex clu í dos. Mi lhões de bra si le i ros não têm
aces so à pre vi dên cia. Qu a tro em cada dez bra si le i ros
es tão des pro te gi dos, sem os be ne fí ci os da pre vi dên-
cia so ci al.

Con for me po de mos cons ta tar atra vés dos da-
dos do IBGE, em 1999 34% dos bra si le i ros vi vi am
aba i xo da li nha da po bre za. Mas, se não fos se a pre vi-
dên cia, se ri am 45,3%. Isto é, 18 mi lhões de bra si le i-
ros de i xa ram de ser po bres gra ças ao sis te ma da pre -
vi dên cia. Se não hou ves se a pre vi dên cia, eles es ta ri-
am no rol dos mi se rá ve is.

Esses nú me ros, por si só, de mons tram a im por-
tân cia da pre vi dên cia no con jun to de po lí ti cas pú bli-
cas de re du ção da in jus ti ça so ci al no Bra sil.

Um mar co de ci si vo do pa pel do sis te ma pre vi-
den ciá rio foi a in clu são dos tra ba lha do res ru ra is, que,
a par tir da Cons ti tu i ção de 1988, pas sa ram a ter di re i-
to à apo sen ta do ria. Tal vez um dos fa tos mais bo ni tos

da Cons ti tu i ção de 1988 foi exa ta men te esse. O tra -
ba lha dor ru ral não exis tia, não ti nha di re i to, não ti nha
chan ce, não ti nha pos si bi li da de. Mas a Cons ti tu i ção
de 1988 os in clu iu en tre os que ti nham di re i to à apo -
sen ta do ria – eles e os tra ba lha do res do més ti cos.

A so ci e da de bra si le i ra cer ta men te en ten de que
exis te uma si tu a ção de ur gên cia so ci al.

Di zia Alber to Pas qua li ni, meu que ri do Mão San -
ta, teó ri co do tra ba lhis mo, que pa i ra so bre a so ci e da-
de uma hi po te ca so ci al. Não é pos sí vel con ti nu ar con -
vi ven do com a mi sé ria, a fome e suas con se qüên ci as
em ter mos de de sa gre ga ção so ci al, vi o lên cia e cri mi-
na li da de.

Estão aí as es ta tís ti cas so bre a fal ta de se gu ran-
ça nas gran des ci da des. A eli mi na ção da po bre za é
res pon sa bi li da de da so ci e da de e deve ser ob je to de
po lí ti cas pú bli cas de go ver no.

Con for me da dos da mais re cen te Pes qui sa Na -
ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os (PNAD), re fe ren tes
a 2001, dos 70,6 mi lhões de tra ba lha do res bra si le i ros
ape nas 30 mi lhões con tri bu em com a pre vi dên cia so -
ci al. Os de ma is não têm co ber tu ra do re gi me pre vi-
den ciá rio. O que sig ni fi ca que, em cada 10 tra ba lha-
do res bra si le i ros, qua tro não es tão pro te gi dos pela
Pre vi dên cia So ci al. Esses 40,6 mi lhões são os ex clu í-
dos, os sem pre vi dên cia.

Des se to tal, 18,7 mi lhões de tra ba lha do res têm
ren di men to men sal aci ma de um sa lá rio e po dem ser
con si de ra dos como eco no mi ca men te ca pa zes de
con tri bu ir e ter, em con tra par ti da, di re i to ao pla no de
be ne fí ci os. Mas tan to de vem ser to ma das al gu mas
pro vi dên ci as e im ple men ta das me di das de es tí mu lo à 
sua ade são ao re gi me.

Nes te sen ti do, re pi to, apre sen ta mos nos sa
emen da à re for ma que che ga ao Se na do, onde será
de ba ti da. Essa não é uma Casa “ca rim ba do ra”. É uma 
casa re vi so ra, uma ins ti tu i ção da Re pú bli ca que co-
me mo ra 181 anos de exis tên cia. E va mos de ba ter,
sim, as ques tões que di zem res pe i to à so ci e da de,
me di das que mu dam a le gis la ção, afe tam di re i tos e
têm im pac to so bre o fu tu ro de mi lhões de pes so as.

Va mos con tri bu ir com o pro pos tas e ar gu men-
tos, para o aper fe i ço a men to da re for ma da pre vi dên-
cia, apro va da de for ma mu i to rá pi da na Câ ma ra Fe de-
ral e que, en vi a da ao Se na do, é con si de ra da qua se
que au to ma ti ca men te apro va da tam bém aqui. 

Nos so Pre si den te, Se na dor José Sar ney, che-
gou a in for mar à Na ção no dia 08 de agos to, con for me
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man che te do Jor nal do Se na do, que o Se na do de ve-
ria man ter o tex to da Câ ma ra. E isso que a re for ma
ain da não ha via se quer sido vo ta da em pri me i ro tur no
na Câ ma ra. Fe liz men te, o Pre si den te José Sar ney
de sa u to ri zou a man che te do Jor nal do Se na do di-
zen do que não cor res pon dia ao seu pen sa men to.

Falo so bre um ter ce i ro as sun to. É raro. Nor mal-
men te fa la mos so bre um as sun to só, mas está im-
pres si o nan te o ní vel de de ba te nes ta Casa. Sex ta-fe i-
ra, às 11h27, vejo um ple ná rio tão che io e lem bro-me
de que, no ano pas sa do e nos anos an te ri o res, às
sex tas-fe i ras, fa zía mos um es for ço, en tre cin co, seis
Se na do res. Sex ta-fe i ra era dia de ter tú lia, em que pro -
cu rá va mos sal var o Bra sil por que po día mos fa lar à
von ta de, por que era um dia em que não ti nha tan ta
gen te na Casa.

Qu e ro me re fe rir, Sr. Pre si den te, ao que está
acon te cen do no Ira que. É im pres si o nan te. Os ame ri-
ca nos des co nhe ce ram o Con se lho da ONU, hu mi lha-
ram o Con se lho da ONU e pro mo ve ram o avan ço mi li-
tar no Ira que. Hoje, tris te men te, está pro va do, nos
Esta dos Uni dos e na Ingla ter ra, que da dos fal sos ou,
pelo me nos – não va mos di zer isso –, da dos du vi do-
sos fo ram ofe re ci dos pela as ses so ria do Pre si den te e
do Pri me i ro-Mi nis tro, e que eles não fo ram sin ce ros
ao fa lar ao mun do, por que, na ver da de, os ór gãos de
se gu ran ça ame ri ca nos e in gle ses nun ca ti ve ram a ga -
ran tia de ar mas de des tru i ção em mas sa exis ten tes
no Ira que. Fo ram lá, des tru í ram; es tão lá.

É cla ro que, para os Esta dos Uni dos, não há
nada mais sé rio do que ver mor rer um sol da do ame ri-
ca no. A vi tó ria es pe ta cu lar, o tom vi bran te do Pre si-
den te Bush foi se es va zi an do na me di da em que a
guer ra de fato não ter mi nou quan do de cre ta ram o seu 
fim. Esta mos vi ven do uma guer ri lha, uma ver da de i ra
Gu er ra do Vi et nã em ple no de ser to, os ame ri ca nos
mor ren do e não con se guin do man ter o mí ni mo da
paz ne ces sá ria.

O ilus tre bra si le i ro que mor reu re pre sen tan do a
ONU, tom ban do em de fe sa dos in te res ses da paz, di -
zia que te mos de re sol ver o pro ble ma do Ira que da
ma ne i ra mais rá pi da pos sí vel; que as tro pas es tran-
ge i ras têm de sair. “Ima gi ne como eu me sen ti ria se
as sis tis se a des fi les de tro pas es tran ge i ras por Co pa-
ca ba na; é isso que eles es tão sen tin do” – di zia ele.

Como está ha ven do a con fu são, como as tro pas
ame ri ca nas es tão per den do a for ça e a au to ri da de in -
ter na, le va ram à de ci são uma nova pro pos ta ao Con -
se lho da ONU. Qual é a pro pos ta? Os Esta dos Uni dos

re co nhe cem que têm mor ri do mu i tos ame ri ca nos e
que es tão gas tan do mu i to mais do que ima gi na vam –
de ve ri am ter pa ra do de gas tar. Então, eles que rem
que a ONU apro ve o en vio de ou tras na ções: que as
ou tras na ções en vi em tro pas para aju dar lá no Ira que.

Acho po si ti vo que os ame ri ca nos pe çam para a
ONU en trar com tro pas da ONU. Óti mo, mas os ame -
ri ca nos não es tão pro pon do que en trem as tro pas da
ONU, sob o co man do da ONU, com uma re ti ra da em
par te dos ame ri ca nos. Não! Eles que rem que os ame -
ri ca nos fi quem com o co man do to tal; sob o co man do
to tal dos ame ri ca nos, que Fran ça, Ingla ter ra, Ale ma-
nha, Itá lia e ou tros pa í ses en vi em tro pas para aju-
dá-los.

É cla ro que o pro je to foi re je i ta do. De sa í da, a
Fran ça e a Ale ma nha o re je i ta ram.

Ve jam o que diz aqui: “A pro pos ta de re so lu ção
(...) para a re cons tru ção do Ira que não con ven ceu to -
dos os in te gran tes (...)” Re je i ta ram por que acha ram
que não era por aí. “(...) por que os Esta dos Uni dos in -
sis tem em man ter o con tro le mi li tar e po lí ti co no país”.
Eles não con cor dam que a ONU as su ma esse co-
man do e faça o pa pel de tran si ção. “Para Chi rac e
Schrö der, o pro je to não ex pli ca como a so be ra nia
será trans fe ri da para os ira qui a nos”. Os ale mães e os
fran ce ses que rem sa ber como a so be ra nia do Ira que
vol ta rá aos ira qui a nos. “Os Esta dos Uni dos ar gu men-
tam [é fan tás ti co, por amor de Deus] que a trans fe rên-
cia de po der não é o mais im por tan te. O prin ci pal as -
sun to da re so lu ção não é dar ou não a so be ra nia aos
ira qui a nos, mas sim como a co mu ni da de in ter na ci o-
nal pode-se unir para apo i ar o povo lo cal e de vol ver o
po der o mais pos sí vel”.

Quer di zer, como se pode im por à for ça a des -
tru i ção das tro pas lo ca is? O pro ble ma da so be ra nia –
quan do vai ser, se deve ser ou não –, isso não sig ni fi-
ca mu i to para os Esta dos Uni dos.

“As su ces si vas ba i xas nor te-ame ri ca nas e os úl -
ti mos aten ta dos no Ira que le va ram o se cre tá rio (...)
para dis cu tir o pos sí vel apo io mi li tar or ga ni za do pela
ONU. ‘É hora de o res to do mun do nos man dar re for-
ços. Acho que de ve ría mos re du zir a nos sa par ti ci pa-
ção e abrir es pa ços para ou tro pa í ses’.”

Sr. Pre si den te, eu acho uma gros se ria esse pro -
je to de re so lu ção apre sen ta do pe los Esta dos Uni dos
à ONU. Pen so que os Esta dos Uni dos já de vi am ter
apren di do que, por mais for tes que se jam, por mais
au to ri da de que te nham, não vão con se guir im por a
sua von ta de ao mun do da for ma como eles que rem. O 
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ame ri ca no, que con se guiu um avan ço es tú pi do, de
uma vi o lên cia bru tal, a essa al tu ra, me re ce ria o res -
pe i to do mun do in te i ro se apre sen tas se ao con se lho
da ONU uma re so lu ção para que a ONU as su mis se o
con tro le das for ças que es tão no Ira que. A ONU con -
vo ca ria tro pas de ou tros pa í ses e, aos pou cos, es sas
tro pas subs ti tu i ri am os ame ri ca nos, que iri am se re ti-
ran do. A ONU fi ca ria com a au to ri da de de di zer como
e quan do ces sa rá essa in ter ven ção e quan do e como
ha ve rá a en tre ga do po der aos ira qui a nos.

Estou aqui para mos trar até que pon to um país,
quan do não tem con tra fa ce, pra ti ca men te se con si de-
ra como dono do mun do. Como po dem per der o sen ti-
men to de jus ti ça, de res pe i to e de com pre en são, de
que os ou tros, ad ver sá ri os ou não, são cri a tu ras hu -
ma nas de ten to ras de di re i tos ina li e ná ve is à vida, à
dig ni da de?

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi-
te-me V.Exª um apar te, no bre Se na dor Pe dro Si mon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como
eles não en ten dem isso? Ape sar de tudo que fi ze ram,
ape sar de te rem a re pul sa do mun do in te i ro, ape sar
de a pró pria im pren sa na ci o nal da Ingla ter ra e dos
Esta dos Uni dos es tar re pu di an do o que acon te ceu,
por que fo ram en ga na dos pe las no tí ci as, a essa al tu-
ra, eles não têm hu mil da de. A ONU não está co bran-
do nada. A Ale ma nha e a Fran ça não es tão co bran do
nada. Estão aguar dan do para ver o que vai acon te cer.
A Fran ça, a Ale ma nha e a ONU não es tão nem cri ti-
can do os Esta dos Uni dos; es tão aguar dan do o que
vai acon te cer. Em meio a isso, uma pro pos ta des sa
na tu re za, sem gran de za, sem um mí ni mo de res pe i to
ao Di re i to Inter na ci o nal.

Ouço, com pra zer, o apar te do no bre Se na dor
Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Pe dro Si mon, se rei bas tan te bre ve. Sa u dan do o seu 
bri lhan te e opor tu no dis cur so, como de há bi to, men -
ci o no que, a meu ver, nes te mo men to de li ca do em
que vive a di plo ma cia mun di al, tal vez te nha mos aí
algo de bom, ou seja, a pos si bi li da de do re nas ci-
men to do mul ti la te ra lis mo. Se bem tra ba lha da a so -
lu ção da cri se pela di plo ma cia mun di al – e aí in cluo
a di plo ma cia bra si le i ra – po de rá, quem sabe, es tar
aí a pos si bi li da de de re nas ci men to do mul ti la te ra lis-
mo, que pa re cia mor to com os even tos que le va ram
à guer ra do Ira que. Tal vez, to dos jun tos con si ga mos
cons tru ir ou re cons tru ir a pers pec ti va da opi nião de
cada um, pro por ci o nal à sua for ça, e de to dos na di -

re ção de uma or dem que não se sub me ta à idéia de
uni la te ra lis mo, que, a meu ver, é algo que não cons -
trói do pon to de vis ta da paz du ra dou ra que se pre -
ten de para o mun do que está à nos sa vol ta. Pa ra-
béns pelo dis cur so de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
opor tu no e mu i to com pe ten te o apar te de V. Exª. Na
ver da de, a crí ti ca in ter na ci o nal vem co lo can do o que
V. Exª diz numa po si ção de des ta que. Se olhar mos a
po tên cia eco nô mi ca, a po tên cia po lí ti ca e a po tên cia
mi li tar, vi ve mos num re gi me iné di to na His tó ria da Hu -
ma ni da de. Tal vez, os ro ma nos ti ves sem esse po de-
rio, mas numa épo ca em que o po de rio não re pre sen-
ta o que é hoje, do mí nio sob to dos os ân gu los, in clu si-
ve in te lec tu al, com os me i os de co mu ni ca ção. Não
pre ci sam nem sair de lá, para fa zer com que um país
viva a re a li da de que eles que rem. Mas tem ra zão V.
Exª, e vá ri as pes so as têm in ter pre ta do des sa for ma;
os equí vo cos que os ame ri ca nos co me te ram – e este
equí vo co no ta da men te foi mu i to gra ve – fa zem com
que as pes so as pa rem para re fle tir que isso não pode
con ti nu ar. Re pa rem que, logo de po is, quan do hou ve a 
guer ra, acre di ta va-se que a ONU, a exem plo da Liga
das Na ções, es ta va a ca mi nho da ex tin ção. Não foi o
que acon te ceu, por que os ame ri ca nos, com todo seu
po de rio e for ça, ti ve ram a re pul sa pra ti ca men te do
mun do in te i ro. Não é pos sí vel que eles de ter mi nem
uma meta do ca mi nho a ser se gui do por toda a hu ma-
ni da de.

É im por tan te o re tor no da ONU, onde cada um
tem opor tu ni da de de de ba ter, de dis cu tir, de fa lar. Os
Esta dos Uni dos com mu i to mais for ça, é cla ro, as sim
como a Ingla ter ra, a Fran ça, a Ale ma nha e ou tros que
fa zem par te do Con se lho da ONU, mas to dos os pa í-
ses têm o po der de par ti ci par e dis cu tir na que le ór gão.

Como fa lou o no bre Lí der, a fri e za e a in sen si bi li-
da de da pro pos ta ame ri ca na aju dou mu i to. Eles se
con si de ram su pe ri o res e con si de ram-nos apên di ces
do mun do, que eles têm que aju dar a sus ten tar. Cre io
que a re je i ção da re so lu ção pro pos ta pe los ame ri ca-
nos fará com que eles re co nhe çam que a ONU deve
ter o di re i to de in di car o co man do da ope ra ção, ain da
que os sol da dos ame ri ca nos se jam em ma i or nú me ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, por ces -
são do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos para seu pro -
nun ci a men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei rá pi do. Pedi
a pa la vra para fa zer dois re gis tros im por tan tes: um,
de ní vel na ci o nal, e ou tro, lo cal, do meu Esta do, ape -
sar de ter a in ter fa ce do Go ver no Fe de ral.

O in for me na ci o nal é que se en cer rou o pra zo de 
op ção do Re fis 2, ma té ria tra ta da exa us ti va men te
nes ta Casa e que o Con gres so con se guiu me lho rar. O
Re fis 2 abriu a pers pec ti va de mi lha res de em pre sas
e tam bém, pela pri me i ra vez, de pes so as fí si cas po -
de rem re ne go ci ar as suas dí vi das com o Go ver no Fe -
de ral de for ma a tor na rem-se adim plen tes no pro ces-
so pro du ti vo bra si le i ro.

É im por tan te re gis trar que o Re fis 2 teve um
acrés ci mo de 164% no nú me ro de ade sões com re la-
ção ao Re fis 1. Por tan to, mais de 455 mil con tri bu in-
tes, dos qua is 114 mil pes so as fí si cas e 341 mil pes -
so as ju rí di cas pu de ram op tar por esse re fi nan ci a men-
to. Essas 341 mil pes so as ju rí di cas re pre sen tam 11%
de to das as em pre sas re gis tra das no País. Logo,
vê-se a mag ni tu de, a am pli tu de, a for ma cons tru ti va
que a op ção do Re fis dá para es sas em pre sas.

Cer ca de 30 mil em pre sas ain da par ti ci pam dos
par ce la men tos do Re fis 1, e, ao lon go do tem po, 80
mil em pre sas de i xa ram de par ti ci par exa ta men te pe -
las di fi cul da des eco nô mi cas.

Faço este re gis tro, por que é mu i to im por tan te o
Go ver no e a so ci e da de te rem a cons ciên cia de que é
fun da men tal in se rir no pro ces so pro du ti vo le gal mi -
lha res ou mi lhões de bra si le i ros do nos de mi cro, pe -
que nas, mé di as em pre sas, que es tão so bre car re ga-
das, im pos si bi li ta das de se le ga li za rem para em pre-
en der uma atu a ção mais abran gen te.

Den tro de 15 dias, o Mi nis té rio da Fa zen da, a
Se cre ta ria da Re ce i ta, re pas sa rá aos op tan tes do Re -
fis 2, pelo site , uma in for ma ção e uma se nha para
en trar no sis te ma, ve ri fi car o ex tra to do seu dé bi to e
fa zer a con fis são efe ti va do dé bi to. Esse é um pas so a
mais na des bu ro cra ti za ção, na im ple men ta ção de um
pro ces so sim ples que per mi ti rá a es sas em pre sas
sua re gu la ri za ção e atu a ção de for ma po si ti va.

Sa ú do o Go ver no Fe de ral e o Con gres so Na ci o-
nal, por que a pro pos ta do Re fis que saiu des ta Casa
foi mu i to me lhor do que a que che gou. É fun ção do
Con gres so Na ci o nal aper fe i ço ar as pro pos tas do
Exe cu ti vo ou vo tar e aper fe i ço ar pro pos tas apre sen-
ta das pe los par la men ta res.

Essa é uma de mons tra ção de que ha via 455 mil
con tri bu in tes – 11% das em pre sas na ci o na is – dis-
pos tos a en con trar um ca mi nho para re gu la ri zar os
seus dé bi tos jun to à Fa zen da Na ci o nal. Esse é um
dado in so fis má vel, que mos tra que há um seg men to
que quer pro du zir e pa gar im pos tos, mas que, mu i tas
ve zes, não con se gue pagá-los por que não tem re ce i-
ta para fa zer fren te a essa des pe sa.

É uma sa tis fa ção ver o re sul ta do al can ça do pelo 
Re fis 2, apro va do por esta Casa.

O se gun do re gis tro que gos ta ria de fa zer, Sr.
Pre si den te, diz res pe i to a um de cre to do Pre si den te
Lula, pu bli ca do esta se ma na, que de fi ne um gru po de
tra ba lho com pos to pela Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, Mi nis té rio da De fe sa, Mi -
nis té rio da Jus ti ça, Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio, Mi nis té rio do Meio Ambi en te, Mi nis té rio do
Pla ne ja men to e Advo ca cia Ge ral da União para, num
pra zo de até 90 dias, apre sen tar a so lu ção de fi ni ti va
para a ti tu la ção das ter ras do nos so Esta do de Ro ra i-
ma.

Toda a Ban ca da do Esta do, in de pen den te men te
de po si ci o na men to par ti dá rio ou po lí ti co, está uni da,
co e sa, na bus ca de uma so lu ção para essa ques tão.
Está aqui o Se na dor Au gus to Bo te lho para con fir mar
isso.

A for ma ção des se gru po de tra ba lho é um pas so
fun da men tal para re sol ver, de fi ni ti va men te, a ti tu la-
ção das ter ras da União para o Esta do, a so lu ção ou a
eman ci pa ção dos as sen ta men tos do Incra em Ro ra i-
ma e, mais do que isso, bus car a so lu ção da de mar ca-
ção das ter ras in dí ge nas, algo so bre o qual te mos nos 
ba ti do. Qu e re mos a de mar ca ção das ter ras in dí ge-
nas, mas que re mos que seja fe i ta den tro de um cri té-
rio que pos sa pa ci fi car o Esta do e não cri ar uma de -
man da ou um con fli to que terá pro por ções cada vez
pi o res.

Ouço, com sa tis fa ção, o apar te do Se na dor Au -
gus to Bo te lho.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na dor
Ro me ro Jucá, faço este apar te ape nas para res sal tar
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a uni da de da Ban ca da de Ro ra i ma. Nós, ha bi tan tes
de Ro ra i ma, não so mos con tra a de mar ca ção de áre -
as in dí ge nas, mas que re mos que se jam res pe i ta dos
os di re i tos dos po vos tra di ci o na is, das pes so as que
vi vem nas áre as in dí ge nas. Mais de mil fa mí li as fo ram
re ti ra das des sas áre as e ne nhu ma de las foi re as sen-
ta da em ou tra área ru ral. To dos fo ram co lo ca dos para
fora como ban di dos, como pos se i ros. Ne nhum de les
teve os seus di re i tos res pe i ta dos. Os Par la men ta res
des ta Casa e da Câ ma ra dos De pu ta dos são unâ ni-
mes, que rem que se jam de mar ca das as áre as in dí ge-
nas mas tam bém que se jam res pe i ta dos os di re i tos
de to dos os bra si le i ros. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Obri ga-
do pelo apar te, Se na dor Au gus to Bo te lho.

Encer ro as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te, di -
zen do que, efe ti va men te, es tes são os de se jos de
todo o povo de Ro ra i ma: o de de mar car as ter ras in dí-
ge nas, o de cri ar e im ple men tar áre as de re ser vas
am bi en ta is e o de de fi nir o que é área pro du ti va, para,
as sim, po der mos cri ar um pro ces so de de sen vol vi-
men to que gere em pre go e me lho re a qua li da de de
vida do povo de Ro ra i ma.

Te mos um mo de lo. Enten de mos que a pro du ção
na Ama zô nia e em Ro ra i ma deve ser in ten si va em ca -
pi tal e tec no lo gia, exa ta men te para ocu par a me nor
área pos sí vel, pro du zin do ri que zas que, efe ti va men-
te, mu dem a re a li da de so ci o e co nô mi ca do nos so
povo.

A Ama zô nia pre ci sa vi ver com dig ni da de, e a
dig ni da de virá com a de ci são po lí ti ca e o de sen vol vi-
men to auto-sus ten ta do. Vejo nes se de cre to do Pre si-

den te Lula a de ci são po lí ti ca de bus car um ca mi nho,
por que no art. 3º S. Exª ex pli ci ta que as con di ções
ma te ri a is para a re a li za ção des se tra ba lho se rão ope -
ra ci o na li za das pelo Ga bi ne te Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca.

É uma de ci são po lí ti ca to ma da pelo Go ver no e
le va da até o ga bi ne te do Pre si den te no Pa lá cio do
Pla nal to para que seja en ca mi nha da.

De i xo re gis tra do esse fato, agra de cen do ao Mi -
nis tro José Dir ceu, que re ce beu tão bem a Ban ca da
do Esta do e to mou pro vi dên ci as con cre tas, como
esse de cre to, e ao Pre si den te Lula. Re gis tro ain da a
con fi an ça de que esse gru po de tra ba lho agi rá ra pi da-
men te e apre sen ta rá, tal vez an tes dos no ven ta dias, a 
pro pos ta de fi ni ti va, que dará ao Esta do de Ro ra i ma a
sua base ter ri to ri al, o que ele ain da não pos sui.

So mos, hoje, um Esta do sem base ter ri to ri al,
sem ter ras. Qu e re mos ter con di ção de ge rir o nos so
pró prio fu tu ro, ad mi nis tran do a nos sa base, o nos so
solo, a nos sa ter ra.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção da ma té ria
“Mais de 450 mil ade sões ao Re fis 2”, as sim como a
trans cri ção in te gral do de cre to do Pre si den te, que de -
fi ne um mar co im por tan te para o fu tu ro do nos so
Esta do, Ro ra i ma.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO

(Inse ri dos de acor do com o art. 210 do 
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Pa pa léo Paes de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mão
San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª
será aten di do, na for ma do Re gi men to.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do
a pa la vra, como Lí der das for ças opo si ci o nis tas nes -
te Se na do, ao Se na dor Efra im Mo ra is, do PFL da
Pa ra í ba.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é uma ques tão de só que rer en ten-
der.

Por con si de rá-lo im por tan te, pas sa rei a ler o ar-
ti go do jor na lis ta Cló vis Ros si pu bli ca do no jor nal Fo-
lha de S.Pa u lo de hoje:

Eu só que ria en ten der

Juro que não é má von ta de com o PT.
Até gos to des sa me ni na da, como gos ta va
dos tu ca nos en quan to es ta vam no go ver no
(de po is que de i xam o go ver no, tu ca nos ou
não, sem pre gos to mais ain da).

É que não con si go en ten der al gu mas
co i sas. Se fos se só eu, azar meu. Mas há
um bom nú me ro de men sa gens de pe tis tas
e/ou de não-pe tis tas que vo ta ram em Lula
no ano pas sa do com o mes mo pon to de in -
ter ro ga ção na ca be ça.

Se guin te: ima gi ne que você te nha
man ti do ami za de cons tan te com seus ami-
gos de fa cul da de ou de co lé gio. Aí você é
no me a do di re tor-ge ren te de uma em pre sa
ou ga nha ele i ção para um car go pú bli co.

Você sabe mu i to bem se pode ou não
pode cha mar Pe dro, Antô nio ou João para o 
car go x, y ou z, não é?

Como é que o PT, que vi veu a si tu a ção
aci ma des cri ta, não sabe? (Per dão por cri ar
uma si tu a ção me ta fó ri ca, mas eu sou mu i to
in flu en ciá vel).

Du ran te 23 anos, essa tur ma que hoje
está no Go ver no cen tral con vi veu in ten sa-
men te. Não ha via e tal vez ain da não haja
ou tro par ti do com o ní vel de ati vi da de per-
ma nen te do PT. A ma i o ria dos ou tros se agi -

ta só em épo cas ele i to ra is e de po is hi ber na
ou se li mi ta à ati vi da de nos pos tos pú bli cos
ga nhos na ele i ção.

O PT não. Logo, não é pos sí vel que o
mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, o pre -
si den te do par ti do, o pre si den te da Re pú bli-
ca não sou bes sem as vir tu des e li mi ta ções,
por exem plo, do ci da dão que in di ca ram para 
o Incra [já de mi ti do].

Não é ra zoá vel que te nham de es pe rar
oito me ses [foi o caso] para des co brir que
ele não ser via para a fun ção.

Se fos se só o Incra, vá lá. Mas você,
le i tor [e te les pec ta dor ago ra], nem ima gi na
quão mal os pe tis tas no Go ver no fa lam de
ou tros pe tis tas tam bém no Go ver no, em es -
pe ci al os da área so ci al. Ou to dos em bur re-
ce ram na fun ção pú bli ca, ou en ga na ram uns 
aos ou tros du ran te os 23 anos de vida do
PT.

É o ar ti go do jor na lis ta Cló vis Ros si pu bli ca do
na Fo lha de S.Pa u lo, que con si de ro in te res san te.

Já o jor nal O Esta do de S. Pa u lo co men ta a de -
mis são do Pre si den te do Incra e a no me a ção do novo
Pre si den te: “Hack bart as su me e cri ti ca MP an ti in va-
são”. To dos os se nho res lem bram que a mes ma co i sa
foi dita pelo Pre si den te de mi ti do.

Estão aqui as pa la vras do novo Pre si den te, Rolf
Hack bart: “Va mos res pe i tar a lei. Qu al quer al te ra ção
de le gis la ção será de ba ti da com o Con gres so”.

E ele diz que vai pro por ao Con gres so Na ci o nal
que aca be mos com essa me di da pro vi só ria. A não ser 
que o Pre si den te da Re pú bli ca faça como fez com a
MP que es ta va tran can do a pa u ta da Câ ma ra dos De -
pu ta dos: re vo gue. Não acre di to que nós, Se na do res e 
De pu ta dos, pos sa mos aten der ao novo Pre si den te,
au to ri zan do a anar quia no nos so País. 

Te nho cer te za que o pró prio Lí der do Go ver no,
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, de quem era as ses sor o 
novo Pre si den te do Incra, não vai per mi tir que isso
acon te ça. Pa re ce-me, Se na dor He rá cli to For tes, que
não é essa a in ten ção do Se na dor.

Qu e ro ain da co men tar as pa la vras de Frei Bet to
pu bli ca das no Jor nal do Bra sil de hoje: “Fome Zero
fra cas sa sem re for ma agrá ria”. Ora, o Incra, ór gão
res pon sá vel pela re for ma agrá ria, já teve seu Pre si-
den te mu da do. Pre o cu pam-me as pa la vras de Frei
Bet to, que con si de ro um ho mem in te li gen te.

26334 Sá ba do 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL660     



Frei Bet to, ami go pes so al do pre si den-
te Lula e um dos res pon sá ve is pelo Fome
Zero, dis se on tem que, sem a re for ma agrá -
ria, o pro gra ma es ta ria con de na do ao fra-
cas so. No lan ça men to de um nú cleo de se -
gu ran ça ali men tar da Uni ver si da de Fe de ral
de São Pa u lo, Frei Bet to fa lou da im por tân-
cia da re for ma agrá ria na es ti mu la ção de
pro gra mas de com ba te à fome. O re li gi o so
tam bém co men tou a mu dan ça na di re ção
do Incra: “Foi como mu dar da Coca para a
Pep si. O Hack bart é tão en vol vi do com os
mo vi men tos so ci a is quan to o Re sen de”.

Sr. Pre si den te, a nos sa pre o cu pa ção é com o
fato de o Fome Zero, que se en con tra em pon to mor to,
de pen der da re for ma agrá ria. Se gun do o Pre si den te
do Incra que as su miu ago ra, se não hou ver re cur sos
para se cum prir a meta de as sen ta men to de 60 mil fa -
mí li as – este ano, até ago ra, fo ram as sen ta das ape -
nas cin co mil –, ele bus ca rá di nhe i ro den tro e fora do
Go ver no. Sabe onde, Se na dor Arthur Vir gí lio? Jun to
aos go ver na do res e pre fe i tos. Está aqui, não es tou
men tin do, não es tou cri an do. Está es cri to no jor nal O
Esta do de S. Pa u lo. Ele diz cla ra men te: “Va mos bus -
car di nhe i ro den tro e fora do Go ver no, re cor ren do aos
go ver na do res e pre fe i tos”.

Aliás, a im pren sa hoje está in te res san te. Como
sem pre, o “Pa i nel” traz uma in for ma ção que é mais da 
la vra dos tu ca nos, por que, quan do o Pre si den te Ser ra
– em quem vo tei – foi can di da to, ele dis se que pre ten-
dia ge rar oito mi lhões de em pre gos nes te País. Diz o
“Pa i nel” da Fo lha de S.Pa u lo:

Pa re ce pi a da.

Ao re du zir a meta de ge ra ção de em-
pre gos dos 10 mi lhões da cam pa nha pre si-
den ci al para os 7,8 mi lhões do PPA (Pla no
Plu ri a nu al), o pre si den te Lula se apro xi mou
do can di da to José Ser ra (PSDB). No ano
pas sa do, o tu ca no pro me tia cri ar 8 mi lhões
de pos tos de tra ba lho.

Está aí mais uma po si ção: no Bra sil, onde es ta-
mos to dos vi ven do uma re ces são, com o de sem pre go
au men tan do, co me ça a di mi nu ir al gu ma co i sa, o nú -
me ro de em pre gos pro me ti dos pelo Go ver no. Em vez
dos 10 mi lhões da pro pos ta ini ci al, o nú me ro pas sou
ago ra para 7,8 mi lhões; con si de ran do o au men to de
um mi lhão no nú me ro de de sem pre ga dos, pas sou
para 6,8 mi lhões.

Era este o re gis tro, Sr. Pre si den te, gran de Pre si-
den te, gran de Par la men tar, Se na dor do PMDB, do Pi -
a uí, com gran de atu a ção, prin ci pal men te lá, no nos so
que ri do Del ta do Par na í ba, Se na dor Mão San ta.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EFRAIM MORAIS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Qu e ro
agra de cer a V. Exª, em re co nhe ci men to à sua ge ne ro-
si da de. V. Exª ti nha cin co mi nu tos, como Lí der da
Opo si ção, e exer ci tou o uso da sua pa la vra ex ce den-
do seu tem po em seis mi nu tos e sete se gun dos, mas
suas pa la vras fo ram uma gran de con tri bu i ção à de-
mo cra cia.

Con ce do a pa la vra ao ex tra or di ná rio Lí der do
PMDB do Ama pá, Se na dor Pa pa léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AM. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já ou vi mos hoje al -
gu mas re fe rên ci as, em dis cur sos, ao Dia da Ama zô-
nia. Ou vi mos os Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Au -
gus to Bo te lho e Ro me ro Jucá fa la rem so bre o tema.
Por isso, a mi nha pre sen ça na tri bu na des ta Casa não 
tem a pre ten são do ine di tis mo, mas a cer te za de que
sem pre cabe a to dos os bra si le i ros, prin ci pal men te
aos ama zô ni das, fa lar em de fe sa da nos sa re gião.

A Ama zô nia é re co nhe ci da in ter na ci o nal men te
como o “pul mão do mun do”, ra zão que, por si só, se -
ria su fi ci en te para dar a ela enor me re le vân cia. Agre -
ga-se a isso ser a nos sa re gião o ma i or la bo ra tó rio
vivo do Pla ne ta, per ma ne cen do ain da in cal cu lá vel a
di men são de sua bi o di ver si da de.

No en tan to, ain da que es ses as pec tos, ao lado
de sua re le vân cia como ba cia flu vi al, ve nham sen do
pes qui sa dos de lon ga data, não en con tra mos igual
aten ção à de fe sa dos po vos que ali vi vem e que pre -
ser vam a Ama zô nia, his to ri ca men te agre di da e ob je-
to de gra ves vi o la ções le ga is por na ci o na is e es tran-
ge i ros, ávi dos por suas ri que zas.

A de sin for ma ção so bre a his tó ria e os con ce i tos
pre ser va ci o nis tas do ama zô ni da, cujo sen so de bra si-
li da de é ain da mais pre sen te em re la ção à nos sa re -
gião, pro du ziu, por par te das au to ri da des na ci o na is,
de ci sões que não con se gui ram im pe dir a dis se mi na-
ção da qui lo que a De pu ta da Fe de ral Per pé tua Alme i-
da ade qua da men te clas si fi cou como a “nos sa pra ga
se cu lar”, que é a bi o pi ra ta ria.

No sé cu lo XIX, os in gle ses le va ram da Ama zô-
nia as se men tes de se rin gue i ra e cons tru í ram os se -
rin ga is da Ma lá sia. No sé cu lo XX, pro du tos como o
açaí e o cu pu a çu fo ram pa ten te a dos por na ções es -
tran ge i ras, sob nos so olhar iner te e pas si vo. Não sa -
be mos o que irá acon te cer no sé cu lo XXI, mas cer ta-
men te não será algo que nos fa vo re ça, se não se es -
ta be le cer um pro gra ma efe ti vo de pro te ção das ri que-
zas na tu ra is da Ama zô nia.

São pú bli cas as no tí ci as de con fli tos no oes te do 
Acre en tre ín di os, nos sos ir mãos bra si le i ros, con tra

ma de i re i ros pe ru a nos, que in va dem suas re ser vas
em bus ca do mog no e de ou tras ma de i ras de lei.
Esses ín di os, em fun ção de um tra ba lho de cons ci en-
ti za ção pro mo vi do pela Fu nai, au xi li am, des de 1998,
a im pe dir a ex plo ra ção ile gal de ma de i ras no bres em
ter ras in dí ge nas, exer cen do um po der ini ci al de po lí-
cia nas re ser vas, de ten do car re ga men tos ile ga is que
são, de po is, en tre gues ao Exér ci to bra si le i ro, à Po lí cia
Fe de ral e ao Iba ma.

Esse tra ba lho de cons ci en ti za ção trou xe ou tro
re sul ta do para as co mu ni da des, que an tes tra ba lha-
vam na re ti ra da da ma de i ra, ven da de caça e pes ca do
e pas sa ram gra da ti va men te a um sis te ma de ex tra ti-
vis mo sus ten tá vel dos pro du tos flo res ta is e con se gui-
ram pro du zir um ar te sa na to hoje ven di do no cen-
tro-sul do País.

Sr. Pre si den te, a Ama zô nia pre ci sa de pro te ção,
e cabe aos ho mens pú bli cos apo i ar essa gen te e essa 
nos sa in cal cu lá vel ri que za.

Em re cen te en tre vis ta à Fo lha de S.Pa u lo, o lí -
der in dí ge na Se bas tião Man chi ne ri de fi niu bem a luta
dos po vos da Ama zô nia: “So mos guer re i ros, não
guer ri lhe i ros, e, por na tu re za, nos de fen de mos. Espe -
ra mos que os nos sos me ca nis mos de de fe sa, que
são as leis, se jam efi ca zes”.

Essa gen te tem a le gí ti ma es pe ran ça de dis por
de me ca nis mos le ga is para a de fe sa de um pa tri mô-
nio que é de toda a Na ção bra si le i ra. O Con gres so
Na ci o nal é o es pa ço na tu ral des sa re le van te ba ta lha
pela cons tru ção de me ca nis mos que for ta le çam a de -
fe sa da Ama zô nia, e cabe a nós, po lí ti cos, a mis são
de ca pi ta ne ar essa luta.

O ca mi nho para de fen der mos a Ama zô nia é a
for ma ção de um blo co par la men tar que olhe pri o ri ta ri-
a men te para os pro ble mas da re gião, o que já está se
ma te ri a li zan do com a cri a ção de uma Fren te Par la-
men tar em De fe sa da Ama zô nia Sus ten tá vel.É ain da
uma Ban ca da re la ti va men te pe que na, de 65 De pu ta-
dos e 21 Se na do res ele i tos por sete Esta dos, mas
que, se gu ra men te, irá con tar com o apo io das Ban ca-
das dos Esta dos vi zi nhos, além de Par la men ta res
sim pá ti cos à ca u sa.

Srªs e Srs. Se na do res, a Ama zô nia bra si le i ra é
uma es tru tu ra de alta fra gi li da de, com pro ble mas gra -
ves como a bi o pi ra ta ria, o nar co trá fi co, a der ru ba da
ile gal de ma de i ra e ou tros, que as so lam a nos sa re -
gião. Não te mos um efe ti vo su fi ci en te da Po lí cia Fe de-
ral e do Exér ci to para per mi tir uma efe ti va pro te ção de 
nos sas fron te i ras. Por isso, es ta mos sen do agre di dos
em nos sa so be ra nia, e o Con gres so Na ci o nal tem o
in de cli ná vel pa pel de se con tra por a essa si tu a ção.

26340 Sá ba do 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL666     



A co mu ni da de in ter na ci o nal man tém per ma-
nen te aten ção em re la ção à Ama zô nia. Re cen te men-
te, ti ve mos pro va dis so, quan do, mais uma vez, uma
área da Ama zô nia re ce beu o tí tu lo de área es pe ci al e
a pos si bi li da de de ter mais fi nan ci a men to in ter na ci o-
nal para sua pre ser va ção.

A Orga ni za ção das Na ções Uni das para Edu ca-
ção, Ciên cia e Cul tu ra (Unes co) re co nhe ceu um con -
jun to de uni da des de con ser va ção no Esta do do
Ama zo nas como Sí tio do Pa tri mô nio Na tu ral da Hu-
ma ni da de. O con jun to in clui o Par que Na ci o nal do
Jaú, de 2,272 mi lhões de hec ta res, que já ti nha o sta-
tus de sí tio do pa tri mô nio des de o ano de 2000; a Re -
ser va de De sen vol vi men to Sus ten tá vel de Ama nã, de 
2,350 mi lhões de hec ta res; a Esta ção Eco ló gi ca de
Ana vi lha nas, de 350 mil hec ta res, no Rio Ne gro; e
par te da Re ser va de De sen vol vi men to Sus ten tá vel de 
Ma mi ra uá, cor res pon den do aos 260 mil hec ta res já
im ple men ta dos. O novo sí tio pas sa a ser co nhe ci do
como Com ple xo de Con ser va ção da Ama zô nia Cen -
tral.

O re co nhe ci men to pela Unes co sig ni fi ca que o
sí tio pas sa a ter aces so a li nhas de fi nan ci a men to es -
pe ci a is, que vi sam a ga ran tir sua pre ser va ção. Isso
não im pli ca ne nhum tipo de trans fe rên cia de ter ras,
res pon sa bi li da des ou au to ri da de a ter ce i ros, e de-
man da sim ples men te a so li ci ta ção de cada país às
Na ções Uni das para apro va ção de pro je tos de pre-
ser va ção.

No caso do Bra sil, cabe a ini ci a ti va aos Mi nis té-
ri os do Meio Ambi en te e das Re la ções Exte ri o res, o
que se tor na mu i to opor tu no, por quan to as no tí ci as
re cen tes so bre o des ma ta men to na Ama zô nia têm
sido pre o cu pan te.

Fo ram tor na dos pú bli cos, re cen te men te, os da -
dos de sa té li te do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas
Espa ci a is so bre as áre as ama zô ni cas, que es ti mam,
no biê nio de 2001-2002, um cres ci men to de 40% no
des ma ta men to da Flo res ta Ama zô ni ca em re la ção ao 
pe río do an te ri or.

Além de ope ra ções de fis ca li za ção no Pará,
Mato Gros so e Ron dô nia, o Go ver no vai cri ar um sis -
te ma úni co de li cen ci a men to de pro pri e da des ru ra is e 
fará uma re vi são das com pe tên ci as do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te, re la ci o na das às au to ri za ções de des -
ma ta men to, nos Esta dos da Ama zô nia le gal.

Se gun do a Mi nis tra do Meio Ambi en te, a ilus tre
Se na do ra Ma ri na Sil va, será for ma do um gru po de
tra ba lho in ter mi nis te ri al que es tu da rá me di das de
con tro le do des ma ta men to e in cen ti vo a ati vi da des
sus ten tá ve is na Ama zô nia.

Já ti ve mos a opor tu ni da de de, nes ta tri bu na, co -
brar do Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis té rio
do Meio Ambi en te, o cro no gra ma das me di das ne ces-
sá ri as para a vi a bi li za ção do Par que Na ci o nal Mon ta-
nhas do Tu mu cu ma que, a ma i or re ser va na tu ral do
Pla ne ta, que cor res pon de a 3,8 mi lhões de hec ta res
no ter ri tó rio do Esta do do Ama pá, o qual re pre sen to
nes ta Casa. Esta mos no aguar do das con tra par ti das
pro me ti das pelo Go ver no por ter sido re ti ra da tão ex -
pres si va área do ter ri tó rio do Esta do do Ama pá e de
seus Mu ni cí pi os. Re for çan do o que já dis se, es ta mos
no aguar do das ações pro me ti das. Espe ra mos que
tais ações não se jam es que ci das.

Sr. Pre si den te, se, de um lado, to dos se en can-
tam com a be le za da mi nha re gião, pou cos são aque -
les que, efe ti va men te, têm en vi da do es for ços para a
sua pre ser va ção, uma luta que deve ser de to dos os
bra si le i ros, por quan to as ri que zas ama zô ni cas per -
ten cem a to dos e, mais do que uma ge ra ção de de -
sen vol vi men to para os po vos lo ca is, a cor re ta ad mi-
nis tra ção da Ama zô nia se cons ti tui em uma das mais
re le van tes ques tões de se gu ran ça na ci o nal e mes mo
de nos sa so be ra nia.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Após o bri -

lhan te pro nun ci a men to do Se na dor Pa pa léo Paes, do
Ama pá, con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio,
do Ama zo nas, Lí der do PSDB nes ta Casa.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO QUE,
RETIRADO PARA REVISÃO PELO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO OPORTU–
NAMENTE.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio, o Sr. Mão San ta de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Efra im Mo -
ra is.

O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos, Se na dor.
O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, a se ma-
na está re ple ta de no tí ci as po lí ti cas que têm a ver com 
o ama du re ci men to de mo crá ti co do nos so País. 

Te nho co mi go uma gran de pre o cu pa ção e a
cren ça na im por tân cia das ins ti tu i ções, que fun ci o-
nam como uma es pé cie de guar da-chu va para a so ci-
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e da de, para as pes so as que têm a mi nha ori gem,
para os ex clu í dos. Che guei ao Se na do Fe de ral como
su plen te, não de for ma biô ni ca, de vi do a algo im por-
tan te que foi o Con gres so obe de cer as re gras, as leis
exis ten tes em nos so País. E aqui me en con tro, na su -
plên cia do Se na dor Cris to vam Bu ar que, que se tor -
nou Mi nis tro da Edu ca ção por for ça de sua for ma ção
aca dê mi ca e de sua con tri bu i ção para a edu ca ção.
Sou o seu su plen te, com mu i ta hon ra, como tam bém
fui Par la men tar no Dis tri to Fe de ral em duas opor tu ni-
da des.

Sin to-me, nes te mo men to, re pre sen tan do mi-
lha res de pes so as que, em nos so País, são vis tas
como ne u tras no pro ces so de mu dan ça, por que não
têm voz nem o am pa ro da sua ori gem. Gra ças ao Par-
ti do dos Tra ba lha do res, que aco lhe em suas fi le i ras
pes so as de vá ri os seg men tos so ci a is, para dis cu tir a
Na ção, en con tro-me nes sa si tu a ção.

Pa ra be ni zo os ama zô ni das pelo Dia da Ama zô-
nia. Hoje se co me mo ra a gran de con tri bu i ção à Na-
ção bra si le i ra dos po vos da que la Re gião, cu jos Esta -
dos es tão aqui mu i to bem re pre sen ta dos pe los Srs.
Se na do res.

Gos ta ria, tam bém, de di zer que a Ban ca da do
Dis tri to Fe de ral – com os di fe ren tes Par ti dos que a
com põem – foi re ce bi da, hoje, pelo Mi nis tro do Pla ne-
ja men to, Orça men to e Ges tão, Gu i do Man te ga, para
dis cu tir as emen das e, prin ci pal men te, a Lei nº 10.633,
de 2002, que é a lei de re pas ses para o Dis tri to Fe de-
ral. Con ver sa mos com o Sr. Mi nis tro a res pe i to de uma
di fe ren ça apre sen ta da e so bre como se po de ria
repô-la, já que en ten de mos ter ha vi do erro de cál cu lo.
S. Exª dis se, pron ta men te, que vai re ver a si tu a ção.

Fi ze mos che gar ao co nhe ci men to do Sr. Mi nis-
tro que a Ban ca da do Dis tri to Fe de ral, na sua com po-
si ção su pra par ti dá ria, pre ten de apre sen tar emen das
co le ti vas. Tra ta-se de uma po si ção his tó ri ca da nos sa
Ban ca da. Enten de mos que, ao fa zer isso, ga nha re-
mos for ça e sa i re mos do pa ro qui al para as ques tões
mais es tru tu ran tes das emen das.

So bre as re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria, o
êxi to que o Go ver no lo grou re sul tou do mé to do que
uti li zou para co lo car essa dis cus são no ce ná rio na ci o-
nal. É a pri me i ra vez que um Pre si den te da Re pú bli ca
en tre ga, pes so al men te, uma re for ma ao Con gres so
Na ci o nal, com todo o des ta que, com a im pren sa e
toda a so ci e da de acom pa nhan do. Isso é uma ino va-
ção, é algo iné di to.

A im por tân cia des se mé to do é que, du ran te o
pro ces so de dis cus são, os Mi nis tros do Go ver no da
área es ti ve ram pre sen tes. O Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni
es te ve vá ri as ve zes nes ta Casa, para dis cu tir não só

com a Ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha do res, mas
tam bém com as de ma is ban ca das. É um mé to do
aber to de dis cus são. Pen so que nun ca vi e ram tan tos
Mi nis tros ao Con gres so Na ci o nal, a con vi te, para dis -
cu tir os gran des te mas na ci o na is. Isso é si nal de res -
pe i to à ati vi da de par la men tar no nos so País, algo que
o Go ver no Lula tem como pro pó si to. Acre di to que
essa é a sua vi tó ria nes se pro ces so.

Gos ta ria tam bém de acres cen tar que esse pro -
je to, ven ce dor nas ele i ções, de dis cu tir com a so ci e-
da de o pro gra ma, na ver da de, não foi fru to de 2002,
mas de todo um pro ces so de cons tru ção, a par tir de
vá ri as mãos, de um novo mo de lo, de um novo pro je to
para a so ci e da de.E o Go ver no en ten de e res pe i ta – e
tam bém nós, como Par la men ta res – a im por tân cia da
Opo si ção, que con tri bui na fis ca li za ção dos ru mos
que es ta mos to man do. Não so mos do nos da ver da de,
mas en ten de mos que a ver da de pre ci sa ser cons tru í-
da com vá ri as ló gi cas. Te mos a nos sa pro pos ta, mas
sa be mos a im por tân cia do plu ri par ti da ris mo em nos -
so País. Nós o con si de ra mos fun da men tal, por que
per mi te que se apre sen tem as vá ri as ver da des, a fim
de se cons tru ir uma ver da de úni ca, por meio de um
con sen so. Essa é a pro pos ta.

Tan to na re for ma tri bu tá ria quan to na pre vi den-
ciá ria, hou ve a par ti ci pa ção de to dos os Par ti dos.
Com ex ce ção do PFL, par ti dos que afir mam não te -
rem par ti ci pa do da vo ta ção de vem con si de rar que al -
guns de seus mem bros vo ta ram. Em mo men to al gum
fo ram cer ce a das, como não po de ria de i xar de ser
tam bém, as suas con tri bu i ções, as suas crí ti cas, as
suas su ges tões. É cla ro que pas sa mos pelo con sen-
so da ma i o ria, pois a ló gi ca do Par la men to é a ló gi ca
das de mo cra ci as. Por tan to, foi o res pe i to que con se-
gui mos pas sar.

Apro ve i to para pa ra be ni zar, o que já era es pe ra-
do, o mé to do apli ca do pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
as sim como a par ti ci pa ção do Con gres so Na ci o nal,
das nos sas Li de ran ças, que fi ze ram com que che gás-
se mos a bom ter mo. É cla ro que as re for mas, tan to a
tri bu tá ria quan to a pre vi den ciá ria, vão pas sar pelo
Se na do, como Casa Re vi so ra, e nós tam bém, como
par ti ci pan tes da so ci e da de bra si le i ra, de ve mos dar a
nos sa con tri bu i ção. Te mos a con vic ção de que fo ram
am pla men te dis cu ti das, mas nos cabe cor ri gir uma ou 
ou tra im per fe i ção.

Pú bli ca e no tó ria foi a co lo ca ção da agen da, fe i-
ta da tri bu na pelo nos so Re la tor Tião Vi a na, para que
pos sa mos pro ce der a essa dis cus são não só com os
Se na do res mas com toda a so ci e da de bra si le i ra, com 
o ob je ti vo de che gar mos à apro va ção por ma i o ria,
por que essa é a ló gi ca das de mo cra ci as: não um con -
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sen so de 100%, mas um con sen so pelo me nos da
ma i o ria.

Esta mos vi ven do um mo men to de gran de im-
por tân cia, de gran de ri que za. Re a fir mo a mi nha con -
vic ção nes te ca mi nho que es ta mos per cor ren do, de
for ma fir me e vi go ro sa, de cons tru ção des sa nova so -
ci e da de. Cer ta men te, dias me lho res vi rão. Não te nho
dú vi da de que es ta mos cons tru in do esse pro ces so.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San ta, de acor do
com o art. 17, § 1º, que es ta be le ce: “O Se na dor só po -
de rá usar da pa la vra mais de duas ve zes por se ma na
se não hou ver ou tro ora dor ins cri to que pre ten da ocu -
par a tri bu na”.

V. Exª, Se na dor Mão San ta, em fun ção da gran -
de atu a ção que tem nes ta Casa, já ha via usa do a tri -
bu na por duas ve zes. Mas, de acor do com o art. 17, V.
Exª tem 20 mi nu tos para o seu pro nun ci a men to – fal -
tam oito mi nu tos até o fi nal da ses são, que pre ten de-
mos, se ne ces sá rio, pror ro gar. Mas acre di to que V.
Exª sa be rá re du zir o im por tan te dis cur so que fará ao
tem po da ses são.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Se na dor
Efra im Mo ra is, que pre si de esta ses são, Srªs e Srs.
Se na do res que es tão na Casa, bra si le i ros e bra si le i-
ras que as sis tem a esta ses são de hoje, 05 de se tem-
bro, sex ta-fe i ra. Quis Deus que o Se na do des se hoje
este exem plo ao País, na Se ma na da Pá tria, numa
sex ta-fe i ra! Isso sig ni fi ca como a si tu a ção mu dou,
Pre si den te Efra im: hoje, sex ta-fe i ra, e os Se na do res
aqui dan do uma de mons tra ção da pu jan ça e da re-
pre sen ta ti vi da de des te Con gres so.

Qu e ria usar da pa la vra, como úl ti mo ora dor ins -
cri to, lem bran do e me ins pi ran do na Bí blia, que diz
que os úl ti mos se rão os pri me i ros, por que va mos te -
cer co men tá ri os so bre o mais sig ni fi ca ti vo tema: a re -
for ma da pre vi dên cia.

Re for ma é algo com pli ca do. Isso está no li vro O
Prín ci pe, de Ma qui a vel. Toda re for ma é com pli ca da,
Se na dor Pa pa léo Paes, por que tira pri vi lé gi os, e os
que vão ga nhar não acre di tam. É di fí cil, não pode ser
fe i ta de cho fre.

Lá em Roma, o gran de ho mem pú bli co Si rus Pu -
bli us já di zia que um jul ga men to com pres sa ace le ra o 
ar re pen di men to pelo erro. Isso é o que não va mos fa -
zer aqui. A re for ma da pre vi dên cia che ga a esta Casa
e será mo di fi ca da.

Reli um dis cur so do Pre si den te Sar ney, de
quan do to mou pos se como Pre si den te des ta Casa,

não des ta vez, mas da vez an te ri or, e nes se pro nun ci-
a men to, Se na dor Eu rí pe des, o Pre si den te Sar ney,
que em 1955 ini ci ou a sua vida par la men tar – há qua -
se meio sé cu lo, Se na dor Efra im Mo ra is, qua se o que
V. Exª tem de ida de, que, por si nal, co me mo ra mos on -
tem, numa fes ta que não foi só sua, da sua fa mí lia e
da Pa ra í ba, mas de todo o País, e lá es tá va mos re pre-
sen tan do o Pi a uí –, di zia que este Con gres so, de qua -
se 200 anos, é a Casa do de ba te, da dis cus são, da
con tro vér sia, e que dis so tudo sai a luz. Dis se ain da
que este Con gres so – que já foi fe cha do por sete ve -
zes, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go –, é me lhor es tar
fe cha do, res pe i tan do-se os ho mens que es tão exer ci-
tan do o man da to.

Numa des sas ve zes em que o Con gres so foi fe -
cha do – sal vo en ga no, em 1967, di an te de uma con tur-
ba da mu dan ça no Po der Ju di ciá rio –, quis Deus que eu 
es ti ves se ao lado do Se na dor Pe trô nio Por tel la quan do
ele foi en tre vis ta do. E, in da ga do pela im pren sa a res -
pe i to, dis se ele ser aque le o dia mais tris te da sua vida.
Mas o Con gres so re a briu, com gran de za.

Este Con gres so, Se na dor Au gus to Bo te lho, cu -
jos re pre sen tan tes são tra zi dos pela for ça do povo,
não pode ser la ca io, vas sa lo do Po der Exe cu ti vo. Te -
mos que en ten der que não é as sim a de mo cra cia.
Enten do, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, na mi nha hu -
mil da de – pois Só cra tes, o mais sá bio, dis se: “Sei que
nada sei” –, que este não é um Po der. Como tam bém
não é nem deve ser o Exe cu ti vo. Como não é nem
deve ser o Ju di ciá rio. Enten do que de vem ser ins tru-
men tos da de mo cra cia. O Po der é o povo. O povo é o
Po der.

Assim go ver nei o meu Esta do. Ensi nei esse
cân ti co no Pi a uí. E aque le povo, com seu po der, trou -
xe-nos para cá.

Então, como pre di zia o no bre Se na dor José
Sar ney, essa re for ma tem de ser dis cu ti da, ana li sa da,
de ba ti da e mo di fi ca da. De to dos os pro nun ci a men tos,
o mais bra vo foi o do no bre Se na dor do Mato Gros so
do Sul, Ante ro Paes de Bar ros, quan do afir mou que,
se esta Casa não cum pris se a sua fun ção de aper fe i-
ço ar as leis, S. Exª fa ria uma emen da à Cons ti tu i ção
pe din do a ex tin ção do Se na do.

Hoje, sex ta-fe i ra, vim aqui e ouvi aten ta men te
vá ri os ora do res. Entre eles, um dos Lí de res mais au -
tên ti cos do Par ti do dos Tra ba lha do res, o no bre Se na-
dor Pa u lo Paim. S. Exª apre sen tou, no bre Se na dor
Efra im Mo ra is, tre ze emen das – por iro nia do des ti no,
o nú me ro tre ze é o nú me ro do PT. Esse é o en ten di-
men to. Eu, par ti cu lar men te, já apre sen tei cin co
emen das, por que acho que essa re for ma da pre vi-

Se tem bro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 6 26343    669ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



dên cia aba la, para pior, a es tru tu ra do ser vi ço pú bli co
do nos so País.

Pri me i ra men te, per gun to: quem a fez? O Mi nis-
tro Ri car do Ber zo i ni. Se na dor Efra im Mo ra is, S. Exª
não foi pre fe i ti nho como eu, não foi go ver na dor e fal -
tou-lhe a hu mil da de. Ha ve rá um ver da de i ro des mon te
do ser vi ço pú bli co. Des mon te, que ocor re rá, pri me i ro,
por con ta do teto. 

Se na dor Pa pa léo Paes, V. Exª foi pre fe i to. Deus
per mi tiu que eu fos se pre fe i to da mi nha ci da de na tal,
Par na í ba, e go ver na dor do Esta do do Pi a uí duas ve -
zes. O Pre si den te Lula, ago ra, tor nou-se, com as bên -
çãos de Deus, Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Se na dor
Mão San ta, peço li cen ça a V. Exª. Pror ro go a ses são
por mais oito mi nu tos, até 13h10min, para que V. Exª
pos sa con clu ir seu bri lhan te pro nun ci a men to.

Está pror ro ga da a ses são.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço.
Qu e ro fa lar so bre o pri me i ro erro: os te tos. O

teto do Po der Ju di ciá rio está bom – qua se R$18 mil –,
mas, para o Exe cu ti vo, ja ma is po de re mos ter como
re fe ren ci al o pre fe i to, o go ver na dor ou o pre si den te da 
Re pú bli ca. Se na dor Pa pa léo Paes, o sa lá rio de pre fe i-
to, de go ver na dor e de pre si den te é uma fic ção, é sim -
bó li co. Qu an do o Pre si den te Lula de se ja vi a jar, ele
so li ci ta um, dois três bo e ings, vi a ja e paga tudo. É a
es tru tu ra. O go ver na dor tam bém a tem. Eu fiz isso.

Então, não se pode ter isso como re fe ren ci al e
acha tar, mas sa crar, aca bar, des tru ir e des mon tar
toda a es tru tu ra exe cu ti va.

Assim, para re sol ve rem seus pro ble mas de fo -
lha, os go ver na do res anun ci am seus ren di men tos,
Se na dor Eu rí pe des Ca mar go: R$3,5 mil. E os téc ni-
cos, que de di ca ram uma, duas, três dé ca das ao ser vi-
ço pú bli co; di re to res de hos pi ta is, como o Dis tri tal,
como o do Cân cer, no Rio de Ja ne i ro, não vão fi car
com um sa lá rio de R$2,5 mil. Pro fes so res uni ver si tá ri-
os e re i to res de uni ver si da des es ta du a is, aba i xo. Isso
vai pro vo car um des mon te. O fun ci o ná rio pú bli co mal
pago vai, au to ma ti ca men te, bus car, com a sua com -
pe tên cia, um ser vi ço pri va do.

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Se na dor
Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E quan do
digo isso, Se na dor Pa pa léo Paes, não es tou de fen-
den do pro fes so res, mé di cos e en ge nhe i ros, que me -
re cem, pois há um dis pa ra te mu i to gran de en tre eles
e o teto do Ju di ciá rio.

Per gun ta ria: e o pro fes sor que en si nou aos de -
sem bar ga do res, aos ju í zes, aos mi nis tros do Su pe ri or

Tri bu nal de Jus ti ça e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral?
Estão re ce ben do por vol ta de R$2,5 mil.

É o des mon te da qui lo que ser ve ao po bre. Se -
na dor Eu rí pe des Ca mar go, V. Exª, que gos ta de po -
bre, que veio, com seus la ços, dos mais ne ces si ta-
dos, deve sa ber que são eles que pre ci sam da es co-
la pú bli ca, da fa cul da de pú bli ca, da se gu ran ça pú bli-
ca, do hos pi tal pú bli co; os ri cos não têm pro ble ma,
pe gam o avião, vão para São Pa u lo, têm as ins ti tu i-
ções pri va das.

São mu i tas fa lhas. A de mo ra no ser vi ço pú bli co
está ca u san do de sem pre go. O Pre si den te Fran ço is
Mit te rand teve ou tra vi são; por isso, foi re e le i to. Ele
nos está ins pi ran do e nós o es ta mos ci tan do. Ele di mi-
nu iu o tem po de ser vi ço para ge rar va gas.

E mais: esse ne gó cio é com pro me te dor. Se na-
dor Arthur Vir gí lio, a sua in te li gên cia é gran de, pois
es tu da, mas V. Exª tem que ler A Face Ocul ta da Re -
for ma Pre vi den ciá ria. To dos os Se na do res têm de
ler esse li vro. Por trás dis so, tudo há uma pi ra ta ria –
con de nam a pi ra ta ria dos po bres, dos ca me lôs – às
ins ti tu i ções mun di a is ne o li be ra is. São Ho mens que
per ten ce ram aos fun dos – Fun dos de Pen são do Ban -
co do Bra sil, Fun dos de Pen são da Ca i xa Eco nô mi ca
e da Pe tro brás –, ho mens com pro me ti dos com esse
mo de lo que ren do que nas ça aqui nes sas pre vi dên ci-
as... Um ho mem de di ca do, um téc ni co de ga ba ri to
não po de rá fi car com esse tipo de apo sen ta do ria pri -
va da, que vai ti rar o di nhe i ro da pro du ção, en ca mi-
nhan do-o para as es pe cu la ções ban cá ri as.

É essa a di fe ren ça.
Ou tra fa lha, Se na dor Efra im Mo ra is: exis te a

vida mé dia e a vida sa u dá vel. A vida sa u dá vel mé dia
– o Se na dor Au gus to Bo te lho, que é me di co, sabe – é
52 anos. Está em qual quer li vro de sa ú de pú bli ca. A
par tir daí, é de do en ça. Os de fen so res dis so, Se na dor
Pa pa léo Paes, acham que po dem di mi nu ir os pro ven-
tos dos apo sen ta dos, que es tão em casa e não pa-
gam pas sa gem de ôni bus para ir ao tra ba lho. Mas pa -
gam mu i to mais re mé dio, pois sa í ram da vida sa u dá-
vel. Hoje, te mos o Mal de Alzhe i mer, a ar te ri os cle ro-
se, o di a be tes, a in su fi ciên cia re nal, a hi per ten são.

Pior ain da, são as vi u vi nhas que per de ram seus
ma ri dos, per de ram um com pa nhe i ro que aju da va na
ren da fa mi li ar. Não sou da que les que cha mam apo-
sen ta dos de va ga bun dos, não. As apo sen ta do ri as no
Bra sil são tão mi se rá ve is que o apo sen ta do pro cu ra
ou tra fon te de ren da para so mar à ren da fa mi li ar e aju -
dar no or ça men to do més ti co.

São es ses os te mas que te mos que dis cu tir, e
não po de re mos fazê-lo de cho fre. Com pa ro com a mi -
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nha for ma ção pro fis si o nal. Isso é como uma ci rur gia.
Nin guém vai me dir o va lor da ci rur gia, Se na dor Au-
gus to Bo te lho, que é ci rur gião, pela ve lo ci da de com
que é fe i ta – se ope rou o apên di ce em dez mi nu tos, a
ve sí cu la em quin ze. Vai-se me dir pe las con se qüên ci-
as de sa ú de, da qui a dez, vin te, trin ta anos. É as sim,
Se na dor Efra im Mo ra is. Está aí a Cons ti tu i ção dos
Esta dos Uni dos há 200 anos; es tão aí as leis jus tas e
boas que Deus en tre gou a Mo i sés, há mais de dois
mil anos. Então, es sas leis te rão que ser mo di fi ca das,
aper fe i ço a das, para ser vi rem, por dé ca das, na me-
lho ria da vida do povo.

E as sim tam bém deve ser na Pre vi dên cia. E
esse po bre co i ta do, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go,
que não tem uma car te i ra as si na da, por exem plo. É
por que ele quer? Não. É por que o Go ver no está sen -
do in com pe ten te para cri ar fon tes de tra ba lho. E eles
es tão tra ba lhan do, es tão lu tan do. Nós apla u di mos es -
ses bra vos ho mens, os in for ma is, como os ca me lôs,
os que fa zem bico, as pe que nas in dús tri as de fun do
de quin tal. E quan do eles se apre sen ta rem à ve lhi ce?
Nada am pa ra. No pas sa do, os le gis la do res bus ca ram
aque les dis cri mi na dos, os tra ba lha do res do cam po,
que não ti nham nada. 

Con ce do um apar te ao Se na dor Pa pa léo Paes.
O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Em res pe i to

ao Pre si den te da Mesa, se rei bas tan te bre ve. O dis -
cur so de V. Exª pre en che to das as nos sas ex pec ta ti-
vas, da nos sa for ma ção pro fis si o nal e da nos sa for -
ma ção cris tã. V. Exª faz jus ti ça para com aque les que
tra ba lha ram 35 anos e se apo sen tam num mo men to
di fí cil de sua vida de vi do a sua ida de, quan do vão pre -
ci sar cada vez mais de re cur sos para aten der suas
ne ces si da des, prin ci pal men te na do en ça, já que o
Go ver no não con se gue dar um aten di men to dig no
para os apo sen ta dos. Como o Go ver no quer apro var
as re for mas tri bu tá ria e da Pre vi dên cia, que ca u sam
trans for ma ções numa so ci e da de que vive há anos
nes se sis te ma, usan do a for ça, o rolo com pres sor,
sem que o Se na do as dis cu ta? Sou mais uma voz que 
se soma ao seu dis cur so. Te mos uma res pon sa bi li da-
de mu i to gran de com o nos so País. Fal tou V. Exª re fe-
rir-se àque le di ta do que diz que “quem come apres sa-
do come cru”, re pe ti do vá ri as ve zes por V. Exª. E eu o
re pi to por V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço a
V. Exª, mas essa fra se foi dita, num mo men to de ins pi-
ra ção, pelo nos so fi ló so fo Pre si den te da Re pú bli ca ao 
ilus tre Mi nis tro da Edu ca ção, que es ta va an si o so por
le var sa ber a todo povo bra si le i ro. Essa mes ma fi lo so-
fia, vá li da para ad ver tir o Mi nis tro da Edu ca ção de
que de ve ria ter pa ciên cia, foi in cor po ra da por nós. 

Sin te ti zan do tudo o que pen so, que ro di zer que
a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal de re for ma da
Pre vi dên cia aca ba de che gar a esta Casa, após ter
sido apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos, com al -
gu mas emen das.

O re gi me par la men tar bra si le i ro é bi ca me ral, o
que exi ge que cada uma das Ca sas Le gis la ti vas exa -
mi ne em pro fun di da de as pro pos tas e pro je tos que a
elas são sub me ti dos, à luz das res pec ti vas ex pe riên-
ci as.

Não faz, por tan to, qual quer sen ti do exi gir-se do
Se na do Fe de ral, uma Casa de gran de tra di ção na
vida bra si le i ra, que exa mi ne e ape nas ho mo lo gue a
PEC da Pre vi dên cia, de modo su per fi ci al, dado que
ela já foi am pla men te de ba ti da na Câ ma ra.

O Se na do ca mi nha fir me men te para o bi cen te-
ná rio de exis tên cia e, caso ado ta do esse pro ce di men-
to, se ria uma ver da de i ra afron ta a sua gran di o sa his -
tó ria. Se ria ne gar sua com pe tên cia, seu pas sa do e
sua tra je tó ria.

Te mos, ao con trá rio, de pro ce der a uma aná li se
acu ra da da pro pos ta ori un da da Câ ma ra dos De pu ta-
dos. Há nela pon tos que ins pi ram gran des dú vi das,
que re sul ta ram na su pres são ou mu dan ça de con-
quis tas e ga ran ti as so ci a is e di re i tos ad qui ri dos ou ex -
pec ta ti va de di re i tos so bre os qua is de ve mos nos de -
bru çar na bus ca de uma so lu ção mais ade qua da para 
o Pais e seus ser vi do res.

Uma emen da cons ti tu ci o nal não pode e não
deve ser apro va da sem os re qui si tos es sen ci a is de
uma pro fun da e de mo crá ti ca dis cus são com a so ci e-
da de bra si le i ra. A pres sa, nes se caso, mais do que
nos ou tros, é ini mi ga da per fe i ção, per fe i ção essa que 
deve nor te ar nos sa vida par la men tar.

Eu mes mo te nho vá ri as dú vi das so bre de ter mi-
na dos dis po si ti vos apro va dos na PEC da Pre vi dên cia
seja na ta xa ção dos ina ti vos, seja na re du ção dos va -
lo res das pen sões, seja nas re gras de tran si ção para
os atu a is ser vi do res, seja na ins ti tu i ção da pre vi dên-
cia com ple men tar para os fu tu ros ser vi do res. A ri gor,
a re for ma de ve ria se cin gir aos fu tu ros ser vi do res, já
que os atu a is en tra ram no ser vi ço pú bli co com um
con tra to que con tém e re gu la seus di re i tos.

Nes se sen ti do, re ce bi da Asso ci a ção Na ci o nal
dos Ser vi do res da Pre vi dên cia So ci al – Anasps, en ti-
da de que re ú ne 53 mil dos 88 mil ser vi do res da Pre vi-
dên cia So ci al, so li ci ta ção e ape lo para que pro po nha
mu dan ças, o que fa rei, na pro pos ta cons ti tu ci o nal.

Não há jus ti fi ca ti va para a ta xa ção dos ina ti vos.
É con tra o di re i to pre vi den ciá rio. Não há ne nhum país, 
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com pre vi dên cia, e a nos sa tem 80 anos, com ta xa ção
de ina ti vos.

O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Por fa -
vor, con clua, no bre Se na dor.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Já con clu i-
rei, Sr. Pre si den te.

No caso da ta xa ção de ina ti vos, o pró prio Pa lá-
cio do Pla nal to, se gun do re por ta gem pu bli ca da na im -
pren sa, le van tou in dí ci os de in cons ti tu ci o na li da de da
pro pos ta. Di ver sos ju ris tas res pe i tá ve is tam bém
acom pa nha ram a nos sa li nha de pen sa men to.

A nova fór mu la de cál cu lo de pen sões tam bém
não me pa re ce fe liz e mu i to me nos jus ta. É pre ci so
exa mi nar de ta lha da men te as re per cus sões des sa
pro pos ta.

A pa ri da de sa la ri al para os atu a is ser vi do res,
quan do se ina ti va rem, pa re ce-me ex tre ma men te per -
ver sa. Por um lado, as exi gên ci as para que o ser vi dor
ga ran ta esse tra ta men to es tão ins cri tas de for ma cla -
ra e pre ci sa no tex to cons ti tu ci o nal: ida de mí ni ma no
ser vi ço pú bli co e no car go. Entre tan to, a con cre ti za-
ção da pa ri da de é jo ga da para re gu la men ta ção fu tu-
ra, via le gis la ção or di ná ria.

A pa ri da de, em to dos os ca sos, deve es tar cla ra-
men te de fi ni da na Cons ti tu i ção Fe de ral, sem sub ter-
fú gi os de qual quer na tu re za.

Não me con ven ceu, igual men te, a ins ti tu i ção do
fun do de pre vi dên cia com ple men tar para os ser vi do-
res. A pro pos ta, con for me apro va da, é pou co ra zoá-
vel, ne ces si tan do de subs tan ci al mu dan ça.

Esses pon tos não es go tam mi nhas dú vi das e,
que ro crer, de con si de rá vel par te des ta casa. Exis tem
ou tros a me re cer a de vi da aten ção das Srªs e Srs. Se -
na do res.

Temo que, ten tan do re sol ver um pro ble ma de
na tu re za fis cal, aca be mos por pro vo car gra ves con-
se qüên ci as para o fu tu ro da ad mi nis tra ção pú bli ca no
Bra sil.

Pa re ce-me que, nes te caso, o epi só di co pode
con ta mi nar o per ma nen te e o ex ces si vo foco na qui lo
que cha mam de van ta gens da re for ma pos sa im pe dir
uma vi são mais cla ra dos com pro me ti men tos fu tu ros
das me di das ora ado ta das de for ma tão apres sa da.

Sr. Pre si den te, co le gas Se na do ras e Se na do-
res, o Se na do Fe de ral tem um am plo e re le van te tra -
ba lho a re a li zar so bre a re for ma da pre vi dên cia. A Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e o Ple -
ná rio da Casa de vem de ba ter à exa us tão essa pro-

pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, sem aço da men tos
ou pra zos fa ta is, ou vin do as par tes en vol vi das e de ci-
din do com am pla li ber da de os ine vi tá ve is ajus tes a
se rem pro ce di dos na pro pos ta.

É pa pel do Se na do, e ele há de cum prir fi el men-
te sua no bre mis são, olhan do, so bre tu do, para o fu tu-
ro do País.

Deus di tou “Os Dez Man da men tos”, ra pi da men-
te. Deus! Nós não te mos esse po der. Então, te mos
que nos apro xi mar, ofe re cen do à so ci e da de leis boas
e jus tas, ins pi ra das nas Leis de Deus.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – O Sr. Se -
na dor Ro me ro Jucá, a Srª Se na do ra Ro se a na Sar ney
e os Srs. Se na do res Amir Lan do, Arthur Vir gí lio e Re -
gi nal do Du ar te en vi a ram dis cur sos à Mesa para se -
rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o trans por te ur ba no sem pre ocu pou um
lu gar de des ta que no elen co de pre o cu pa ções dos
ad mi nis tra do res pú bli cos bra si le i ros, como de cor rên-
cia de sua ine gá vel im por tân cia para as po pu la ções
das ci da des, que de pen dem, para seu des lo ca men to
co ti di a no, para o tra ba lho ou para o la zer, de um sis te-
ma pú bli co efi ci en te.

Em nos so País, a des pe i to de to dos os avan ços
ve ri fi ca dos no se tor de trans por tes, o mes mo ain da
se apre sen ta como um enor me de sa fio às mu ni ci pa li-
da des, quer em as pec tos li ga dos à en ge nha ria de
trân si to – com a fi xa ção das ro tas so ci al men te mais
ra zoá ve is –, quer em itens re la ti vos às fro tas – se gu-
ran ça e con for to – co lo ca das a ser vi ço da co mu ni da-
de; e isso tudo sem des con si de rar o cus to do bi lhe te
su por ta do di a ri a men te pelo ci da dão. A ques tão as su-
me uma di men são ain da ma i or quan do vol ta mos o
olhar para as re giões me tro po li ta nas, com seus vas -
tos con tin gen tes hu ma nos to tal men te de pen den tes
do trans por te co le ti vo.

Por tan to, foi com mu i ta sa tis fa ção que re ce bi o
úl ti mo exem plar do Anuá rio NTU2002/2003, edi ta do
pela Asso ci a ção Na ci o nal das Empre sas de Trans-
por tes Urba nos. Uma edi ção bre ve, com pac ta, po rém
den sa, ca paz de re u nir in for ma ções in dis pen sá ve is
para to dos aque les que se pre o cu pam com o trans -
por te de mas sa den tro do pe rí me tro ur ba no.
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O Anuá rio con ce de des ta que es pe ci al a três as -
sun tos re le van tes, não ape nas para o se tor, mas
igual men te para os pró pri os usuá ri os de seus ser vi-
ços. Assim, ga nham evi dên cia a re cu pe ra ção do seg -
men to, os fa to res ini bi do res do di re i to de ir e vir da po -
pu la ção de ba i xa ren da e a onda de vi o lên cia que
atin ge as em pre sas de trans por te em al guns dos prin -
ci pa is cen tros bra si le i ros.

No que se re fe re à re cu pe ra ção do se tor, des co-
bri mos que co me çam a sur gir si na is de uma even tu al
re to ma da do cres ci men to do trans por te co le ti vo ur ba-
no e me tro po li ta no por ôni bus, o que ace na com a su -
pe ra ção de uma cri se sem pre ce den tes que pon ti fi-
cou nos úl ti mos oito anos. A cri se tem um in di ca dor
de fi ni ti vo, a que da do nú me ro de pas sa ge i ros trans -
por ta dos. Con si de ra das as re giões me tro po li ta nas de 
São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Belo Ho ri zon te, Re ci fe,
Por to Ale gre, Sal va dor, For ta le za e Go iâ nia, o nú me-
ro de usuá ri os caiu de 449 mi lhões, em ou tu bro de
1995, para 327 mi lhões, no mes mo mês de 2002. Isso 
sig ni fi ca uma que da de cer ca de 27 por cen to.

Con tu do, o pior mo men to foi su pe ra do, pois no
biê nio 2000-2002 o nú me ro de pas sa ge i ros trans por-
ta dos, em bo ra mu i to in fe ri or ao pico de me a dos dos
anos 90, es ta bi li zou-se, fre an do uma cur va des cen-
den te que tra zia ex tre ma in qui e ta ção aos em pre sá ri-
os e aos em pre ga dos dos trans por tes ur ba nos. Um
ou tro in di ca dor im por tan te, a de mons trar o iní cio de
um novo mo men to para o se tor, é a di ver si fi ca ção e
re no va ção da fro ta, que teve em 1999 e 2000 os anos
de ma i or re tra ção, fa zen do avan çar a ida de mé dia
dos ôni bus co lo ca dos à dis po si ção da po pu la ção.
Essa ida de, hoje, está si tu a da em um pa ta mar pou co
su pe ri or a cin co anos e meio, e não cus ta lem brar
que, no pe río do ime di a ta men te an te ri or, a ida de mé -
dia de nos sa fro ta era in fe ri or a qua tro anos. 

Um ou tro as sun to que me re ceu des ta que na
pre sen te edi ção do Anuá rio NTU foi a pes qui sa de
opi nião en co men da da pelo Go ver no fe de ral, em
2002, por meio da en tão Se cre ta ria Espe ci al de De -
sen vol vi men to Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
que mos tra o sur gi men to do que se ria uma nova ca te-
go ria so ci al: os sem-trans por te. A cons ta ta ção é de
que, dos 45 por cen to dos bra si le i ros que for mam as
clas ses D e E, so men te 27 por cen to usam ôni bus
como meio de trans por te re gu lar nas ci da des bra si le i-
ras, ou seja, 73 por cen to, qua se três quar tos, não
têm aces so a esse tipo de ser vi ço. Esse dado, que
emer ge da pes qui sa con so li da da em 6.250 en tre vis-

tas efe tu a das em nos sos cen tros ur ba nos, me re ce a
aten ção dos pla ne ja do res pú bli cos e de nos sas au to-
ri da des eco nô mi cas, e pre ci sa ser re ver ti do ra pi da-
men te. É de cor rên cia da ab so lu ta fal ta de re cur sos,
do bru tal em po bre ci men to da po pu la ção, que se quer
con se gue cus te ar o trans por te, ven do-se cons tran gi-
da ao des lo ca men to a pé ou de bi ci cle ta.

Por ou tro lado, a mes ma en que te re ve la uma
ava li a ção re la ti va men te po si ti va para os ser vi ços de
trans por te co le ti vo mu ni ci pal por ôni bus, ou vi das as
po pu la ções de Belo Ho ri zon te, Cu ri ti ba, For ta le za,
Por to Ale gre e Sal va dor. Já a per cep ção dos usuá ri os
das me ga me tró po les – São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro –
mos tra uma si tu a ção pior, no que se ria um mero re fle-
xo dos pro ble mas de pla ne ja men to e ges tão que afli -
gem es sas duas ci da des.

A vi o lên cia ur ba na ma ni fes ta da tam bém na de -
pre da ção de ôni bus fi gu ra, fi nal men te, como ou tro
tema em man che te no Anuá rio NTU. Nos pri me i ros
qua tro me ses des te ano, se gun do a pu bli ca ção, fo ram
des tru í dos 864 car ros no Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e
Go iâ nia. É um nú me ro ver da de i ra men te pre o cu pan te,
que aca ba one ran do ain da mais os cus tos do trans -
por te, com pro me ten do e re du zin do fro tas e im pon do
pre ju í zos à pró pria po pu la ção usuá ria. Tra ta-se de
ques tão ur gen te, que tam bém pre ci sa ser equa ci o na-
da com pres te za. Ape nas no Rio de Ja ne i ro, nos úl ti-
mos qua tro anos, as per das atin gi ram a soma de 37
mi lhões de re a is.

Qu e ro men ci o nar ape nas mais dois as sun tos in -
te res san tes abor da dos pela pu bli ca ção – o con tro le
de ta ri fas e o com ba te ao trans por te ile gal de pas sa-
ge i ros –, para, en fim, re gis trar aqui, Se nhor Pre si den-
te, a sa tis fa ção de ve ri fi car a pre o cu pa ção so ci al da
Asso ci a ção Na ci o nal das Empre sas de Trans por tes
Urba nos, a NTU, que, com este Anuá rio, vem a pú bli-
co pres tar con tas de sua atu a ção, de ba ten do ques-
tões que in te res sam não so men te ao se tor, mas a
toda a so ci e da de bra si le i ra. Cum pri men tos ao pre si-
den te da NTU, Otá vio Vi e i ra da Cu nha Fi lho, e aos di -
ri gen tes des sa en ti da de. Que con ti nu em a tra ba lhar
com de ter mi na ção, para me lho rar o trans por te ur ba-
no bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, gos ta ria de re gis trar e apla u dir a ini -
ci a ti va da Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas para as
Mu lhe res e da Fun da ção Ale xan dre Gus mão do Mi -
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nis té rio das Re la ções Exte ri o res que, na data de on -
tem, re a li zou o Se mi ná rio “Mu lher, Po lí ti ca e Po der no
Bra sil” com o ob je ti vo de ini ci ar o de ba te so bre a par ti-
ci pa ção fe mi ni na nas ele i ções de 2004.

Sem dú vi da al gu ma, a cres cen te pre sen ça fe mi-
ni na na po lí ti ca e, so bre tu do, nos par la men tos é um
ex ce len te si nal. Ela in di ca no vas pers pec ti vas de
avan ço no cam po dos di re i tos ci vis, po lí ti cos e so ci a is
– áre as em que tra di ci o nal men te o ho mem exer ceu
pri ma zia so bre as mu lhe res.

Esse qua dro de de si gual da de co me çou a ser
mo di fi ca do, no mun do mo der no, com o ideá rio que
acom pa nhou as re vo lu ções ame ri ca na e fran ce sa.
Con tu do, mes mo nes sas so ci e da des mais avan ça das,
a mu lher não con se guiu usu fru ir, de ime di a to, a mu-
dan ça de pa ra dig ma que as re vo lu ções pro me ti am.

A li ção de igual da de de di re i tos en tre ho mens e
mu lhe res, co ro lá rio de uma so ci e da de li vre de pre-
con ce i tos e de pri vi lé gi os, é re la ti vi za da, no Bra sil, em 
fun ção de nos so qua dro his tó ri co de ex clu são so ci al,
con cen tra ção de ren da e au to ri ta ris mo po lí ti co.

No Bra sil Impe ri al, o pa pel so ci al da mu lher era
uni ca men te o de cu i dar da casa e dos fi lhos. A per -
mis são para fre qüen tar ins ti tu i ções de en si no só foi
con ce di da às mu lhe res bra si le i ras no ano de 1827.
Ain da as sim, a edu ca ção fe mi ni na era vol ta da para a
per pe tu a ção da con di ção co ad ju van te da mu lher.

O mer ca do de tra ba lho, por sua vez, era pra ti ca-
men te im per meá vel à pre sen ça fe mi ni na. O mo de lo
tra di ci o nal de fa mí lia atri bu ía à mu lher a fun ção de cu -
i dar dos fi lhos e das ta re fas do més ti cas. Nas clas ses
me nos pri vi le gi a das, con tu do, a ba i xa ren da do ho-
mem era com ple men ta da, via de re gra, pe los fru tos
do tra ba lho fe mi ni no. O tra ba lho, para es sas mu lhe-
res, não era um di re i to, mas, sim, uma im po si ção eco -
nô mi ca, fru to das ne ces si da des de so bre vi vên cia.

Ao ana li sar mos o es pec tro po lí ti co na ci o nal, ve -
re mos que este era um re du to mas cu li no no Bra sil de
fins do sé cu lo XIX. A par ti ci pa ção fe mi ni na na vida po -
lí ti ca na ci o nal exis tia, mas de for ma in ci pi en te e pon -
tu al. Nos úl ti mos anos do Impé rio, por exem plo, li gas
abo li ci o nis tas com pos tas por mu lhe res atu a ram de
for ma sig ni fi ca ti va no pro ces so que cul mi nou na abo -
li ção da es cra va tu ra.

Os an se i os fe mi ni nos no sen ti do de par ti ci pa-
rem, de modo ati vo, na vida po lí ti ca na ci o nal ti ve ram
um gran de sal to com o mo vi men to fe mi nis ta do co me-
ço do sé cu lo XX. Nes se pe río do, Bert ha Lutz se des -

ta cou por seu es pí ri to de li de ran ça e pela sua de di ca-
ção à ca u sa fe mi nis ta. Seus es for ços, em con cer to
com ou tras li de ran ças fe mi ni nas, cul mi na ram, em
1932, na ins ti tu i ção do voto fe mi ni no no Bra sil, me di-
an te a pro mul ga ção do Có di go Ele i to ral.

Essa evo lu ção do ar ca bou ço ju rí di co na ci o nal
foi co ro a da com a ele i ção, pela pri me i ra vez na his tó-
ria bra si le i ra, de uma mu lher para in te grar o Par la-
men to do País, Car lo ta Pe re i ra de Qu e i roz, além de
vá ri as de pu ta das es ta du a is.

Des se pe río do em di an te, des con ta dos os pe-
río dos de ex ce ção au to ri tá ria do Po der Exe cu ti vo, a
par ti ci pa ção da mu lher no Po der Pú bli co vem au men-
tan do sen si vel men te. Nos 71 anos de pre sen ça fe mi-
ni na no Par la men to bra si le i ro, a re pre sen ta ção sal tou
de 0,4% para 8,8% do to tal de ca de i ras na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

No Se na do Fe de ral bra si le i ro, ape sar do iní cio
tar dio, a ban ca da fe mi ni na é, hoje, pro por ci o nal men te
ma i or que a de nos sa Casa irmã. So mos 10 Se na do-
ras, o que, em um uni ver so de 81 par la men ta res, re -
pre sen ta 12,3% do to tal de ca de i ras.

Aliás, é lí ci to afir mar que o Se na do Fe de ral bra -
si le i ro tem pas sa do por trans for ma ção iné di ta em sua
his tó ria. O per fil po lí ti co da Casa tem so fri do pro fun-
das al te ra ções, pois o Se na do tem aco lhi do mu lhe res
em ble má ti cas na luta pe los di re i tos da ci da da nia,
como é o caso, por exem plo, de Be ne di ta da Sil va e
de Ma ri na Sil va.

A ex tra or di ná ria ten dên cia de re no va ção que
ob ser va mos no Par la men to Fe de ral se re pe te nas ou -
tras es fe ras de go ver no e tam bém nos ou tros Po de res
da Re pú bli ca. No Po der Exe cu ti vo Esta du al, tive a
hon ra de ser ele i ta, em 1994, a pri me i ra Go ver na do ra
de Esta do do Bra sil. No âm bi to fe de ral, três Mi nis té ri-
os e uma Se cre ta ria de Esta do são en ca be ça dos por
mu lhe res. Re cen te men te, ou tro gran de fe i to foi atin gi-
do quan do da no me a ção da Mi nis tra Ellen Gra cie
Northfle et para com por o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

De fi ni ti va men te in se ri da na vida pú bli ca bra si le i-
ra, a par ce la fe mi ni na da po pu la ção nun ca es te ve an -
tes tão bem re pre sen ta da na his tó ria do Bra sil.

Con tu do, ain da há mu i to a con quis tar. Ape sar de 
os avan ços te rem sido no tá ve is, ain da per sis tem dis -
cre pân ci as na re mu ne ra ção en tre ho mens e mu lhe-
res. O acú mu lo das fun ções de dona de casa e de pro -
fis si o nal in se ri da no mer ca do de tra ba lho con ti nua a
ser uma re a li da de na ma i o ria dos la res bra si le i ros.
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Tais dis cre pân ci as de vem ser en fren ta das de ma ne i ra
ine quí vo ca pelo Par la men to, em seu pa pel de tes te-
mu nha e de pro ta go nis ta do di re i to em for ma ção.

Para que o Par la men to seja in tér pre te fi de dig no
dos an se i os po pu la res, po rém, há que ser su pe ra da a 
ques tão da sub-re pre sen ta ção fe mi ni na, fe nô me no
que ocor re tam bém nos ou tros Po de res. Hoje em dia,
mais de 50% do ele i to ra do no Bra sil é com pos to de
mu lhe res; no en tan to, pou co mais de 10% dos car gos
ele ti vos são ocu pa dos por elas.

O Par la men to, es pa ço do diá lo go ra ci o nal e da
pon de ra ção, é, sem dú vi da, um meio de sa fi an te para
as mu lhe res. Mas as mu lhe res tal vez re pre sen tem um 
de sa fio ain da ma i or para os Par la men tos. As Ca sas
Po lí ti cas, que hoje nos re ce bem, se vêem na obri ga-
ção de re pen sar seu pró prio pa pel como ins ti tu i ção,
se vêem na obri ga ção de re pen sar seu pró prio con ce-
i to de re pre sen ta ti vi da de po pu lar.

Nes se sen ti do, eli mi nar os pre con ce i tos e cor ri-
gir as de si gual da des de gê ne ro são con di ções ne ces-
sá ri as para po der mos fa lar em uma real ex pe riên cia
de mo crá ti ca e ci da dã.

Mu i to Obri ga da!

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o in cha ço dos gran des cen tros ur ba nos
bra si le i ros ti ve ram, nas úl ti mas dé ca das, dois im pul-
sos prin ci pa is: de um lado, os cha ma dos fa to res de
ex pul são do cam po e dos pe que nos mu ni cí pi os bra si-
le i ros; de ou tro, os fa to res de atra ção das ci da des. Por 
mu i to tem po, a mi gra ção ru ral-ur ba na foi o re tra to
mais que fiel de duas di men sões de uma mes ma re a-
li da de: a real pre ca ri e da de do cam po e o vir tu al fas cí-
nio pe las lu zes da ci da de.

Os go ver nos que se su ce de ram en fren ta ram a
ques tão a par tir de uma vi são pon tu al, com so lu ções
que se mos tra ram pa li a ti vas, por ata ca rem o pro ble-
ma atra vés de pro gra mas se to ri a is, lo ca li za dos e sem 
par ti ci pa ção efe ti va da po pu la ção. O que mais se per -
ce beu fo ram in ter ven ções com pen sa tó ri as, a re bo-
que dos prin ci pa is pro ble mas, sem uma pre o cu pa ção
mais pro fun da com suas ver da de i ras ca u sas e sem a
ne ces sá ria com pre en são das suas in ter-re la ções se -
to ri a is e es pa ci a is. Foi o tem po dos cha ma dos pro gra-
mas es pe ci a is, ora des ti na dos aos pe que nos pro du-
to res ru ra is e aos mu ni cí pi os me no res, ora para as
po pu la ções ur ba nas mais ca ren tes, no ta da men te nos 
mu ni cí pi os de ta ma nho mé dio, com a fi na li da de de
es tan car as mi gra ções para os gran des cen tros ur ba-

nos. Eram os, as sim de no mi na dos, PDRIs e os Pro -
gra mas de Cen tros Inter me diá ri os, ou de “Ci da-
des-Di ques”.

A re a li da de mos trou, logo a se guir, que es sas
in ter ven ções, lo ca li za das e se to ri a is, não pro du zi ram
os re sul ta dos es pe ra dos. Ao con trá rio, o que se per -
ce beu foi que os pro gra mas ru ra is ser vi ram, na ma i o-
ria das ve zes, como su por te de in fra-es tru tu ra para a
ins ta la ção, logo de po is, de em pre sas ru ra is, prin ci pal-
men te, gran des pro je tos de ir ri ga ção, pou co ab sor ve-
do res de mão de obra. Tam bém a cha ma da “face ur -
ba na” de mons trou ser in su fi ci en te para “se gu rar” a
po pu la ção mi gran te, igual men te pro vo can do “in cha-
ços” nos mu ni cí pi os de mé dio por te. É que, es ses pro -
gra mas, nor mal men te fi nan ci a dos por or ga nis mos fi -
nan ce i ros in ter na ci o na is, como o Ban co Mun di al e o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, não por
aca so, pro cu ra vam es ca mo te ar as ca u sas es tru tu ra is
do pro ble ma, como a de mo cra ti za ção do aces so à
ter ra e as mu dan ças na re la ção de po der e de pro pri e-
da de dos me i os de pro du ção. Iden ti fi ca dos os fo cos
de ten são so ci al, as in ter ven ções pro cu ra vam cri ar
uma es pé cie de “bar re i ra” para os pro ble mas lo ca is,
como se fos sem úni cos e sem uma vi são de con jun to
das ca u sas es tru tu ra is que os ali men ta vam.

Nes te qua dro, nem mes mo se pro cu ra va es ten-
der a abran gên cia das po lí ti cas pú bli cas dis cri mi nan-
tes ou, o que se ria mais ade qua do, mo di fi cá-las. Ao
con trá rio, cri a va-se uma es pé cie de “bra ços” das po lí-
ti cas exis ten tes, para pú bli cos e lo ca is de ter mi na dos,
no cla ro in tu i to de pre ser vá-las.

Hoje, o que se per ce be, é uma ten dên cia de re -
ver são da mi gra ção, ago ra no sen ti do ur ba no-ru ral.
Não se tra ta, evi den te men te, de uma ma i or atra ção
des te úl ti mo. Não há, por tan to, nem vir tu al men te, as
“lu zes do cam po”. O real, ago ra, é o to tal es go ta men to
das con di ções de vida nas gran des e mé di as ci da des,
fru to da ex clu são so ci al, ca u sa do ra prin ci pal da vi o-
lên cia que trans for mou as áre as ur ba nas em ver da-
de i ros cam pos de ba ta lha de uma guer ra ci vil não de -
cla ra da. O que se per ce be, ain da, é que, tam bém
ago ra, essa mi gra ção, em sen ti do in ver so, não se dá
acom pa nha da de uma aco lhi da mais pla ne ja da nos
lo ca is de des ti no. Não é à toa que os fo cos de ten são
so ci al se alas tram por to das as re giões do país. Tam-
bém não é à toa que, hoje, es ses fo cos são pro ta go ni-
za dos por pes so as mais po li ti za das, com ca rac te rís ti-
cas ad qui ri das na tra je tó ria ur ba na. Não são mais
igua is as ca be ças que de i xa ram o cam po em ou tros
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tem pos. Esses mi gran tes, pe las agru ras da vida, e
pela luta pela so bre vi vên cia, par ti ci pa ram, nas ci da-
des, de mo vi men tos so ci a is or ga ni za dos onde, no mí -
ni mo, se acen tua a ca pa ci da de de crí ti ca e de in dig-
na ção.

Essa mes ma re a li da de está a re cla mar, por tan to,
que se for mu le um novo pa ra dig ma de de sen vol vi men-
to, na ela bo ra ção de po lí ti cas pú bli cas des ti na das a
ata car os gran des pro ble mas na ci o na is nos dias de
hoje, como o de sem pre go, a fome, a mi sé ria e a vi o lên-
cia. Por trás de to das es sas ma ze las, a ques tão da ex -
clu são so ci al. Essa pa re ce ser a pa la vra-cha ve, que
deve ori en tar a for mu la ção des se novo pa ra dig ma: a
cons tru ção da ci da da nia, que deve se ma ni fes tar atra -
vés da in clu são da po pu la ção bra si le i ra nos fru tos do
de sen vol vi men to e nos des ti nos do País. O ex clu í do
tem que de i xar de ser con si de ra do, como an tes, um
“ca ren te”. Ele é, por di re i to, um ci da dão.

A di vi são en tre pro ble mas ru ra is e ur ba nos deve 
se cir cuns cre ver, no má xi mo, às fi na li da des de cu nho
me ra men te di dá ti co. Na ver da de, eles são fa ces de
uma mes ma mo e da, que tem no mo de lo con cen tra-
dor de ren da e ex clu den te, a sua cu nha gem. Os pro -
ble mas po dem es tar se trans fe rin do da ci da de para o
cam po, com ma i or in ten si da de e di fe ren te rou pa gem,
mas as so lu ções não me re cem mais qual quer ad je ti-
va ção, se ru ra is ou ur ba nas. O que eu de fen do é que
se as su ma, des de já, uma mu dan ça de pos tu ra di an te
des ses pro ble mas e um novo en fo que ter ri to ri al na
im plan ta ção de po lí ti cas pú bli cas. O Esta do deve se
adi an tar e cri ar to das as con di ções pos sí ve is para
que, no con fron to en tre pro ble mas e po ten ci a is, ga-
nhem es tes úl ti mos. Tudo in di ca que é nos mu ni cí pi-
os, prin ci pal men te os de me nor por te, que aflo ram es -
ses po ten ci a is. Não se pode, en tre tan to, man ter a
con cep ção de pro gra mas se to ri a is, uni dis ci pli na res e
com pú bli co her me ti ca men te de fi ni do. Não se tra ta,
mais, de um pro ble ma ru ral, ou ur ba no. Há pro ble mas
na ci o na is, que os mu ni cí pi os po dem con tri bu ir, com
van ta gens, na bus ca da me lhor so lu ção. Não há, por -
tan to, pla cas de pe rí me tro ur ba no ou ru ral a de fi nir li -
mi tes de pro ble mas, ou de so lu ções.

O Go ver no atu al de mons tra ter essa pre o cu pa-
ção. É o que está es tam pa do na pro pos ta, em fase fi -
nal de ges ta ção, de uma po lí ti ca na ci o nal de as sis tên-
cia téc ni ca e ex ten são ru ral – ATER, no Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio. Em pri me i ro lu gar, está mu -
i to pre sen te, na pro pos ta, a com pre en são dos gran -
des pro ble mas na ci o na is, de cor ren tes e pro pul so res

da ex clu são so ci al: o de sem pre go, a fome, a mi sé ria,
a vi o lên cia, a fal ta de ci da da nia. Em se gun do lu gar, a
cons ta ta ção de que a agri cul tu ra bra si le i ra tem to das
as con di ções de res pon der, a con ten to, a essa ex clu-
são so ci al. Por fim, que, da das as suas ca rac te rís ti-
cas, é a agri cul tu ra fa mi li ar que tem as me lho res con -
di ções de pro pi ci ar, não ape nas as me lho res al ter na-
ti vas para so lu ção des ses pro ble mas, mas a agi li da de
que a sua di men são re quer. À pri me i ra vis ta, pode pa -
re cer uma con tra di ção, e in di car tra tar-se de um pro -
gra ma se to ri al, com de fi ni ção rí gi da de pú bli co. Não é
o caso. O cer ne da pro pos ta é a cons tru ção da ci da-
da nia. Para tan to, de fen de a agri cul tu ra fa mi li ar como
a es tra té gia mais ade qua da para atin gir esse ob je ti vo,
ten do em vis ta que é ela a mais viá vel, le van do-se em
con ta as ha bi li da des da po pu la ção e a ca pa ci da de da
ati vi da de agrí co la de pe que no por te no sen ti do de ge -
rar em pre gos, pro du zir ali men tos, ge rar ex ce den tes,
au fe rir ren da e de con tra por a ex clu são. De cons tru ir a 
ci da da nia, en fim.

É bom lem brar que a agri cul tu ra fa mi li ar gera o
ma i or nú me ro re la ti vo de em pre gos, a um cus to me -
nor, que qual quer ou tra ati vi da de pro du ti va. Se gun do
a FAO, ela cria uma ocu pa ção para cada 9 hec ta res
ex plo ra dos, com um in ves ti men to de pou co me nos de 
R$ 10 mil por fa mí lia. Ela já mo bi li za 14 mi lhões de
pes so as, o equi va len te a 60% de to dos os tra ba lha-
do res na agri cul tu ra bra si le i ra, que pro du zem 31% do
ar roz, 70% do fe i jão e 49% do mi lho. No mo de lo de
pro du ção fa mi li ar, o tra ba lho e a ges tão da ati vi da de
são in ti ma men te re la ci o na dos, é o pró prio pro du tor
quem di ri ge os ne gó ci os, há uma ên fa se na di ver si fi-
ca ção das ati vi da des, na du ra bi li da de dos re cur sos e
na qua li da de de vida. Por ser mais di ver si fi ca da, ela é
mais imu ne a cri ses.

Por tan to, é nes ta pers pec ti va que vejo a for mu-
la ção da “Po lí ti ca Na ci o nal de Assis tên cia Téc ni ca e
Exten são Ru ral”, pelo novo Go ver no: o Esta do se an -
te ci pa na pre pa ra ção das con di ções ne ces sá ri as
para trans for mar a ques tão mi gra tó ria ci da de-cam po,
não como um novo pro ble ma, ago ra com mão tro ca-
da, mas como so lu ção para os gran des pro ble mas
na ci o na is do de sem pre go, da fome, da ex clu são so ci-
al e da vi o lên cia. Não há, como an tes, uma vi são di fu-
si o nis ta de tec no lo gi as que per mi tam, como ob je ti vo
cen tral, au men tos de pro du ção e de pro du ti vi da de,
mas a cons tru ção da ci da da nia, em fal ta, prin ci pal-
men te, nas gran des e mé di as ci da des, para onde se
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di ri giu o flu xo mi gra tó rio dos anos an te ri o res e que,
ago ra, ten de a re flu ir.

Não se quer, com isso, re fre ar o agro ne gó cio, ou 
a em pre sa ru ral. Ao con trá rio, é aí que re si de o nos so
ma i or po ten ci al de ex por ta ção, o que tem per mi ti do
os nos sos su pe rá vits co mer ci a is. O que se quer en fa-
ti zar é que, as po pu la ções que se di ri gem para o cam -
po, ou a que nele quer per ma ne cer, qua se sem pre
não pos sui con di ções de ge rar ne gó ci os que de man-
dem in ves ti men tos sig ni fi ca ti vos. Mais do que isso, o
seu ní vel de exi gên cia, por par te do Esta do, tem se
de mons tra do di mi nu to em re la ção à sua res pos ta em
ter mos de pro du ção e de ge ra ção de ren da e de em -
pre go. Está aí, quem sabe, a cha ve para a re so lu ção
da gran de ma i o ria dos pro ble mas que po vo am as
pes qui sas de opi nião pú bli ca, nos dias de hoje. 

A pro pos ta de Assis tên cia Téc ni ca e Exten são
Ru ral, a ATER, não po de ria es tar em lu gar me lhor.
Fos se an tes, in de pen den do de onde se en con tras se,
ins ti tu ci o nal men te, com cer te za, ela se pro po ria, no
má xi mo, atu a li zar me di das com pen sa tó ri as no sen ti-
do de mi ni mi zar pro ble mas lo ca li za dos. No con tex to
da re for ma agrá ria, no Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio, tudo in di ca que, ago ra, a as sis tên cia téc ni ca
ad qui ra uma vi são, pro a ti va, de po ten ci al, e não ape -
nas, re a ti va, de pro ble ma. Não é para man ter vivo um
“ca ren te”, ví ti ma da mo der ni za ção do cam po. É para
con ce ber ci da dãos, ex clu í dos, até aqui, por um mo -
de lo, uni ca men te, di fu si o nis ta e mo der ni zan te. A re-
for ma agrá ria não será, com essa po lí ti ca, uma mera
dis tri bu i ção de ter ras. Inte gra da com essa con cep ção
de ATER, ela é, en tão, uma pro pos ta de cons tru ção
de ci da da nia.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

O BRASIL CAMINHA PARA O GRANDE DESASTRE,
MOVIDO PELO GOVERNO LOTEADO DO PT

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
ca mi nha la men ta vel men te para o gran de de sas tre e
só há um cul pa do: o go ver no lo te a do do Pre si den te
Lula. De nada vale o PT ten tar apa gar as apa rên ci as.
Elas são mu i to vi sí ve is. E não é o PSDB o úni co a de -
nun ci ar o qua dro fu nes to e ca la mi to so e que os pe tis-
tas in sis tem em dar con ti nu i da de.

Há tam bém ou tros seg men tos. Na im pren sa,
por exem plo, es sas ad ver tên ci as são diá ri as, como

mos tra hoje O Esta do de S. Pa u lo, em edi to ri al, ao
as si na lar:

(...) é im por tan te a cons ta ta ção de que 
o PT, ao con trá rio do que di zi am seus lí de-
res an tes das ele i ções, não tem qua dros ca -
pa zes de go ver nar efi ci en te men te o País.

Os qua dros de que dis põe o par ti do, acres cen to,
no mí ni mo não es tão à al tu ra do País, ao con trá rio do
que in sis tem os au to res do lo te a men to da má qui na
ad mi nis tra ti va. Este tris te ca pí tu lo da his tó ria bra si le i-
ra é ob je to da CPI que, como ou tros 33 Se na do res,
pro pus ao Se na do, mas que en fren ta, in cri vel men te,
a ob je ção do par ti do de Lula.

Enquan to isso, for jan do uma pre me di ta da pos -
tu ra de dis si mu la ção, como se fos se um ma nho so e
so ler te per so na gem da vida bra si le i ra, o Pre si den te
dá uma de son si nho e de cla ra que “não hou ve o é
dan do que se re ce be" para con se guir apro var a re for-
ma tri bu tá ria, em pri me i ro tur no nes ta ma dru ga da na
Câ ma ra.

Fico ima gi nan do que o Pre si den te su põe que to -
dos nós bra si le i ros so mos to los e acre di ta mos que
sua fala é sen sa ta. Não é. O que ele dis se hoje, na re -
u nião do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al, che ga a es tar re cer pe las se gui das con tra di-
ções de sua fa la ção.

Se gun dos após di zer que não hou ve “toma lá,
dá cá”, o Pre si den te Lula con fir ma o opos to, ao afir -
mar que o go ver no con ti nu a rá ne go ci an do quan do o
tex to che gar ao Se na do. “Os que cri ti cam os acor dos
que fa ze mos são os mes mos que nos cha ma ri am de
iná be is se não fi zés se mos o acor do.”

Não con ten te com ta ma nhos dis pa ra tes, para
mu i tos um de sar ra zo a do e des pro po si ta do ab sur do, o 
Pre si den te ain da en che de elo gi os os con du to res das 
ne go ci a ções: “Foi mu i to im por tan te a ca pa ci da de de
ne go ci a ção mos tra da pela Casa Ci vil, pelo mi nis tro
José Dir ceu, e tam bém pelo mi nis tro Pa loc ci [Anto nio,
Fa zen da]”.

Quo va dis, Pre si den te?

Enquan to isso, no Bra sil real, o que se vê é uma
po pu la ção per ple xa, que já sabe que é quem vai pa -
gar, por exem plo, o pre ço da ele va ção da car ga tri bu-
tá ria, des men ti da pe los áu li cos do Pla nal to, mas pre -
sen te no tex to da re for ma tri bu tá ria.

Isso tudo, em meio ao es pe tá cu lo do lo te a-
men to.
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No mes mo edi to ri al da edi ção de hoje, o Esta-
dão, que já cri ou uma su be di to ria es pe ci al para “lo te-

a men to po lí ti co”, le mos o se guin te:
“O ‘apa re lha men to’ do Esta do, que vem sen do

sis te ma ti ca men te le va do a cabo pelo go ver no do PT,
não é só o re tro ces so éti co de um par ti do que, quan -
do na opo si ção, pri ma va pela se ve ra con de na ção de
qual quer for ma de ne po tis mo ou de fa vo re ci men to,
exi gin do que o mé ri to fos se o úni co cri té rio para no -
me a ções e pro mo ções no ser vi ço pú bli co.”

“O que é ver da de i ra men te gra ve, a pon to de
com pro me ter o fu tu ro do País, se o PT pros se guir
na mar cha para o de sas tre, é o de lí rio que leva os
atu a is go ver nan tes a achar que o mun do foi cri a do no
dia 1.º de ja ne i ro, quan do Lula to mou pos se, e que
tudo o que foi fe i to até en tão está er ra do, não pres ta
ou ser ve a in te res ses es cu sos. E, por tan to, pre ci sa
ser des man te la do. Ora, a he ran ça mal di ta que o go -
ver no Fer nan do Hen ri que te ria de i xa do para a atu al
ad mi nis tra ção não de ve ria ser mais que um slo gan
pró prio para jus ti fi car as di fi cul da des na tu ra is da tran -
si ção ad mi nis tra ti va.

É la men tá vel o que está ocor ren do nes te mo-
men to no País. O go ver no pe tis ta pro cu ra en co brir a
re a li da de, ar ro lha as ver da des, en vol ve-se em re do-
ma, en che-se de ar ro gân cia, abri ga-se no ir re al e de i-
xa lon ge o com por ta men to éti co.

Com essa pos tu ra pou co re co men dá vel de um
par ti do que pro me tia tudo, a co me çar pe los tais de 10
mi lhões de em pre gos, vai ser mu i to di fí cil o Bra sil
cres cer nes te se gun do se mes tre, pela con clu são a
que che gou a co lu nis ta de eco no mia do Esta dão, jor-
na lis ta So nia Racy. Ela se ba se ou em três in di ca do res
de in ves ti men to le van ta dos pelo eco no mis ta Men don-
ça de Bar ros, de São Pa u lo – im por ta ção de bens de
ca pi tal, pro du ção na ci o nal de bens de ca pi tal e pro du-
ção de ci men to.

Essa tris te re a li da de é ain da mais la men tá vel di -
an te tam bém de ou tro pe río do de re tra ção, o pri me i ro
se mes tre. Por tan to, já lá se vão dois se mes tres ne ga-
ti vos, por tan to, um ano per di do. Exa ta men te o pri me i-
ro ano do go ver no pe tis ta do Pre si den te Lula, que,
como o ano ini ci al de seu man da to, tam bém está per -
di do. E per di do está seu go ver no todo.

Pe los da dos men ci o na dos, as im por ta ções de
bens de ca pi tal, até ju lho, em nú me ros fí si cos, ca í ram
33%. A pro du ção de bens de ca pi tal até cres ceu um
pou co, 2%, mas este cres ci men to, pela aná li se de
Men don ça de Bar ros, se deu ba si ca men te por ca u sa
da ven da de tra to res, co lhe i ta de i ras e ou tros im ple-

men tos agrí co las. “Caso con trá rio, tam bém aí os nú -
me ros se ri am ne ga ti vos.

Uma das ca u sas da gra ve si tu a ção eco nô mi ca
bra si le i ra, que se gue em con ti nuo e pre o cu pan te de -
clí nio é o des man te la men to da clas se mé dia, pra ti ca-
men te var ri da pelo PT. Com o po der de com pra em
ba i xa, os bra si le i ros que in te gra vam essa ca te go ria
em de li be ra do pro ces so de ex tin ção, no mês de agos -
to, a in dús tria au to mo bi lís ti ca re gis trou que da de
16,4% em re la ção ao mês an te ri or.

E mais uma vez as ex por ta ções de ve í cu los sal -
va ram o de sem pe nho do se tor au to mo ti vo no mês
pas sa do. No pe río do, fo ram ven di dos para o mer ca do
ex ter no US$ 519,89 mi lhões – um au men to de 60,3%
em re la ção ao mes mo mês de 2002.

Foi a pri me i ra vez na his tó ria da in dús tria au to-
mo ti va bra si le i ra que as ex por ta ções ul tra pas sam a
mar ca de US$ 500 mi lhões.Na com pa ra ção com ju -
lho, hou ve um au men to de 16,7% nas ven das ex ter-
nas de ve í cu los. No acu mu la do do ano, as ex por ta-
ções che gam a um vo lu me de US$ 3,326 bi lhões -um
au men to de 35,8% em re la ção ao mes mo pe río do do
ano pas sa do.

No lado con trá rio, as ven das de ve í cu los no
mer ca do in ter no e a pro du ção re to ma ram a tra je tó ria
de que da que ha via sido re ver ti da em ju lho. As ven -
das des pen ca ram, pelo de clí nio da clas se mé dia.

Em agos to, a in dús tria au to mo ti va pro du ziu
100.767 uni da des, uma que da de 11,3% em re la ção a 
ju lho e 20,4% na com pa ra ção com o mes mo mês de
2002.

No acu mu la do do ano, quan do as ven das to ta li-
zam 862.043 ve í cu los, a que da é de 9,9%.

No mês pas sa do fo ram pro du zi dos 132.815 ve í-
cu los – o me nor vo lu me des de fe ve re i ro de 2002,
quan do fo ram fa bri ca dos 123,9 mil uni da des. A que da
é de 11,3% na com pa ra ção com ju lho e de 6% com o
mes mo mês do ano pas sa do.

A in dús tria au to mo ti va en cer rou agos to com
92,4 mil pes so as em pre ga das, uma que da de 0,2%
em re la ção ao mes mo mês de 2002.

O go ver no lo te a do do Pre si den te Lula faz, no
en tan to, vis tas gros sas para essa tris te re a li da de.
Com essa pos tu ra, va leu-se do rolo com pres sor para
apro var na ma dru ga da de hoje, na Câ ma ra, o mons -
tren go em que se trans for mou o que o go ver no ain da
cha ma de Re for ma Tri bu tá ria.

Re que i ro que o edi to ri al aqui men ci o na do fi gu re
como par te in te gran te des te pro nun ci a men to e, as-
sim, pas se a cons tar dos Ana is do Se na do da Re pú-
bli ca.
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Há ain da ou tro tema que pre ten do abor dar nes -
ta ses são do Se na do Fe de ral:

DENÚNCIA CONTRA A PETROBRÁS

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Pe tro-
brás, ma i or em pre sa bra si le i ra e a de ma i or lu cro em
do la res en tre mil ou tras em pre sas da Amé ri ca La ti na,
está, no mí ni mo, sob sus pe i ção.

Há uma de nún cia far ta men te no ti ci a da na te le vi-
são e nos jor na is de que te ria ha vi do va za men to de
in for ma ções pri vi le gi a das a gru po res tri to de in ves ti-
do res.

As in for ma ções se re fe rem ao po ten ci al do novo
cam po de gás na tu ral des co ber to pela em pre sa na
ba cia de San tos.

O pre si den te da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri-
os, Luiz Le o nar do Can ti di a no, saiu à fren te nes sas
de nún ci as e exi ge es cla re ci men tos da Pe tro brás e já
anun cia a aber tu ra de in qué ri to ad mi nis tra ti vo. A
CVM, como es cla re ceu Can ti di a no, dis põe de fil tros
que acom pa nham o mer ca do e pode de tec tar se as
ações ul tra pas sam de ter mi na dos li mi tes.

Ve jam, Se nho res Se na do res, a sem-ce ri mô nia
com que a Empre sa, pelo seu di re tor-fi nan ce i ro, Sé -
ra gio Ga bri el li, res pon deu ao le gí ti mo ques ti o na men-
to da CVM.

Está aqui, no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, que pas -
so a ler:

A Pe tro bras in for mou hoje que não co -
mu ni cou ofi ci al men te a CVM (Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os) e a Bo ves pa so bre o
au men to da pro je ção so bre a ca pa ci da de de 
gás na tu ral na ba cia de San tos, por que a
mu dan ça ain da não se cons ti tu ia um fato fi -
nan ce i ro, de pen den do ain da de ava li a ções
téc ni cas e de co mer ci a li da de.

Pin ça rei uma fra se a mais:

A DESCOBERTA AINDA NÃO É UM
FATO RELEVANTE

Pelo tom des sa es ta pa fúr dia res pos ta,
re le van te tal vez ve nha a ser a des co ber ta
de pe tró leo em Mar te, que este mês está
mais pró xi mo da Ter ra.

Mu i ta co i sa es tra nha anda acon te cen-
do no go ver no pe tis ta do Pre si den te Lula. A
Na ção, em nome da de cên cia, não pode to -
le rar epi só di os como este. O Se na do exi ge
ime di a tos es cla re ci men tos da Pe tro brás, por 
in ter mé dio da Mi nis tra das Mi nas e Ener gia.

Caso não se jam for ne ci dos es cla re ci-
men tos, já e con vin cen tes, for ma li za rei re-
que ri men to de con vo ca ção da Mi nis tra das
Mi nas e Ener gia, para, jun ta men te com o
Pre si den te da Pe tro brás, pres tar in for ma-
ções a que a Na ção tem di re i to.

Era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

O ‘cen tra lis mo’ do PT

O as pec to mais gra ve do “apa re lha-
men to” do Esta do, que vem sen do sis te ma ti-
ca men te le va do a cabo pelo go ver no do PT,
não é o re tro ces so éti co de um par ti do que,
quan do na opo si ção, pri ma va pela se ve ra
con de na ção de qual quer for ma de ne po tis-
mo ou de fa vo re ci men to, exi gin do que o mé -
ri to fos se o úni co cri té rio para no me a ções e
pro mo ções no ser vi ço pú bli co. Esse re tro-
ces so, é cla ro, é im por tan te – a pon to de o
se na dor Edu ar do Su plicy de cla rar que não
se “sen te bem em ver que o go ver no lida
com esse tipo de pro ce di men to. Não acho
sa u dá vel e o PT era crí ti co des sa for ma de
agir” -, mas não é o que se so bres sai.

Tam bém é im por tan te a cons ta ta ção
de que o PT, ao con trá rio do que di zi am
seus lí de res an tes das ele i ções, não tem
qua dros ca pa zes de go ver nar efi ci en te men-
te o País. “Qu an do eu vi a ja va por aí”, lem-
brou esta se ma na o se na dor Pe dro Si mon,
“tudo que era ci en tis ta, pro fes sor e in te lec tu-
al era do PT ou sim pa ti zan te. Pen sei que
esse pes so al ia fa zer um go ver no de eli te,
mas não é isso que ocor re.” E cri ti cou a
com po si ção do go ver no com can di da tos
der ro ta dos do PT: “Per der a ele i ção não é
gran de co i sa, mas isso não jus ti fi ca que 18
dos 31 mi nis tros es te jam nes sa con di ção.”
Ou seja, ga nha ram um mi nis té rio como prê -
mio de con so la ção. A fal ta de qua dros ca pa-
zes é uma de fi ciên cia do PT – mas não é a
pior de las.

O que é ver da de i ra men te gra ve, a pon -
to de com pro me ter o fu tu ro do País, se o PT 
pros se guir na mar cha para o de sas tre, é a
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vi são de mun do que leva os atu a is go ver-
nan tes a achar que o mun do foi cri a do no
dia 1.º de ja ne i ro, quan do Lula to mou pos se,
e que tudo o que foi fe i to até en tão está er -
ra do, não pres ta ou ser ve a in te res ses es cu-
sos. E, por tan to, pre ci sa ser des man te la do.
Ora, a “he ran ça mal di ta” que o go ver no Fer -
nan do Hen ri que te ria de i xa do para a atu al
ad mi nis tra ção não de ve ria ser mais que um
slo gan pró prio para jus ti fi car as di fi cul da des
na tu ra is da tran si ção ad mi nis tra ti va. Mas os
pró ce res pe tis tas pa re cem acre di tar na ex-
pres são cri a da pe los mar que te i ros do par ti-
do, em pe nhan do-se a fun do em des mon tar
tudo o que de bom para o País foi fe i to nos
úl ti mos oito anos. 

Nas úl ti mas se ma nas, o País to mou
co nhe ci men to da de vas ta ção que as no me-
a ções apa dri nha das fi ze ram no Insti tu to Na -
ci o nal do Cân cer, na Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de e na Câ ma ra Téc ni ca de Me di ca-
men tos da Anvi sa. Em to dos es ses ca sos, a 
par de te rem ocor ri do no Mi nis té rio da Sa ú-
de, há em co mum o fato de o novo go ver no
ter re vo ga do ou trans gre di do nor mas cri a-
das na ad mi nis tra ção pas sa da para evi tar
que o ar bí trio fos se o cri té rio para as no me-
a ções para car gos di re ti vos.

Antes dis so, já no co me ço do go ver no
Lula, ele e vá ri os de seus mi nis tros ini ci a-
ram uma cam pa nha de des mo ra li za ção con -
tra as agên ci as re gu la do ras, sob o ar gu-
men to de que es ses ór gãos con sa gra vam
uma usur pa ção de po de res do Exe cu ti vo.
Há oito me ses, as agên ci as re sis tem a uma
guer ra de atri to que não se sabe como ter -
mi na rá. E tudo isso por que, com as agên ci-
as re gu la do ras, os mi nis té ri os per de ram
fun ções que eram exer ci das ar bi tra ri a men te.
Os mi nis té ri os con ti nu am de ter mi nan do as
po lí ti cas se to ri a is, mas são as agên ci as –
que fun ci o nam in de pen den te men te do Exe-
cu ti vo e têm di re to res com man da tos fi xos,
apro va dos pelo Se na do – que de têm o po-
der nor ma ti vo de re gu la ção e de fis ca li za-
ção das ati vi da des, em sua área de com pe-
tên cia. As agên ci as não fa zem par te da es -
tru tu ra hi e rár qui ca dos mi nis té ri os e os li mi-
tes de sua atu a ção es tão de fi ni dos em leis,
e não por de ter mi na ções mi nis te ri a is. O
con tro le pú bli co – não go ver na men tal – de
uma gran de va ri e da de de ser vi ços pú bli cos

foi, sem dú vi da, um gran de avan ço no sen ti-
do da efi ciên cia e da mo ra li za ção da ad mi-
nis tra ção. Mas o go ver no Lula quer aca bar
com as agên ci as – como fica de mons tra do
com a in sis tên cia em in di car no mes
anti-Agên ci as para a ANP.

Da mes ma for ma, os pro ces sos de
ava li a ção do en si no uni ver si tá rio, que obri-
ga ram es co las de ní vel su pe ri or a ca pa ci tar
pro fes so res e a ado tar no vas téc ni cas de
en si no, já têm data cer ta para aca bar.

Os ca sos aqui ci ta dos – nor mas para o 
pre en chi men to de car gos em co mis são,
agên ci as re gu la do ras e sis te mas de ava li a-
ção de en si no – cons ti tu em po lí ti cas de
Esta do, que vi sam a ga ran tir a im pes so a li-
da de, a con ti nu i da de e a trans pa rên cia da
ad mi nis tra ção. Essas con di ções da boa go-
ver nan ça e ga ran ti as do ci da dão pa re cem
ser in com pa tí ve is com a vi são de mun do do
PT, um par ti do cada vez mais afe i to ao “cen -
tra lis mo de mo crá ti co”.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

POLÍTICA HOMEOPÁTICA

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na, na tar de de hoje, para co men tar o edi to-
ri al do jor nal Fo lha de S.Pa u lo in ti tu la do “Empre go e
Ju ros”, pu bli ca do na sua edi ção de 19 de agos to do
cor ren te.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do ser a in ser ção nos ana is do Se na do opor tu na.
Tra ta da si tu a ção eco nô mi ca que o País se en con tra.
O em pre go em vez de au men tar está di mi nu in do
cada vez mais, os sa lá ri os es tão di mi nu in do, o com -
por ta men to da in fla ção e dos ju ros irão acar re tar na
re du ção mais acen tu a da da taxa Se lic, mas a ma nu-
ten ção des sa po lí ti ca ho me o pá ti ca ape nas re tar da a
re cu pe ra ção eco nô mi ca, fa zen do com que as em pre-
sas man te nham-se re tra í das com a re du ção do em -
pre go e do ren di men to dos tra ba lha do res.

O tex to, para que fi que in te gran do este pro nun-
ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 21 
mi nu tos.)
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Ata da 115ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 8 de setembro de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Pa pa léo Paes

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos))

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Ha ven-
do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – So bre a
mesa, ofí cio do Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções que pas so a ler.

É lido o se guin te

Ofi cio nº 86 /2003/GM-MC

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2003

Se nhor Se na dor,

1. Com os meus cum pri men tos, re por to-me à
apro va ção do Re que ri men to nº 645, de 2003, de au -
to ria de Vos sa Exce lên cia e do Se na dor Hé lio Cos ta,
por meio do qual so li ci tam que a Empre sa Bra si le i ra
de Cor re i os e Te lé gra fos pro ce da a es tu dos com o in -
ten to de lan çar selo co me mo ra ti vo dos 180 anos do
Par la men to Bra si le i ro.

2. A res pe i to do as sun to, in for mo a Vos sa Exce -
lên cia que, em aten ção ao ple i to do Exce len tís si mo
Se nhor De pu ta do João Pa u lo Cu nha, Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, en ca mi nhei o Ofi cio nº
17/2003/MC, de 7 de abril de 2003, ao Se nhor Air ton
Lan ga ro Dipp, Pre si den te da Empre sa Bra si le i ra de
Cor re i os e Te lé gra fo – ECT, au to ri zan do a in clu são,
em ca rá ter ex cep ci o nal, no Pro gra ma Anu al de Emis -
sões de Se los Pos ta is de 2003, de selo co me mo ra ti vo
dos 180 anos do Po der Le gis la ti vo.

3. Em adi ta men to ao re fe ri do Ofi cio nº 17, en ca-
mi nhei o Ofi cio nº 30/2003/GM, de 15 de agos to de
2003, co mu ni can do à Pre si dên cia da ECT a apro va-
ção do Re que ri men to nº 645, no sen ti do de fa zer
cons tar o ple i to de Vos sa Exce lên cia e do Se na dor
Hé lio Cos ta em re la ção à ma té ria.

4. Fi nal men te, devo in for mar que a emis são do
alu di do selo de ve rá ocor rer no pró xi mo mês de ou tu-
bro, sen do que as pro vi dên ci as téc ni cas ne ces sá ri as

já es tão sen do ado ta das pela ECT, em con jun to com
a Asses so ria da Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Aten ci o sa men te, – Miro Te i xe i ra, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos re ce bi dos da Câ ma ra
dos De pu ta dos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PRO JE TO DE DE CRE TO LEGISLATIVO
Nº 569,  DE 2003

(Nº 2.638/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis-
são à Va len te Pro pa gan da e Pu bli ci da de
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ser ra nó po lis, Esta do de Go-
iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta-

ria nº 733, de 10 de maio de 2002, que ou tor ga per mis-
são à Va len te Pro pa gan da e Pu bli ci da de Ltda.para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ser ra nó po lis, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção

MENSAGEM Nº 564, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49. in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções. per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, con for me os
se guin tes atos e en ti da des:
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1 – Por ta ria nº 276, de 19 de mar ço de 2002 –
De mo cra cia – Empre sa Jor na lís ti ca e Edi to ra Ltda.,
na ci da de de Patu-RINL

2 – Por ta ria nº 281. de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Ati va FM Ltda.. na ci da de de Eu ná po lis-BA;

3 – Por ta ria nº 294. de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Lí der de Ita pi po ca Ltda.. na ci da de de Ita pi po-
ca-CE.

4 – Por ta ria nº 320. de 19 de mar ço de 2002 –
Orga ni za ção RH Ltda., na ci da de de l3o ni to-PE;

5 – Por ta ria nº 724, de 10 de maio de 2002 – Su -
pre ma Co mér cio e Empre en di men tos Ltda.. na ci da-
de de Ca co al-RO;

6 – Por ta ria nº 725, de 10 de maio de 2002 – Co -
mu ni ca ções Cone Sul Ltda.. na ci da de de Jaru-RO;

7 – Por ta ria nº 726, de 10 de maio de 2002 –
Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.. na ci da de
de Ouro Pre to do Oes te-RO;

8 – Por ta ria nº 727, de 10 de maio de 2002 –
Car do so & Fer nan des Ltda., na ci da de de São Mi guel
do Gu a po ré-RO;

9 – Por ta ria nº 728, de 10 de maio de 2002 –
Jake Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Alvo ra da
D’Oeste-RO;

10 – Por ta ria nº 729, de 10 de maio de 2002 –
Ju bi a ba Ra di o di fu são Ltda.. na ci da de de Mi ran te da
Ser ra-RO:

11 – Por ta ria nº 730, de 10 de maio de 2002 –
Cu er da & Sou za Ltda., na ci da de de Pre si den te Me di-
ci-RO;

12 – Por ta ria nº 731, de 10 de maio de 2002 –
Car do so & Fer nan des Ltda., na ci da de de Vi lhe-
na-RO;

13 – Por ta ria nº 732. de 10 de maio de 2002 –
Car do so & Fer nan des Ltda., na ci da de de Co bra do do 
Oes te-RO;

14 – Por ta ria nº 733, de 10 de maio de 2002 –
Va len te Pro pa gan da e Pu bli ci da de Ltda.. na ci da de
de Ser ra nó po lis-GO;

15 – Por ta ria nº 734, de 10 de maio de 2002 –
Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de
de Pi men ta Bu e no-RO; e

16 – Por ta ria nº 735, de 10 de maio de 2002 –
Ama zô nia Cabo Ltda., na ci da de de Gu a ja rá-Mi-
rim-RO.

 Bra sí lia, 3 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 742 EM

Bra sí lia, 17 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de-

ter mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
007/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Ser ra nó po lis Esta do de Go iás.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Va len te Pro -
pa gan da e Pu bli ci da de Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a-
ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, to man do-se as sim a ven ce do ra da Con -
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 733, DE 10 DE MAIO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53670.000189/97, Con-
cor rên cia nº 007197-SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Va len te Pro pa gan-
da e Pu bli ci da de Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Ser ra nó po lis, Esta do de Go iás.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, Leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to mar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 570, DE 2003

(Nº 2.641/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção São Do min gos Sá vio, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Dou ra do, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 794, de 16 de maio de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção São Do min gos Sá vio, para exe-
cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Dou ra do, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 566, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sos Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 418, de 20 de mar ço de 2002 – 
Fun da ção Cul tu ral de Ra di o di fu são Edu ca ti va Alter -
na ti va, na ci da de de Gu a í ra – SP;

2 – Por ta ria nº 606, de 24 de abril de 2002 –
Fun da ção  João Ri car do Sil ve i ra, na ci da de de Qu i xa-
dá – CE;

3 – Por ta ria nº 775, de 15 de maio de 2002 – Fun -
da ção Pa dre João Stic ker, na ci da de de Ju cás – CE; 

4 – Por ta ria nº 776, de 15 de maio de 2002 –
Fun da ção Ma ria Tar gi no Pon tes de Ara ú jo na ci da de
de João Câ ma ra – RN;

5 – Por ta ria nº 777, de 15 maio de 2002 – Fun -
da ção Mar tins, na ci da de de Ipu – CE;

6 – Por ta ria nº 778, de 15 de maio de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va do To can tins na ci da de de Gu ru-
pi – TO;

7 – Por ta ria nº 779, de 15 de maio de 2002 –
Fun da ção Rá dio e TV Edu ca ti va de Ju í na, na ci da de
de Ju í na – MT;

8 – Por ta ria nº 780, de 15 de maio de 2002 – Fun -
da ção Nel son Cas ti lho, na ci da de de Go i a tu ba – GO;

9 – Por ta ria nº 782, de 15 maio de 2002 – Fun -
da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de de
So le da de – RS;

10 – Por ta ria nº 783, e 15 de maio de 2002 –
Fun da ção Rui Ba ro meu, na ci da de de Ibi ra çu – ES;

11 – Por ta ria nº 786, de 15 de maio de 2002 –
Fun da ção Jo fe co e Co mu ni ca ção, na ci da de de Arco -
ver de – PE; e

12 – Por ta ria nº 794 , de 16 de maio de 2002 –
Fun da ção São Do min gos Sá vio, na ci da de de Dou ra-
do – SP.

Bra sí lia,  3 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 798 EM

Bra sí lia, 29 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pu bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Pro ces so nº

53000.007059/97 de in te res se da Fun da ção Do min-
gos Sá vio, ob je to de per mis são para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com 
fins ex clu si va men te edu ca ti vo, na ci da de de Dou ra do,
Esta do de São Pa u lo.

2. De acor do com o art. 13, § 1º do re gu la men to
dos Ser vi ços de ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de -
zem bro de 1996, não de pen de ra de edi tal a ou tor ga
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra de -
vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção apli cá-
vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi ca ções
exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço de, o que me le vou
a ou tor gar a per mis são,nos ter mos da Por ta ria.

4. Escla re ço que nos ter mos do § 3º art. 233 da
Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga  so men te pro du zi ra fe i-
tos após de li be ra ção do Con gres so na ci o nal, para
onde so li ci to que seja en ca mi nha do o re fe ri do at,
acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te , – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro do Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 794, DE 16 DE MAIO DE 2002

O Mi nis tro do Esta do das Co mu ni ca ções, no uso
de sua atri bu i ções con si de ran do o dis pos to no art.
13,§ 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis ta o
que cons ta do Pro ces so nº53000.007509/97, re sol ve :

Art. 1º Ou tor gar per mis são a Fun da ção São Do -
min gos Sá vio para exe cu tar pelo pra zo de dez anos ,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de Dou ra do, Esta do de
São Pa u lo.
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Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men ta res e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to

PARECER Nº 161, DE 2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.007509/97

Inte res sa da: Fun da ção São Do min gos Sá vio

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por-
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são:  Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção São Do min gos Sá vio, com sede na
ci da de de Dou ra do, Esta do de São Pa u lo, re quer lhe
seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na que la ci da de, me -
di an te a uti li za ção do ca nal 227E, pre vis to no Pla no
Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela te le vi são, rá dio e
ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, na ci da de de Ri -
be i rão Bo ni to, São Pa u lo, aten den do a to dos os re qui-
si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la-
ção es pe ci fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Pre si den te da en ti da de está ocu -
pa do pelo Sr. José Antô nio, ca ben do a ele re pre sen-
ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos de sua
ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Admi nis tra ti vo, ocu pa do pelo Sr. Pe dro Pan za, de Di -
re tor Fi nan ce i ro, ocu pa do pelo Sr. José Apa re ci do
Ro sa lin, de Di re tor de Pro du ção e Pro gra ma ção, ocu -
pa do pelo Sr. Apa re ci do Go vea, de Di re tor Téc ni co
Ope ra ci o nal, ocu pa do pelo Sr. Val dir Alves Cos ta e de 

Di re tor Pe da gó gi co, ocu pa do pela Sra. Ma ria Apa re ci-
da Va len te Ja co buc ci.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor-

ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di fu são
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da por eles e jun ta da à fl. 76 dos pre -
sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 6 de maio de 2002. – Fer nan do Sam -

pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
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Bra sí lia, 6 de maio de 2002. – Na po leão Va la-
da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 6 de maio de 2002. – Ha mil ton de Ma -
ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de Ou -
tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, pros se gui men to.

Bra sí lia, 6 de maio de 2002. – Antô nio Car los
Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção  – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 571, DE 2003

(Nº 2.645/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Por tu gal Te le co mu ni ca ções Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Bri tâ nia, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 1.212, de 5 de ju lho de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Por tu gal Te le co mu ni ca ções Ltda. para ex-
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Bri tâ nia, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 667, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en-
ti da des:

1 – Por ta ria nº 908, de 5 de ju nho de 2002 Rá dio
FM Igua tú Ltda., na ci da de de Li mo e i ro do Nor te –
CE;

2 – Por ta ria nº 1.207, de 5 de ju lho de 2002 –
Ben ti vi Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de São Vi cen te
Fer rer – MA;

3 – Por ta ria nº 1.208, de 5 de ju lho de 2002 – RA 
Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Cân di do
Men des – MA

4 – Por ta ria nº 1.209, de 5 de ju lho de 2002 –
SINCO – Sis te ma Na ci o nal de Co mu ni ca ção Ltda.,
na ci da de de Co e lho Neto – MA;

5 – Por ta ria nº 1.210, de 5 de ju lho de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ri we na Ltda., na ci da de de
Ita pe cu ru Mi rim – MA;

6 – Por ta ria nº 1.211, de 5 de ju lho de 2002 –
Sis te ma Cen tro Oes te de Ra di o di fu são Ltda., na ci da-
de de Ara gar ças – GO;

7 – Por ta ria nº 1.212, de 5 de ju lho de 2002 –
Por tu gal Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Bri tâ-
nia – GO;

8 – Por ta ria nº 1.213, de 5 de ju lho de 2002 –
Rá dio Bom Su ces so Ltda., na ci da de de Bu ri ti Ale gre
– GO;

9 – Por ta ria nº 1.217, de 5 de ju lho de 2002 –
WEB Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ia ci a ra – GO;
e

10 – Por ta ria nº 1.218, de 5 de ju lho de 2002 –
RA Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de San -
ta Rita – MA.

Bra sí lia, 30 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 987 EM

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter-
mi nou–se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
059/2000–SSRIMC, com vis tas à im plan ta ção de
uma es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Bri tâ nia, Esta do de Go iás.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de-
zem bro de 1997, de po is de ana li sar a do cu men ta-
ção de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço
pela ou tor ga das en ti da des pro po nen tes, com ob-
ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993,
e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu
que a Por tu gal Te le co mu ni ca ções Ltda ob te ve a ma -
i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta-
be le ci dos pelo Edi tal, to man do–se as sim a ven ce do-
ra da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis-
são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a
per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 1.212, DE 5 DE JULHO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53670.001056/2000, Con -
cor rên cia nº 059/2000–SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Por tu gal Te le co-
mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Bri tâ nia, Esta do de Go iás.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri-
ga ções as su mi das pela ou tor ga da em suas pro-
pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar–se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 572, DE 2003

(Nº 2.657/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Syria de Co mu ni ca ções Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ica ra i ma, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 1.481, de 2 de agos to de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Syria de Co mu ni ca ções Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ica ra i ma, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – João Pa u lo Cu nha, Pre-
si den te

MENSAGEM Nº 771, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos tur nos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com o §
3º do art. 223, da Cons ntu i çio Fe de ral, sub me to â
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo-
rar, pelo pra zo dc dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, con for me os
se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 1.480, de 2 de agos to de 2002 –
Sa fi ra Ra di o di fu são Ltda., na ci da de dc Mam bo-
rê-PR;

2 – Por ta ria nº 1.481, de 2 de agos to de 2002 –
Sis te ma Syria de Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Ica ra i ma-PR;

3 – Por ta ria nº 1.482, de 2 de agos to de 2002 –
Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda., na ci da de
de Pon ta Gross-PR;

4 – Por ta ria nº 1.483, de 2 de agos to de 2002 –
Rá dio e Te le vi são Ro ti o ner Ltda., na ci da de de Ica ra i-
ma-PR;

5 – Por ta ria nº 1.484, de 2 de agos to de 2002 –
FM Som das Ca ta ra tas Ltda., na ci da de de Foz do
Igua çu-PR;

6 – Por ta ria nº 1.485, de 2 de agos to de 2002 –
Rá dio Ju ra da FM Ltda., na ci da de de Ju ran da-PR;

7 – Por ta ria nº 1.486, de 2 de agos to de 2002 –
Rá dio Aqua re la FM Ltda., na ci da de de Re a le za-PR;
e

8 – Por ta ria nº 1.487, de 2 de agos to de 2002 –
Sis te ma Syria de Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Ca fe lân dia-PR.

Bra si lia, 4 de se tem bro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

MC nº 1.108 EM

Bra sí lia, 9 de agos to de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se
a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 025/98-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ica ra i ma, Esta do
do Pa ra ná.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ao Sis te ma
Syria de Co mu ni ca ções Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a-
ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con -
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 1.481, DE 2 DE AGOSTO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicacões, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53740.000309/98, Con-
cor rên cia nº 025/98-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma Syria dc
Co mu ni ca ções Lta. Para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Ica ra i ma, Esta do do Pa ra ná.
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Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro dc Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 573 , DE 2003

(Nº 2.658/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a çao dos Mo ra do res e Pro du to res Ru ra is
de Assun çao (AMPRA) a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Assun ção, Esta do da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 1.584, de 9 de agos to de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to res Ru ra is de
Assun ção (AMPRA) a exe cu tar, por dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Assun ção, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 815, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 49, in ci so XlI, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to á apre ci a ção de Vos sas Exce Iên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de. ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 1.579, de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Qu i xa be i ra FM. na
ci da de de Qu i xa be i ra BA

2 – Por ta ria nº 1580, de 9 de agos to de
2002-Fun da ção Edu ca ci o nal Rá dio e TV Na tu re za de 
Pa ra na pe ne ma, na ci da de de Pa ra na pa ne ma-SP;

3 – Por ta ria 1581 de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Arte, Cul tu ra e Infor ma-
ção de São Pe dro (ACARCISP), na ci da de de São Pe -
dro-SP;

4 – Por ta ria nº 1.582, de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria União de Ra di o di fu são, na
ci da de de Pre si den te Mé di ci-RO;

5 – Por ta ria nº 1.583 de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Cris tá lia, na ci -
da de de Cris tá lia-MG

6 – Por ta ria nº 1.584, de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to res Ru ra is de
Assun ção (AMPRA), na ci da de de Assun ção-PB;

7– Por ta ria nº 1.585. de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ções (Rá dio
Co mu ni tá ria Pa ra i so FM), na ci da de de Ter ra San-
ta-PA;

8 – Por ta ria nº 1.586, de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Sil va nen se de De sen vol vi men to Artís ti co
e Cul tu ral (ASILDAC), az ci da de de Sil vâ nia-GO;

9 – Por ta ria nº 1.587, de 9 do agos to de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te São Se bas tião, na ci da de de
Ita pe cu rú Mi rim-MA;

10 – Por ta ria nº 1.588. de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria 26 de Ju lho, na ci da de de
San ta na do Ca ri ri-CE;

11 – Por ta ria nº 1.592, de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ra Cem, na ci da de de Vol ta Re don-
da – RJ;

12 – Por ta ria nº 1.593, de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ja i me Hen ri que Eu gê nio. na
ci da de de Mi la gres-CE;

13 – Por ta ria nº 1.594, de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral San ta Edi wi ges. na ci da de de
For ta le za-CE;

14 – Por ta ria nº 1.595. de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Com Rá dio Lo-
cal Impren sa FM, na ci da de de Mon te i ro-PB:

15 – Por ta ria nº 1.599. de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de San to
Amô nio da Bar ra-GO. na ci da de de San to Antô nio da
Bar ra-GO;

16 – Por ta ria nº 1.600, de 9 de agos to de 2002 –
ACOMOR – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mo ra da de Ra -
di o di fu são, na ci da de de Vir gem da Lapa-MG; e

17 – Por ta ria nº 1.601 de 9 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Cam -
po Gran de – Re ci fe – PE – ARCAMG. na ci da de de
Re ci fe – PE.

Bra sí lia, 23 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 1.213 EM

Bra sí lia, 27 de agos to de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to-
res Ru ra is de Assun ção (AMPRA), na ci da de de
Assun ção/Esta do da Pa ra í ba/ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
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elo á in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
se gui men tos. e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53730.000050/1999, que ora faço acom pa nhar
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do nº 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 1.584 , DE 9 DE AGOSTO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do dtas Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53730.000050/1999, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a en ti da de Asso ci a ção dos Mo -
ra do res e Pro du to res Ru ra is de Assun ção – (AMPRA),
com sede na Rua Jo a na Ma ria da Con ce i ção s/nº,
Cen tro, na ci da de de Assun ção, Esta do da Pa ra í ba, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 07°04’28”S e lon gi tu de em
36°43’52”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

RELATÓRIO Nº 416/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53730000050/99, de
7-4-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to-
res Ru ra is de Assun ção (AMPRA), lo ca li da de de
Assun ção, Esta do da Pa ra í ba.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to res
Ru ra is Assun ção (AMPRA), ins cri ta no CGC/MF ou
CNPJ sob o nú me ro 00.284.576/0001-28 no Esta do
da Pa ra í ba, com sede na Rua Jo a na Ma ria da Con ce i-
ção s/nº – Cen tro, ci da de de Assun ção, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 7 de abril de 1999,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU.,
de 9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla
lo ca li da de onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du ção
(item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o ser vi-
ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de ins ta lar
seus equi pa men tos trans mis so res, com ple men tan do
com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e co or de na das
ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na ção de ca nal para
a pres ta ção do ser vi ço, aten den do os re qui si tos do
item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº 02/98 e, ain da,
jun tan do: a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98) está nos au tos, cor res pon den do ao se-
guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
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vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 5 à 153, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Rua Cen tral s/nº – Cen tro, na ci da-
de de Assun ção, Esta do da Pa ra í ba, de co or de na das
ge o grá fi cas em 07°04’28”S de la ti tu de e 36°43’52”W de
lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan te do Avi so Pu -
bli ca do no DOU, de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 71, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, a re-
que ren te in di cou no vas co or de na das, que fo ram ace i-
tas e ana li sa das por Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci-
sos I, II, e XIX da Nor ma 02/98, com pro va ção de ne -
ces sá ria al te ra ção es ta tu tá ria, en ca mi nha men to do
car tão do CNPJ, de cla ra ção do en de re ço da sede e
en ca mi nha men to do Pro je to Téc ni co (fls. 75 à 153).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 81, fir ma-

do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 155 e 156.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple -
i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti-
da de:

– nome
Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to res Ru ra is

de Assun ção (AMPRA);

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ma ria das Gra ças Tor res de Me de i ros
Vice-pre si den te: Wal de van Mar ti ni a no Di niz
Se cre tá rio: Si e na Ká tia Je rô ni mo
Te sou re i ro: Pio Sal va dor Neto

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Jo a na Ma ria da Con ce i ção s/nº – Cen tro,
ci da de de Assun ção, Esta do da Pa ra í ba;

– co or de na das ge o grá fi cas
07º04’28” de la ti tu de e 36º43’52” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 155 e 156,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 
81e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men-
to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção dos Mo ra do res
e Pro du to res Ru ra is de Assun ção (AMPRA), no sen ti do
de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
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ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53730000050/99, de 7
de abril de 1999.

Bra sí lia, 19 de ju lho de 2002. – Ale xan dra Lu ci-
a na Cos ta, Re la tor de con clu são Ju rí di ca – Ana Ma -
ria das Do res e Sil va, Re la tor de con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 19 de ju lho de 2002. – Nil ton Ge ral do

Le mes de Le mos, Co or de na dor Ge ral.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 574 , DE 2003

(Nº 2.667/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va, a con ces-
são ou tor ga da à Rá dio Ma ra jó Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Bre ves,
Esta do do Pará.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº de 4 de no vem bro de 1994, que re no va, a par-
tir de 8 de ou tu bro de 1992, a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Ma ra jó Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de radi o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Bre ves, Esta do do Pará.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MEN SA GEM Nº 972, DE 1994

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 1º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 4 de no vem bro de 1994, que “Re no va a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Ma ra jó Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda me dia, na ci -
da de de Bre ves, Esta do do Pará”.

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 1994.

E.M. nº 152 /MC

Bra sí lia, 21 de ou tu bro de 1994

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to a apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o in -

clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo 29720.000990/92-42,

em que a Rá dio Ma ra jó Ltda, con ces si o ná ria do ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Bre ves, Esta do do Pará, so li ci ta re no va ção do pra -
zo de vi gên cia de sua con ces são por mais dez anos.

2. O pe di do de re no va ção en con tra-se de vi da-
men te ins tru í do de acor do com a Ie gis la ção em vi -
gor e a emis so ra está fun ci o nan do den tro das ca -
rac te rís ti cas téc ni cas a ela atri bu í das por esse Mi -
nis té rio.

3. Nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i-
ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, para
onde de ve rá ser re me ti do o pro ces so ad mi nis tra ti vo
per ti nen te, que esta acom pa nha.

Res pe i to sa men te, – Djal ma Bas tos de Mo ra is,
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1994

Re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Ma ra jó Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Bre ves Esta do do Pará.

O Pre si den te da Re pu bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os art 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do
em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
29720.000990/92-42,

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por mais
dez anos, a par tir de 8 de ou tu bro de 1992, a con ces-
são de fe ri da à Rá dio Ma ra jó Ltda. pelo De cre to nº
87.614, de 21 de se tem bro 1982, sen do man ti do o
pra zo re si du al da ou tor ga pelo De cre to de 10 de maio
de 1991, para exe cu tar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Bre ves, Esta do do Para.

Pa rá gra fo úni co. A exe cu ção do ser vi ço de ra di o-
di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 4 de no vem bro de 1994; 173º da Inde -
pen dên cia e 106º da Re pú bli ca.
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – So bre a
mesa, pa re ce res que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PARECER Nº 1.209, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, so bre a Emen da da
Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº
32, de 1999, (nº 2.741/2000 na que la
casa) de au to ria do Se na dor José Ro-
ber to Arru da que al te ra o art. 61 do De -
cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal, para in clu ir cir-
cuns tân cia agra van te ge né ri ca nos ca-
sos de cri mes pra ti ca dos con tra po li ci a-
is, mem bros do Mi nis té rio Pú bli co ou
ma gis tra dos no exer cí cio de suas fun-
ções ou em ra zão de las.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, a Emen da
da Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 32, de 1999, que acres cen ta ao Có di go Pe -
nal dis po si ti vo cri an do uma nova cir cuns tân cia
agra van te ge né ri ca, qual seja a de ser o cri me co -
me ti do con tra po li ci al, mem bro do Mi nis té rio Pú bli-
co ou ma gis tra do no exer cí cio de suas fun ções ou
em ra zão dela.

O pro je to foi apro va do ter mi na ti va men te por
esta Co mis são, com emen da subs ti tu ti va, em 15 de
de zem bro de 1999. Sub se qüen te men te, não ha ven do
in ter po si ção de re cur so ao ple ná rio, foi apro va do em
24 de mar ço de 2000 e en vi a do à Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

Na que la Casa le gis la ti va, o pro je to so freu
emen da, mo di fi can do-se a ex pres são “po li ci al ci vil ou
mi li tar” para ape nas “po li ci al” no tex to.

O pro je to cons ta ain da da pa u ta da con vo ca ção
ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal, con for me dis -
pos to na Men sa gem nº 288, de 2003.

II – Aná li se

A emen da vo ta da pela Câ ma ra dos De pu ta dos
subs ti tui a ex pres são “po li ci al ci vil ou mi li tar” pela ex -
pres são “po li ci al”. Efe ti va men te, tra ta-se de emen da
me ri tó ria, a um tem po pela con ci são e por não de i xar
dú vi das que to dos os po li ci a is, de qual quer na tu re za,
en con tram-se pre vis tos no tex to.

III – Voto

Ten do em vis ta es sas con si de ra ções, o voto é
pela apro va ção da Emen da da Câ ma ra dos De pu ta-
dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº 32, de 1999.

Sala da Co mis são, 27 de agos to de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re -
la tor – Tião Vi a na – Antô nio Car los Va la da res –
Edu ar do Su plicy – Sibá Ma cha do – Ju vên cio da
Fon se ca – Pe dro Si mon – Antô nio Car los Ma ga-
lhães – De mós te nes Tor res – José Jor ge – Ro-
dolp ho Tou ri nho – Álva ro Dias – Tas so Je re is sa ti
– Jef fer son Pe res.

PARECER Nº 1.210, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Subs ti tu ti vo da
Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do Nº
108, de 2002 (Nº 7.491/2002, na que la
Casa), de ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de 
Se gu ran ça Pú bli ca, que al te ra a re da ção
dos arts. 1º, 4º 5º da Lei Nº 10.201, de 14
de fe ve re i ro de 2001, que ins ti tui o Fun do
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca – FNSP, e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 108, de 2002, é
uma das pro po si ções le gis la ti vas que fo ram dis cu ti-
das e apro va das pela Co mis são Mis ta Espe ci al de
Se gu ran ça Pú bli ca, que fun ci o nou no Con gres so Na -
ci o nal du ran te o ano pas sa do, e cujo tra ba lho con tem-
plou, além do de ba te a res pe i to do pro ble ma da se gu-
ran ça, na so ci e da de bra si le i ra atu al, a apre sen ta ção
à Câ ma ra dos De pu ta dos ou ao Se na do Fe de ral, de
di ver sas pro po si ções.

No caso, a ma té ria foi en ca mi nha da ao Se na-
do Fe de ral, que a apro vou, com emen da, e de po is à
Câ ma ra dos De pu ta dos, que igual men te apro vou o
pro je to, na for ma do subs ti tu ti vo que ora se exa mi-
na. O pro je to cons tou da pa u ta da con vo ca ção ex -
tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal para este mês
de ju lho.

A Lei no 10.201, de 2001, que se pre ten de al te-
rar, ins ti tui o Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca
no âm bi to do Mi nis té rio da Jus ti ça, com o ob je to de
apo i ar pro je tos de res pon sa bi li da de dos Go ver nos
Esta du a is e do Dis tri to Fe de ral, na área de se gu ran ça
pú bli ca, e dos Mu ni cí pi os, onde haja guar das mu ni ci-
pa is.
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O Pro je to de Lei do Se na do Nº 108, de 2002, na
for ma dada pelo subs ti tu ti vo apro va do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos, al te ra am pla men te esse di plo ma le-
gal para:

1. de fi nir que os pro je tos apo i a dos pelo 
Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca de-
vem es tar en qua dra dos nas di re tri zes do
pla no de se gu ran ça pú bli ca do Go ver no Fe -
de ral (nova re da ção do art. 10 da lei);

2. in clu ir, en tre os pro je tos apo i a dos
pe los re cur sos do Fun do, aque les des ti na-
dos à ins ti tu i ção de sis te mas de in for ma-
ções, de in te li gên cia e in ves ti ga ção, bem
como de es ta tís ti cas po li ci a is;

3. de ter mi nar a pri o ri za ção, para a
con ces são de re cur sos, do ente fe de ra do
que se com pro me ter com de ter mi na dos re -
sul ta dos, como a pró pria re du ção da cri mi-
na li da de e da in se gu ran ça pú bli ca;

4. de ter mi nar que os re cur sos do Fun -
do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca po de rão
ser apli ca dos di re ta men te pela União ou re -
pas sa dos me di an te con vê nio, acor dos, ajus -
tes ou qual quer ou tra mo da li da de es ta be le-
ci da em Lei; e fi nal men te,

5. es ta tu ir que os en tes fe de ra dos be-
ne fi ci a dos com os re cur sos do FNSP pres-
ta rão ao Con se lho Ges tor des se Fun do e à
Se cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca
in for ma ções so bre o de sem pe nho de suas
ações.

II – Aná li se

A ma té ria se in se re en tre aque las de com pe tên-
cia da União, con cor ren te men te com os Esta dos e o
Dis tri to Fe de ral, uma vez que se tra ta de di re i to fi nan-
ce i ro (in ci so I do art. 24, CF). A ins ti tu i ção de fun do,
con so an te o en ten di men to ju ris pru den ci al e dou tri ná-
rio pa ci fi ca do, deve re a li zar-se me di an te lei or di ná ria
es pe cí fi ca.

Qu an to ao mé ri to, são a to dos evi den tes os mo -
ti vos e as ra zões por que o Esta do e a so ci e da de bra -
si le i ra de vem de di car-se, com ma i or efi cá cia e se ri e-
da de, a com ba ter a cri mi na li da de, cu jas di men sões
se tor nam cada vez mais ina ce i tá ve is, e cu jos efe i tos
so ci a is são de mol de a ca u sar se ve rís si mos da nos
não ape nas à pes so as, seu pa tri mô nio, sua se gu ran-
ça e suas vi das, mas atin gem, de modo in de lé vel, o
pró prio re gi me de mo crá ti co, ques ti o na do por al guns
em ra zão das di fi cul da des que en fren ta para com ba-

ter, com efi ciên cia, a cri mi na li da de e, mu i to es pe ci al-
men te, nos úl ti mos tem pos, o cri me or ga ni za do.

Para re a li zar esse pro pó si to, por que a so ci e da-
de es pe ra an si o sa men te, são ne ces sá ri os os me i os,
os re cur sos. Para tan to, faz-se ne ces sá rio ins ti tu ir o
Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, de ter mi nar os 
cri té ri os para a dis tri bu i ção dos re cur sos e a for ma de
fis ca li zar sua apli ca ção. A pro po si ção le gis la ti va que
ora apre ci a mos des ti na-se a esse fim.

Iden ti fi ca mos na pro po si ção apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, en tre tan to, um equí vo co
for mal, que po de ria com pro me ter a in ter pre ta ção
da nova lei, em pre ju í zo da qua li fi ca ção dos Cor -
pos de Bom be i ros Mi li ta res. Pro po mos, por tal ra -
zão, a ade qua ção re da ci o nal do tex to, na for ma da
uni fi ca ção dos in ci sos I e II do art 4º da Lei, e, con -
se qüen te men te, da al te ra ção do tex to do in ci so III
do § 2º do mes mo ar ti go.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o-
na li da de e ju ri di ci da de do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos 
De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do Nº 108, de
2002, e vo ta mos, no mé ri to, por sua apro va ção, com a 
ade qua ção, ou seja, a jun ção dos in ci sos I e II, do art.
4º do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra e, em con se qüên cia,
com pa ti bi li zan do o in ci so III do § 2º do re fe ri do ar ti go,
con for me se se gue:

“Art. 1º ...................................................

..............................................................

Art. 4º ....................................................
I – re e qui pa men to, tre i na men to e qua li-

fi ca ção das po lí ci as ci vis e mi li ta res, cor pos
de bom be i ros mi li ta res e guar das mu ni ci pa is;

..............................................................
§ 2º........................................................

..............................................................
III – qua li fi ca ção das po lí ci as ci vis e

mi li ta res, cor pos de bom be i ros e das guar-
das mu ni ci pa is; (NR)”

Sala da Co mis são, 27 de agos to de 2003. –
Edi son Lo bão, Pre si den te – De mós te nes Tor res,
Re la tor –Tião Vi a na – Antô nio Car los Va la da res –
Edu ar do Su plicy – Sibá Ma cha do – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Pe dro Si-
mon – Antô nio Car los Ma ga lhães – José Jor ge –
Ro dolp ho Tou ri nho – Álva ro Dias – Tas so Je re is-
sa ti – Jef fer son Pe res.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
I – di re i to tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,

eco nô mi co e ur ba nís ti co;

....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 108, de 2002, é
uma das pro po si ções le gis la ti vas que fo ram dis cu ti-
das e apro va das pela Co mis são Mis ta Espe ci al de
Se gu ran ça Pú bli ca, que fun ci o nou no Con gres so Na -
ci o nal du ran te o ano pas sa do, e cujo tra ba lho con tem-
plou, além do de ba te a res pe i to do pro ble ma da se gu-
ran ça, na so ci e da de bra si le i ra atu al, a apre sen ta ção à
Câ ma ra dos De pu ta dos ou ao Se na do Fe de ral, de di -
ver sas pro po si ções.

No caso, a ma té ria foi en ca mi nha da ao Se na do
Fe de ral, que a apro vou, com emen da, e de po is à Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que igual men te apro vou o pro -
je to, na for ma do subs ti tu ti vo que ora se exa mi na. O
pro je to cons ta da pa u ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria
do Con gres so Na ci o nal para este mês de ju lho.

A Lei nº 10.201, de 2001, que se pre ten de al te-
rar, ins ti tui o Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca
no âm bi to do Mi nis té rio da Jus ti ça, com o ob je to de
apo i ar pro je tos de res pon sa bi li da de dos Go ver nos
Esta du a is e do Dis tri to Fe de ral, na área de se gu ran ça
pú bli ca, e dos Mu ni cí pi os, onde haja guar das mu ni ci-
pa is.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 108, de 2002, na
for ma dada pelo subs ti tu ti vo apro va do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos, al te ra am pla men te esse di plo ma le-
gal para:

I – de fi nir que os pro je tos apo i a dos
pelo Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca
de vem es tar en qua dra dos nas di re tri zes do

pla no de se gu ran ça pú bli ca do Go ver no Fe -
de ral (nova re da ção do art. 1º da lei);

II – in clu ir, en tre os pro je tos apo i a dos
pe los re cur sos do Fun do, aque les des ti na-
dos à ins ti tu i ção de sis te mas de in for ma-
ções, de in te li gên cia e in ves ti ga ção, bem
como de es ta tís ti cas po li ci a is;

III – de ter mi nar a pri o ri za ção, para a
con ces são de re cur sos, do ente fe de ra do
que se com pro me ter com de ter mi na dos re -
sul ta dos, como a pró pria re du ção da cri mi-
na li da de e da in se gu ran ça pú bli ca;

IV – de ter mi nar que os re cur sos do
Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca po-
de rão ser apli ca dos di re ta men te pela União
ou re pas sa dos me di an te con vê nio, acor dos,
ajus tes ou qual quer ou tra mo da li da de es ta-
be le ci da em lei; e fi nal men te,

V – es ta tu ir que os en tes fe de ra dos
be ne fi ci a dos com os re cur sos do FNSP
pres ta rão ao Con se lho Ges tor des se Fun do
e à Se cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli-
ca in for ma ções so bre o de sem pe nho de
suas ações.

II – Aná li se

A ma té ria se in se re en tre aque las de com pe tên-
cia da União, con cor ren te men te com os Esta dos e o
Dis tri to Fe de ral, uma vez que se tra ta de di re i to fi nan-
ce i ro (in ci so I do art. 24, CF). A ins ti tu i ção de fun do,
con so an te o en ten di men to ju ris pru den ci al e dou tri ná-
rio pa ci fi ca do, deve re a li zar-se me di an te lei or di ná ria
es pe cí fi ca.

Qu an to ao mé ri to, são a to dos evi den tes os mo -
ti vos e as ra zões por que o Esta do e a so ci e da de
bra si le i ra de vem de di car-se, com ma i or efi cá cia e
se ri e da de, a com ba ter a cri mi na li da de, cu jas di men-
sões se tor nam cada vez mais ina ce i tá ve is, e cu jos
efe i tos so ci a is são de mol de a ca u sar se ve rís si mos
da nos não ape nas às pes so as, seu pa tri mô nio, sua
se gu ran ça e suas vi das, mas atin gem, de modo in -
de lé vel, o pró prio re gi me de mo crá ti co, ques ti o na do
por al guns em ra zão das di fi cul da des que en fren ta
para com ba ter, com efi ciên cia, a cri mi na li da de e,
mu i to es pe ci al men te, nos úl ti mos tem pos, o cri me
or ga ni za do.

Para re a li zar esse pro pó si to, por que a so ci e da-
de es pe ra an si o sa men te, são ne ces sá ri os os me i os,
os re cur sos. Para tan to, faz-se ne ces sá rio ins ti tu ir o
Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, de ter mi nar os 
cri té ri os para a dis tri bu i ção dos re cur sos e a for ma de
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fis ca li zar sua apli ca ção. A pro po si ção le gis la ti va que
ora apre ci a mos des ti na-se a esse fim.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o-
na li da de e ju ri di ci da de do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos 
De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº 108, de
2002, e vo ta mos, no mé ri to, por sua apro va ção.

Sala da Co mis são, – De mós te nes Tor res, Re-
la tor.

PARECER Nº 1.211, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 32, de 2003 (nº 868/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a cri a ção do Pro -
gra ma de Mi cro des ti la ri as de Álco ol –
PROMICRO, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são em ca -
rá ter não ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
32, de 2003 (PL 868, de 1999, na ori gem), de au to-
ria do no bre De pu ta do Gil ber to Kas sab, pro pon do a 
cri a ção do Pro gra ma de Mi cro des ti la ri as de Álco ol
(PROMICRO). No pra zo re gi men tal, não fo ram apre -
sen ta das emen das ao pro je to de lei.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, foi ana li sa do pe las
Co mis sões de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral (CAPR); de
Fi nan ças e Tri bu ta ção (CFT); e de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça e de Re da ção (CCJR). A pro po si ção ob te ve pa re-
cer fa vo rá vel nas três Co mis sões, sen do apro va da
com emen da apre sen ta da pela CCJR.

O ca put do art. 1º do pro je to de lei cria o Pro gra-
ma de Mi cro des ti la ri as de Álco ol (PROMICRO) e es -
ta be le ce o aten di men to pri o ri tá rio às co o pe ra ti vas de
pro du ção agrí co la e às pe que nas pro pri e da des ru ra is
ori un das de pro je tos de as sen ta men to do Insti tu to
Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria (INCRA).

O § 1º, do mes mo ar ti go, de fi ne mi cro des ti la ria
como a uni da de com ca pa ci da de de pro du ção de até
cin co mil li tros de ál co ol por dia. O § 2º in clui no pro -
gra ma, além da pro du ção de ál co ol etí li co, o apro ve i-
ta men to agrí co la e agro in dus tri al de ou tros pro du tos
de ri va dos da cana-de-açú car e o apro ve i ta men to da
pa lha e do ba ga ço para pro je tos de au to pro du ção e
de co-ge ra ção de ener gia elé tri ca.

O art. 2º de ter mi na que os con tra tos de fi nan ci a-
men to de mi cro des ti la ri as de ál co ol se rão re a li za dos
com pra zo de oito anos, com dois anos de ca rên cia. O 

art. 3º, por sua vez, es ta be le ce que a lei de ve rá en trar
em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

No Se na do Fe de ral, o pro je to foi dis tri bu í do a
esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que, nos
ter mos do art. 99, in ci so II do Re gi men to Inter no, tem
com pe tên cia para opi nar so bre as sun tos re la ti vos à
agri cul tu ra, aos in ves ti men tos e fi nan ci a men tos agro -
pe cuá ri os e ao pla ne ja men to e exe cu ção da po lí ti ca
agrí co la.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2003, tra ta
de pro gra ma de in cen ti vo à pro du ção de ál co ol em mi -
cro des ti la ri as e à co-ge ra ção de ener gia elé tri ca.
Con for me dis põe o art. 22 da Cons ti tu i ção Fe de ral, le -
gis lar so bre ener gia é com pe tên cia pri va ti va da
União. Embo ra a pro po si ção en vol va ma té ria de com -
pe tên cia da União, não se en qua dra en tre as de ini ci-
a ti va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, po den do
ser con si de ra da cons ti tu ci o nal. Ade ma is, por ser
com pa tí vel com a or dem ju rí di ca in fra cons ti tu ci o nal, e 
ter tra mi ta do de acor do com as nor mas re gi men ta is
des ta Casa Le gis la ti va, o pro je to de lei em aná li se
está em con di ções de ser apro va do, pois sa tis faz os
cri té ri os de ju ri di ci da de e re gi men ta li da de.

Para ana li sar o mé ri to da pro pos ta, é opor tu no
fa zer um pe que no his tó ri co so bre a uti li za ção do ál -
co ol como fon te al ter na ti va de ener gia. A cri se do pe -
tró leo da dé ca da de 70 le vou o Bra sil a ado tar um
dos pro je tos mais au da ci o sos em ter mos de pro mo-
ção da ener gia re no vá vel: o Proál co ol. Ao con trá rio do
pe tró leo, que é uma fon te de ener gia fi ni ta e po lu en te,
o ál co ol é re no vá vel e me nos agres si vo ao meio am bi-
en te.

Des de sua cri a ção, o Proál co ol pas sou di ver sas
ve zes por mo men tos di fí ce is, en fren tan do cri ses de
abas te ci men to e de alta de pre ços. Entre tan to, du ran-
te seu apo geu, que du rou até 1986, pro vou ser pos sí-
vel a subs ti tu i ção do pe tró leo por um com bus tí vel al -
ter na ti vo. Além dis so, as con di ções do solo e o cli ma
tro pi cal pro pi ci am ao Bra sil enor me po ten ci al para a
pro du ção de cana-de-açú car, ma té ria pri ma des se
com bus tí vel. Atu al men te, o país é o ma i or pro du tor de 
ál co ol ani dro, sen do res pon sá vel pela me ta de da pro -
du ção mun di al.

O Proál co ol tam bém pos si bi li tou a mo der ni za-
ção e de sen vol vi men to tec no ló gi co da in dús tria de
açú car e ál co ol. Nes se con tex to, com o in tu i to de me -
lho rar a efi ciên cia da pro du ção e de re du zir cus tos,
sur giu a tec no lo gia de ge ra ção de ener gia elé tri ca
den tro da pró pria usi na de açú car e ál co ol ou da des ti-
la ria, a par tir da que i ma do ba ga ço de cana, que re -
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pre sen ta até 30% da cana mo í da. Se gun do in for ma-
ções do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, o po ten ci al de
co-ge ra ção de ener gia elé tri ca a par tir do ba ga ço de
cana é de 12.000 me ga watts. Em um país que es te ve
à be i ra de um co lap so ener gé ti co, esse po ten ci al não
pode ser ig no ra do.

Não obs tan te o gran de de sen vol vi men to da in -
dús tria su cro al co o le i ra, este se man te ve res tri to às
gran des em pre sas, com alta ca pa ci da de de in ves ti-
men to. Nas re giões de pro du ção de ál co ol, os pe que-
nos pro du to res se li mi tam a tra ba lhar como for ne ce-
do res das gran des usi nas.

Nes se sen ti do, o pro je to de lei em es tu do tem
por ob je ti vo ofe re cer ao pe que no pro du tor de
cana-de-açú car uma al ter na ti va de agre ga ção de va -
lor a sua pro du ção e ain da con tri bu ir para a co-ge ra-
ção de ener gia elé tri ca. O equi pa men to de uma mi -
cro des ti la ria de ál co ol pode ser fe i to na roça. A cal de i-
ra, o alam bi que e a co lu na de des ti la ção po dem ser
fa bri ca dos em qual quer lu gar do País. A tec no lo gia
está dis po ní vel e aces sí vel, a um cus to com pa tí vel
com a ca pa ci da de de in ves ti men to dos pro du to res ru -
ra is de pe que no e mé dio por te, prin ci pal men te se re u-
ni dos em co o pe ra ti va.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con si de ran do a cons ti tu ci o-
na li da de, a ju ri di ci da de, a re gi men ta li da de e o mé ri to
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2003, vo ta mos
pela sua apro va ção.

Sala da Co mis são, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor – Ana Jú lia Ca re pa –
Edu ar do Su plicy – Del ci dio Ama ral – Antô nio Car -
los Va la da res – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Fer-
nan do Be zer ra – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi -
lho – João Alber to de Sou za – Val dir Ra upp – Ney
Su as su na – Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is – Sér -
gio Gu er ra – Edu ar do Aze re do – Tas so Je re is sa ti
– Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te á União le gis lar

so bre:
I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -

i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;

II – de sa pro pri a ção;
III – re qui si ções ci vis e mi li ta res, em caso de imi -

nen te pe ri go e em tem po de guer ra;
IV – águas, ener gia, in for má ti ca, te le co mu ni ca-

ções e ra di o di fu são;
V – ser vi ço pos tal;
VI – sis te ma mo ne tá rio e de me di das, tí tu los e

ga ran ti as dos me ta is;
VII – po lí ti ca de cré di to, câm bio, se gu ros e trans -

fe rên cia de va lo res;
VIII – co mér cio ex te ri or e in te res ta du al;
IX – di re tri zes da po lí ti ca na ci o nal de trans por-

tes;
X – re gi me dos por tos, na ve ga ção la cus tre, flu -

vi al, ma rí ti ma, aé rea e ae ro es pa ci al;
XI – trân si to e trans por te;
XII – ja zi das, mi nas, ou tros re cur sos mi ne ra is e

me ta lur gia;
XIII – na ci o na li da de, ci da da nia e na tu ra li za ção;
XIV – po pu la ções in dí ge nas;
XV – emi gra ção e imi gra ção, en tra da, ex tra di-

ção e ex pul são de es tran ge i ros;
XVI – or ga ni za ção do sis te ma na ci o nal de em -

pre go e con di ções para o exer cí cio de pro fis sões;
XVII – or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio Pú -

bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral e dos 
Ter ri tó ri os, bem como or ga ni za ção ad mi nis tra ti va
des tes;

XVIII – sis te ma es ta tís ti co, sis te ma car to grá fi co
e de ge o lo gia na ci o na is;

XIX – sis te mas de pou pan ça, cap ta ção e ga ran-
tia da pou pan ça po pu lar;

XX – sis te mas de con sór ci os e sor te i os;
XXI – nor mas ge ra is de or ga ni za ção, efe ti vos,

ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca ção e mo bi li za ção
das po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros mi li ta-
res;

XXII – com pe tên cia da po lí cia fe de ral e das po lí-
ci as ro do viá ria e fer ro viá ria fe de ra is;

XXIII – se gu ri da de so ci al;
XXIV – di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal;
XXV – re gis tros pú bli cos;
XXVI – ati vi da des nu cle a res de qual quer na tu re-

za;
(*) XXVII – nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra-

ta ção, em to das as mo da li da des, para a ad mi nis tra-
ção pú bli ca, di re ta e in di re ta, in clu í das as fun da ções
ins ti tu í das e man ti das pelo Po der Pú bli co, nas di ver-
sas es fe ras de go ver no, o em pre sas sob seu con tro le;
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(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

“XXVII – nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta-
ção, em to das as mo da li da des, para as ad mi nis tra-
ções pú bli cas di re tas, au tár qui cas e fun da ci o na is da
União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, obe de-
ci do o dis pos to no art. 37, XXI, e para as em pre sas
pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta, nos ter -
mos do art. 173, § 1º, III;”

XXVIII – de fe sa ter ri to ri al, de fe sa ae ro es pa ci al,
de fe sa ma rí ti ma, de fe sa ci vil e mo bi li za ção na ci o nal;

XXIX – pro pa gan da co mer ci al.
Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar po de rá au to-

ri zar os Esta dos a le gis lar so bre ques tões es pe cí fi cas
das ma té ri as re la ci o na das nes te ar ti go.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Os pa -
re ce res que aca bam de ser li dos vão à pu bli ca ção.

Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo de nºs 569 a
574, de 2003, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com o
pra zo de ter mi na do de 45 dias, de acor do com o art.
223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo de
cin co dias úte is nos ter mos do art. 122, II, “b”, com bi-
na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que pas so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 374, 2003

Ele va a ren da per ca pi ta fa mi li ar má -
xi ma para efe i to de ha bi li ta ção ao be ne fí-
cio de pres ta ção con ti nu a da da Assis tên-
cia So ci al, pre vis to no art. 20 da Lei nº
8.742, de 7 de de zem bro de 1993, de vin te
e cin co para trin ta e sete in te i ros e cin co
dé ci mos por cen to do sa lá rio mí ni mo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de

de zem bro de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 20. .................................................
..............................................................

§ 3º Con si de ra-se in ca paz de pro ver a
ma nu ten ção da pes soa por ta do ra de de fi-
ciên cia ou ido sa a fa mí lia cuja ren da men sal
per ca pi ta seja in fe ri or a trin ta e sete in te i-
ros e cin co dé ci mos por cen to do sa lá rio mí -
ni mo.

....................................................(NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 ga ran tiu – em
seu art. 203, V – o pa ga men to, pela Assis tên cia So ci-
al, do be ne fí cio de um sa lá rio mí ni mo à pes soa por ta-
do ra de de fi ciên cia e ao ido so que com pro vem não
pos su ir me i os de pro ver a pró pria ma nu ten ção ou de
tê-la pro vi da por sua fa mí lia.

To da via, a lei pre vis ta para re gu la men tar a ma -
té ria só foi pu bli ca da em fins de 1993 – Lei nº 8.742,
de 7 de de zem bro de 1993 – e o be ne fí cio só pas sou
a vi go rar no fi nal de 1994, quan do foi edi ta do o de cre-
to re gu la men ta dor (De cre to nº 1.330, de 8 de de zem-
bro de 1994). Ou seja, o be ne fí cio as sis ten ci al pre vis-
to em nos sa Cons ti tu i ção le vou seis anos para co me-
çar a vi go rar.

Não bas tas se tal de mo ra, a re gu la men ta ção
con fe ri da à ma té ria re dun dou numa abran gên cia ex -
tre ma men te pe que na do be ne fí cio. Isso por que fi cou
es ta be le ci do, no § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, que só 
pode ser con si de ra da como in ca paz de pro ver a ma -
nu ten ção da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia ou ido -
sa a fa mí lia cuja ren da men sal per ca pi ta seja in fe ri or
a um quar to do sa lá rio mí ni mo, ou seja, R$60,00.

Tal li mi ta ção sig ni fi ca de i xar de fora imen so con -
tin gen te de pes so as ido sas e de fi ci en tes que re al-
men te ne ces si tam da aju da do Esta do para so bre vi-
ver. Com efe i to, bem me nos do que 10% das fa mí li as
bra si le i ras, cuja ma i o ria es ma ga do ra é sa bi da men te
po bre, es tão ap tas a re ce ber o be ne fí cio as sis ten ci al
em ques tão. Assim, es ti ma-se que o atu al pro gra ma
con tem ple re du zi do con tin gen te de ido sos e de fi ci en-
tes efe ti va men te ca ren tes.

A pe que nez na co ber tu ra do pro gra ma re fle-
te-se em seu re du zi do cus to, quan do com pa ra do às
de ma is áre as da se gu ri da de so ci al – pre vi dên cia e
sa ú de. Tal com pa ra ção tor na-se dra má ti ca quan do fe -
i ta em re la ção a ou tros gas tos do Go ver no Fe de ral,
como, por exem plo, pa ga men to de ju ros e amor ti za-
ção da di vi da pú bli ca in ter na.

Nes te País, os gas tos pú bli cos, que de ve ri am
ser vir para ame ni zar a in jus ta con cen tra ção de ren da
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exis ten te na so ci e da de, têm sido di re ci o na dos, ma jo-
ri ta ri a men te, à mi no ria da po pu la ção que já de tém a
ma i or par ce la da ren da na ci o nal. Isso pre ci sa mu dar.
É fun da men tal am pli ar os aca nha dos re cur sos di re ci-
o na dos à as sis tên cia so ci al.

Não obs tan te, re co nhe ce-se que tal am pli a ção
deve es tar in se ri da no atu al con tex to de con ten ção de 
gas tos pú bli cos, fun da men tal para vi a bi li zar a es ta bi-
li za ção da mo e da e a re to ma da do cres ci men to eco -
nô mi co em ba ses sus ten tá ve is. Assim, deve-se agir
de for ma prag má ti ca, su ge rin do al ter na ti vas viá ve is
de am pli a ção dos gas tos as sis ten ci a is.

Nes se sen ti do, pro põe-se que o li mi te exi gi do de 
ren da fa mi li ar per ca pi ta para efe i to de ha bi li ta ção ao
be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da da as sis tên cia so -
ci al seja am pli a do para 37,5% do sa lá rio mí ni mo.
Esse novo va lor, que re pre sen ta li mi te de ren da mais
ra zoá vel para de fi ni ção de fa mí lia ca ren te, per mi ti rá
que pas sem a usu fru ir do be ne fí cio inú me ros ido sos e 
de fi ci en tes efe ti va men te in ca pa ci ta dos de pro ver sua
sub sis tên cia ou de tê-la su pri da pela fa mí lia.

Res sal te-se que a Lei nº 10.219, de 11 de abril
de 2001, que nor ma ti za o apo io fi nan ce i ro fe de ral aos 
mu ni cí pi os que ins ti tu í rem pro gra mas de ren da mí ni-
ma as so ci a dos à edu ca ção – Bol sa-Esco la, pre vê
que cabe ao Po der Exe cu ti vo de fi nir o que seja fa mí lia
ca ren te. Nes ses ter mos, o De cre to nº 4.313, de 24 de
ju lho de 2002, de fi niu-a como aque la cuja ren da per
ca pi ta seja in fe ri or a R$90,00, o que equi va le a
37,5% do sa lá rio mí ni mo.

Des se modo, fica de mons tra do que o pró prio
Go ver no re co nhe ce que esse é o li mi te ade qua do
para con ce i tu a ção de “fa mí lia po bre”.

Ten do em vis ta es sas con si de ra ções, con fio que 
a vi são so ci al dos es ti ma dos con gres sis tas atu a rá de
for ma a tor nar re a li da de a pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 8 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Alva ro Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dis põe so bre a or ga ni za ção da
Assis tên cia So ci al  e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

....................................................................................

SEÇÃO I
Do Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu a da

Art. 20. O be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da é a
ga ran tia de 1 (um) sa lá rio mí ni mo men sal à pes soa
por ta do ra de de fi ciên cia e ao ido so com 70 (se ten ta)
anos ou mais e que com pro vem não pos su ir me i os de 
pro ver a pró pria ma nu ten ção e nem de tê–la pro vi da
por sua fa mí lia.

§ 1º Para os efe i tos do dis pos to no ca put, en ten-
de-se por fa mí lia a uni da de mo no nu cle ar, vi ven do sob 
o mes mo teto, cuja eco no mia é man ti da pela con tri bu-
i ção de seus in te gran tes.

§ 2º Para efe i to de con ces são des te be ne fi cio, a
pes soa por ta do ra de de fi ciên cia é aque la in ca pa ci ta-
da para a vida in de pen den te e para o tra ba lho.

§ 3º Con si de ra–se in ca paz de pro ver a ma nu-
ten ção da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia ou ido sa a
fa mí lia cuja ren da men sal per ca pi ta seja in fe ri or a 1/4 
(um quar to) do sa lá rio mí ni mo.

§ 4º O be ne fí cio de que tra ta este ar ti go não
pode ser acu mu la do pelo be ne fi ciá rio com qual quer
ou tro no âm bi to da se gu ri da de so ci al ou de ou tro re gi-
me, sal vo o da as sis tên cia mé di ca.

§ 5º A si tu a ção de in ter na do não pre ju di ca o di -
re i to do ido so ou do por ta dor de de fi ciên cia ao be ne fí-
cio.

§ 6º A de fi ciên cia será com pro va da atra vés de
ava li a ção e la u do ex pe di do por ser vi ço que con te
com equi pe mul ti pro fis si o nal do Sis te ma Úni co de Sa -
ú de (SUS) ou do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – 
INSS, cre den ci a dos para esse fim pelo Con se lho Mu -
ni ci pal de Assis tên cia So ci al.

§ 7º Na hi pó te se de não exis ti rem ser vi ços cre -
den ci a dos no Mu ni cí pio de re si dên cia do be ne fi ciá rio,
fica as se gu ra do o seu en ca mi nha men to ao Mu ni cí pio
mais pró xi mo que con tar com tal es tru tu ra.
....................................................................................

CONS TI TU I ÇÃO FE DE RAL DE 1988

TÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

....................................................................................

Da Assis tên cia So ci al
Art. 203. A as sis tên cia so ci al será pres ta da a

quem dela ne ces si tar, in de pen den te men te de con tri-
bu i ção à se gu ri da de so ci al, e tem por ob je ti vos:

I – a pro te ção à fa mí lia, à ma ter ni da de, à in fân-
cia, à ado les cên cia e à ve lhi ce;

II – o am pa ro às cri an ças e ado les cen tes ca ren-
tes;

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  9 26399SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL712     



III – a pro mo ção da in te gra ção ao mer ca do de
tra ba lho;

IV – a ha bi li ta ção e re a bi li ta ção das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia e a pro mo ção de sua in te-
gra ção à vida co mu ni tá ria;

V – a ga ran tia de um sa lá rio mí ni mo de be ne fí-
cio men sal à pes soa por ta do ra de de fi ciên cia e ao
ido so que com pro vem não pos su ir me i os de pro ver à
pró pria ma nu ten ção ou de tê–la pro vi da por sua fa mí-
lia, con for me dis pu ser a lei.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O pro je-
to lido será pu bli ca do e re me ti do às Co mis sões com -
pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 775, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Se nhor Mi-
nis tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca acer ca da re vo ga ção, por
De cre tos de de sa pro pri a ção, de ter re no
em Belo Ho ri zon te, em des fa vor da Jus ti-
ça Fe de ral.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das
ao Se nhor Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, in for ma ções acer ca dos de cre tos
do Pre si den te da Re pú bli ca, um de les de sa pro pri an-
do ter re no que ser vi ria de sede para a Jus ti ça Fe de-
ral, em Belo Ho ri zon te, e o ou tro re vo gan do a de sa-
pro pri a ção, ten do como be ne fi ciá rio dis so, o Gru po
Pão de Açú car, que pre ten de cons tru ir um hi per mer-
ca do no lo cal.

Jus ti fi ca ção

O jor nal O Esta do de S.Pa u lo de nun cia, na edi -
ção de hoje, a re vo ga ção, por de cre to do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, da de sa pro pri a ção, fe i ta por
ou tro de cre to, de ter re no que se ria des ti na do à cons -
tru ção da nova sede da Jus ti ça Fe de ral em Belo Ho ri-
zon te. O ato pre si den ci al be ne fi cia o Gru po Pão de
Açú car, que pre ten de ria, se gun do a de nún cia, cons -
tru ir um hi per mer ca do no lo cal. Os ju í zes, que se di -
zem per ple xos e in con for ma dos, “de nun ci am, da, su -
pos ta le são ao pa tri mô nio pú bli co, por que a Jus ti ça
te ria pre ju í zos de di fí cil re pa ra ção, uma vez que já in -

ves tiu R$1,16 mi lhão na con tra ta ção dos pro je tos bá -
si cos e exe cu ti vos da obra.”

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te ou por
qual quer de suas ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da Admi nis tra ção in di re ta. No caso em
tela, es tou so li ci tan do es cla re ci men tos di an te das in -
for ma ções ve i cu la das pelo jor nal.

Sala das Ses sões,  8 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gi lio, Lí der do PSDB.

( À Mesa para de ci são .)

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O re que-
ri men to que aca ba de ser lido será des pa cha do à
Mesa para de ci são, nos ter mos do art. 216, in ci so III,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 776, DE 2003

Re que i ro, nos te mos re gi men ta is, a de sa ne xa-
ção do Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 21, de
2003, de mi nha au to ria, que al te ra dis po si ti vo da Re -
so lu ção nº 39, de 1992, para que te nha tra mi ta ção in -
de pen den te, e que tra mi ta em con jun to com o PRS nº
73, de 2002, ora em exa me da Co mis são de Edu ca-
ção.

Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O re-
que ri men to lido será pu bli ca do e in clu í do em Ordem 
do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 777, DE 2003

Re quer, ao Mi nis tro-Che fe da Casa
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, in for-
ma ções so bre mo di fi ca ções na atu al es-
tru tu ra mi nis te ri al do Go ver no.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das, ao Exmº. 
Se nhor Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, in for ma ções, por es cri to, acer ca das al -
te ra ções a se rem pro mo vi das na es tru tu ra mi nis te ri al
do Go ver no Fe de ral, con for me anún cio fe i to por Sua
Exce lên cia em en tre vis ta ao jor nal Folha de S.
Paulo, edi ção do dia 7 de se tem bro de 2003.
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Jus ti fi cação

O jor nal Fo lha de S. Pa u lo, edi ção do dia 1º de
se tem bro de 2003, in for ma, com base em en tre vis ta
do Exmo. Se nhor Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, que se rão pro mo vi das al -
te ra ções na atu al es tru tu ra mi nis te ri al, in clu si ve com
a re du ção ou fu são de Mi nis té ri os. Den tro das suas
prer ro ga ti vas, as se gu ra das pela Cons ti tu i ção Fe de-
ral, o Se na do Fe de ral ne ces si ta in for mar-se, di re ta-
men te, a res pe i to das al te ra ções, as qua is, ne ces sa ri-
a men te, terá que de ba ter e vo tar.

Sala das Ses sões, 8 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2003

Re quer, ao Mi nis tro do De sen vol vi-
men to, Indús tria e Co mér cio, in for ma-
ções so bre de nún ci as de cen su ra no
BNDES.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I do Re gi men-
to Inter no, com bi na do com o art. 50, § 2º da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das, ao Exmo. Se nhor
Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio,
in for ma ções, por es cri to, acer ca de de nún cia de exis -
tên cia de cen su ra in ter na no Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, pu bli ca da pelo
Jor nal do Bra sil. Se gun do a de nún cia, ve i cu la da na
edi ção do dia 1º de se tem bro de 2003, o BNDES de -
ter mi nou a aber tu ra de sin di cân cia ver san do so bre
de cla ra ções fe i tas na te le vi são por um de seus as ses-
so res, a res pe i to da Pro pos ta de Orça men to da União 
para o pró xi mo exer cí cio

Jus ti fi ca ção

O Jor nal do Bra sil, edi ção do dia 1º de se tem bro
úl ti mo, in for ma que o BNDES abriu in qué ri to para in-
ves ti gar de cla ra ções fe i ta5 por um dos as ses so res do
es ta be le ci men to, Ma u rí cio Dias Da vid, que fi ze ra crí ti-
cas ao Orça men to da União para 2004, pro pos to pelo
Go ver no ao Con gres so. Além do in qué ri to, o as ses sor,
como in for ma o JB, foi ad ver ti do, sob a ale ga ção de
que as de cla ra ções por ele for mu la das “ir ri ta ram Bra sí-
lia”. Por isso, e ten do em vis ta que a Cons ti tu i ção Fe de-
ral as se gu ra am pla li ber da de de ex pres são a to dos os
ci da dãos, es tou re que ren do in for ma ções ao Mi nis tro
do De sen vol vi men to, den tro das prer ro ga ti vas do Se-
na do Fe de ral e por se tra tar de prá ti ca in com pa tí vel
com a de mo cra cia vi gen te no Bra sil.

Sala das Ses sões, 8 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 779, DE 2003

Re quer, ao Mi nis tro do De sen vol vi-
men to Agrá rio, in for ma ções so bre de-
nún ci as de do a ção de ver ba pú bli ca, no
mon tan te de R$191.100,00 a co o pe ra ti va
pri va da.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das ao Exmo.
Se nhor Mi nis tro do De sen vol vi men to Agra rio, in for-
ma ções, por es cri to, acer ca de de nún cia pu bli ca da
pelo jor nal Folha de S. Paulo (ma té ria as si na da pelo
jor na lis ta Jo si as de Sou za), in for man do que o INCRA
re pas sou, por do a ção, a uma co o pe ra ti va pri va da, de -
no mi na da COCAMP, ge ri da pelo cha ma do Mo vi men-
to dos Sem Ter ra, ver ba pú bli ca no mon tan te de
R$191.100,00.

O jor nal in for ma que a do a ção, que te ria sido em
cum pri men to a pro mes sa do Mi nis tro do De sen vol vi-
men to Agrá rio ao MST, quan do de sua vi si ta a acam -
pa men to no Pon tal do Pa ra na pa ne ma, em 14-7-2003,
sus ci tou, do Mi nis té rio Pú bli co, pe di do de in for ma-
ções.

Jus ti fi ca ção

Em ma té ria com da dos pre ci sos, o jor na lis ta Jo -
si as de Sou za, re ve la à Na ção a do a ção de ter mi na da
pelo Incra a uma co o pe ra ti va pri va da. O re la to jor na lís-
ti co, com o tí tu lo “Para aju dar MST, INCRA fler ta com
im pro bi da de “1 O fato pro vo cou pron ta in ter ven ção do
Mi nis té rio Pú bli co, que pro to co li zou, na Jus ti ça Fe de ral
de Pre si den te Pru den te (SP), ação ca u te lar para sus -
tar o “pre sen te” (como está no tex to do jor nal), de Ros -
se to à Co o pe ra ti va COCAMP, sob a ale ga ção de gra ve
le são aos co fres pú bli cos. Em se gui da, no dia 21 de
agos to úl ti mo, o juiz fe de ral New ton José Fal cão, con -
ce deu li mi nar para pro i bir o re pas se do di nhe i ro à
COCAMP. Em sua ma té ria, o jor na lis ta da Fo lha de
S.Pau/o de nun cia que, em 28 de agos to pas sa do, por -
tan to há pou cos dias, o su pe rin ten den te Pi res Sil va pe -
diu à cú pu la do INCRA, em Bra sí lia, a trans fe rên cia
dos pro cu ra do res Isa be la Ma ri a na e Ro nald de Jong,
que se ma ni fes ta ram con tra ri a men te à trans fe rên cia
da ver ba à COCAMP. A ale ga ção: os pro mo to res “não
têm com pro mis so com a re for ma agrá ria.”.

Pela ex tre ma gra vi da de dos fa tos aqui re la ta-
dos, es tou for ma li zan do este re que ri men to, para so li-
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ci tar in for ma ções a res pe i to, den tro das prer ro ga ti vas
cons ti tu ci o na is do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 8 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Os re -
que ri men tos que aca bam de ser li dos se rão des pa-
cha dos à Mesa para de ci são, nos ter mos do art.
216, in ci so III, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 780, DE 2003

Re quer voto de apla u so pelo acor do
en tre a Va rig e a Rico Li nhas Aé re as, per -
mi tin do a am pli a ção de ro tas na re gião
Ama zô ni ca.

Re que i ro, nos ter mos do art. 222, do Re gi men to
Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig na do nos
ana is do Se na do, voto de apla u so à Rico Li nhas Aé re-
as, pelo des fe cho de acor do com a Va rig, per mi tin do
a am pli a ção de ro tas aé re as na re gião Ama zô ni ca.

Jus ti fi ca ção

O voto de apla u so que ora for mu lo, jus ti fi ca-se
pelo lar go al can ce do acor do que vem de ser con -
clu í do en tre a Va rig e a Rico Li nhas Aé re as, para
per mi tir que toda a Ama zô nia pas se a con tar com li -
ga ções aé re as mais efe ti vas. O sig ni fi ca do é tan to
mais ex pres si vo por se tra tar de acor do em per fe i ta
com pa ti bi li da de com o sis te ma de in ter li ga ções que 
deve pre va le cer en tre as Ca pi ta is e as ci da des do
in te ri or, como é o caso da Ama zô nia. Os aviões de
ma i or por te, da Va rig, per ma ne cem com a res pon-
sa bi li da de de in ter li gar todo o Bra sil a Ma na us e,
dali em di an te, para ou tras re giões do Nor te, as li -
nhas se rão ope ra das pela Rico, urna em pre sa ge -
nu i na men te ama zô ni ca, que vem apre sen tan do
elo giá vel cres ci men to.

Sala das Ses sões, 8 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 781, DE 2003

Re quer voto de apla u so ao jor nal
Cor re io Bra zi li en se e á re pór ter Con ce i ção
Fre i tas, pela pro du ção e edi ção de ex ce-
len te re por ta gem acer ca do epi só dio que
até hoje co mo ve a po pu la ção de Bra sí lia
e do País, en vol ven do o as sas si na do da
me nor Ana Lí dia.

Re que i ro, nos ter mos do art. 222, do Re gi-
men to Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig-
na do nos ana is do Se na do, voto de apla u so à re pór-
ter Con ce i ção Fre i tas e ao jor nal Cor re io Bra zi li en-
se, pela opor tu na edi ção de re por ta gem-ver da de
so bre o as sas si na to da me nor Ana Lí dia, ví ti ma da
vi o lên cia e que, há 30 anos, é lem bra do como um
dos mais co mo ven tes epi só di os ocor ri dos no Dis tri to
Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Com ex ce len te tex to, in for ma ti vo e com com ple-
to re gis tro dos fa tos, a re por ta gem pu bli ca da no dia 7
de se tem bro de 2003, do min go, pelo jor nal Cor re io
Bra zi li en se , ad qui re ca rac te rís ti cas de ver da de i ro
do cu men tá rio a res pe i to de um dos epi só di os que
pro vo ca ram e ain da ca u sam pro fun da cons ter na ção
en tre a po pu la ção de Bra sí lia. Tra ta-se de am plo le-
van ta men to, edi ta do em qua tro pá gi nas da edi ção do -
mi ni cal do jor nal, o qual, além de me re cer fi gu rar
como re gis tro his tó ri co, é, tam bém, um pro fun do li be-
lo con tra a im pu ni da de.

Sala das Ses sões, 8 de se tem bro de 2003. – Se-
na dor Arthur Vir gi lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Os re -
que ri men tos li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº  782, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis-
tro-che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, acer ca dos cri té ri os ado ta dos
para com pra de ma te ri al de con su mo de
hi gi e ne pes so al.

Nos ter mos do art. 216, I, do Re gi men to Inter no,
com bi na do com o dis pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, e ten do em vis ta no ti ciá rio do jor nal
Fo lha de S. Pa u lo, re que i ro que se jam so li ci ta das, ao 
Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca, da dos a res pe i to dos cri té ri os ado ta dos pelo
Go ver no para aqui si ção de pa péis de hi gi e ni za ção
pes so al, para uso da Pre si dên cia da Re pú bli ca, in di-
can do quan ti da de, cus tos e a des ti na ção dos dois ti -
pos ex tra fi no e in ter fo lha do cons tan tes do pro ces so li -
ci ta tó rio.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
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con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li za ção e con tro le, por tan to de acom -
pa nha men to das ações do Go ver no nas di fe ren tes
áre as. No caso em tela, for mu lo este re que ri men to
com o ob je ti vo de ob ter in for ma ções so bre os cri té ri os
di fe ren ci a dos para aqui si ção de pa pe is de hi gi e ni za-
ção pes so al, para uti li za ção na Pre si dên cia da Re pú-
bli ca.

Sala das Ses sões, 8 de se tem bro de 2003. – Se-
na dor Arthur Vir gi lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O re-
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do art. 216, in ci so III, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que du ran te o pra zo úni -
co pre vis to no art. 122, II, b, com bi na do com o art.
375, in ci so I, do Re gi men to Inter no, fo ram apre sen ta-
das, pe ran te a Co mis são de Assun tos So ci a is, doze
emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 58, de
2003 (nº 1.394/2003, na Casa de ori gem), de ini ci a ti-
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que cria o Pro gra ma
Na ci o nal de Estí mu lo ao Pri me i ro Empre go para os
Jo vens – PNPE, acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº 9.608, 
de 18 de fe ve re i ro de 1998 e dá ou tras pro vi dên ci as.

As re fe ri das emen das vão à pu bli ca ção no Diá -
rio do Se na do Fe de ral e em avul sos para dis tri bu i ção
às Se nho ras e aos Se nho res Se na do res, na for ma re -
gi men tal.

A ma té ria vol ta à Co mis são de Assun tos So ci a is,
para exa me do Pro je to e das emen das.

São as se guin tes as emen das apre-
sen ta das

EMENDA Nº 1

Su pri ma-se o in ci so II e o § 4º do art. 2º, re nu me-
ran do-se os de ma is in ci sos e pa rá gra fos.

Jus ti fi ca ção

A emen da ao su pri mir o in ci so lI do art. 2º, pre -
ten de am pli ar o nú me ro de jo vens que po de rão ter
aces so ao mer ca do de tra ba lho, uma vez que este
dis po si ti vo res trin ge a opor tu ni da de para o pri me i ro
em pre go, so men te, para aque les jo vens que “se jam
mem bros de fa mí li as com ren da per ca pi ta men sal de
até meio sa lá rio mí ni mo”.

Con for me es ta tís ti cas do IBGE, a taxa de de-
sem pre go para os jo vens é qua se o do bro da taxa de

de sem pre go ge ral (9,3%), re pre sen tan do apro xi ma-
da men te 3,4 mi lhões de jo vens de so cu pa dos.

Entre tan to, o pro je to ao co lo car como re qui si to,
para con cor rer ao pri me i ro em pre go, a ren da fa mi li ar
per ca pi ta de até meio sa lá rio mí ni mo, de i xa de con -
tem plar ou tros jo vens que não se en ca i xam nes tas
cir cuns tân ci as por ul tra pas sar este va lor.

EMENDA Nº 2

O Art. 2º do PLC nº 58 pas sa rá a ter a se guin te
re da ção:

Art. 2º O PNPE aten de rá jo vens que
não te nham tido vin cu lo de em pre go for mal
an te ri or com ida de de 16 a 24 anos in te-
gran tes de fa mí li as com ren da fa mi li ar per
ca pi ta de até ½ sa lá rio mí ni mo, e ca das tra-
das nas uni da des exe cu to ras do pro gra ma,
nos ter mos des ta Lei.

§ 1º Aque les in di ví du os que não te-
nham com ple men ta do o en si no mé dio de ve-
rão fre qüen tar es ta be le ci men to es co lar, de
en si no fun da men tal ou mé dio con for me o
caso;

§ 2º Aque les in di ví du os que com ple ta-
ram o en si no mé dio de ve rão es tar fre qüen-
tan do cur sos de for ma ção pro fis si o nal ou de 
ní vel su pe ri or du ran te a sub ven ção eco nô-
mi ca;

§ 3º O Sis te ma Na ci o nal de Empre-
go-SINE de ve rá ofe re cer os cur sos de for-
ma ção pro fis si o nal de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or.

(Os an ti gos pa rá gra fos per ma ne cem sem al te-
ra ção na re da ção, ape nas a sua nu me ra ção deve
se guir a se qüên cia, as sim, o § 1º pas sa a ser § 4º e
su ces si va men te).

Jus ti fi ca ção

a) Ao mu dar o Art. 2º para “O PNPE
aten de rá jo vens que não te nham tido vín cu-
lo de em pre go for mal an te ri or” se está des-
con si de ran do a si tu a ção de de sem pre go,
con for me pro pos ta ori gi nal.

Ca rac te ri zar a con di ção de de sem pre ga do de
um in di ví duo é um ob je ti vo com ple xo que de pen de da 
pró pria de fi ni ção de de sem pre go. Por exem plo, como
qua li fi car um jo vem que não está ocu pa do nem pro -
cu ran do em pre go. Será con si de ra do um de sem pre-
ga do? Para con tor nar essa po lê mi ca de cu nho aca -
dê mi co e con ce i tu al, im por tan te mas que li mi ta a ope -
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ra ci o na li za ção do pro gra ma, su ge re-se es ten der o
pú bli co po ten ci al a to dos os jo vens que não te nham
tido vín cu lo for ma is (car te i ra de tra ba lho as si na da ou
es ta tu tá ri os).

b) Ao al te rar o Art. 2º com a in clu são
do § 1º com a se guin te re da ção “Aque les in -
di ví du os que não te nham com ple men ta do o
en si no mé dio de ve rão fre qüen tar es ta be le ci-
men to es co lar, de en si no fun da men tal ou
mé dio se gun do cor res pon da” se está am pli-
an do o pú bli co po ten ci al, de vi do a que
aque les jo vens que já te nham com ple ta do o
Ensi no Mé dio es ta ri am, se gun do a re da ção
ori gi nal, fora do PNPE.

Com efe i to, no Pro je to de Lei cons ta va a ne ces-
si da de de fre qüen tar re gu lar men te es ta be le ci men to
es co lar de en si no fun da men tal ou mé dio. Por um lado,
a exi gên cia de fre qüen tar es ta be le ci men to pode ser
vis to como um ele men to po si ti vo, de vi do a que in duz
a fre qüên cia es co lar com ga nhos para o pró prio in di-
ví duo no mé dio e lon go pra zo. Con tu do, in tro du zin do
essa exi gên cia, não é con tem pla do um pú bli co de
enor me im por tân cia: aque le que já con clu iu o Ensi no
Mé dio e que ten ta ocu par uma vaga no mer ca do for -
mal. Assim, como o ob je ti vo do go ver no é ele var a co -
ber tu ra do Ensi no Mé dio, se exi ge da que les can di da-
tos ao PNPE que fre qüen tem es ta be le ci men to do
Ensi no Fun da men tal ou Mé dio quan do ain da não se
te nham for ma do nes te úl ti mo ní vel. Con tu do, o pro-
gra ma deve con tem plar aque les já for ma dos no ní vel
mé dio, que, caso se con ser ve a re da ção ori gi nal, es -
ta rão fora do pro gra ma.

c) Ao al te rar o Art. 2º com a in clu são
do § 2º com a se guin te re da ção “Aque les in -
di ví du os que com ple ta ram o en si no mé dio
de ve rão ou es tar fre qüen tan do cur sos de
for ma ção pro fis si o nal du ran te de sub ven ção
eco nô mi ca ou es tar fre qüen tan do cur sos de
ní vel su pe ri or” se está in du zin do a uma con -
ti nu i da de na for ma ção dos be ne fi ci a dos.

Um pro gra ma como o PNPE deve vi sar tan to al -
te rar a si tu a ção de de sem pre go de cur to pra zo como
pro pi ci ar me lhor qua li fi ca ção de for ma a re du zir as
chan ces de cair na de so cu pa ção no trans cur so da
vida ati va do be ne fi ciá rio. Um dos ele men tos que re -
du zem as pos si bi li da des de cair no de sem pre go é a
qua li fi ca ção e for ma ção. Assim, todo be ne fi ciá rio, não 
im por tan do seu ní vel de edu ca ção, deve re a li zar
ações con cre tas para ele var o seu ca pi tal hu ma no
(ha bi li da des, téc ni cas, etc.) en quan to es te ja co ber to

pelo PNPE. Qu an do o jo vem já te nha com ple ta do o
ní vel mé dio, esse acu mu lo de co nhe ci men to deve re -
a li zar se ou me di an te cur sos de for ma ção pro fis si o nal
ou me di an te o pro lon ga men to de seus es tu dos no
sis te ma es co lar de ní vel su pe ri or. Esta, como a exi -
gên cia de fre qüen tar os ní ve is de en si no bá si cos e
mé di os, é um a me di da que terá efe i tos no mé dio e
lon go pra zo.

§ 1º (§ 4º) Se rão aten di dos, pri o ri ta ri a men te,
pelo PNPE, os jo vens ca das tra dos no Sis te ma Na ci o-
nal de Empre go – SINE até 30 de ju nho de 2003.

§ 2º (§ 5º) O en ca mi nha men to dos jo vens ca -
das tra dos no PNPE às em pre sas con tra tan tes,
aten di das as ha bi li da des es pe cí fi cas por elas re qui-
si ta das e a pri o ri da de de que tra ta o § 1º, ob ser va rá
a or dem cro no ló gi ca das ins cri ções e aos li mi tes
má xi mos de nú me ros de be ne fi ciá ri os em cada
exer cí cio fi nan ce i ro es ta be le ci dos pelo Mi nis té rio
do Tra ba lho e Empre go, nos ter mos do § 4º do art.
5º des ta Lei.

§ 3º (§ 6º) Nos lo ca is de ins cri ção de ve rá ser afi -
xa da, men sal men te, a re la ção dos jo vens ins cri tos no
Pro gra ma, bem como da que les já en ca mi nha dos e
apro ve i ta dos nas em pre sas.

§ 4º (§ 7º) Para efe i tos des ta Lei, con si de ra-se
fa mí lia a uni da de nu cle ar, even tu al men te am pli a da
por ou tros in di ví du os que com ela pos su am la ços de
pa ren tes co, que for me um gru po do més ti co, vi ven do
sob o mes mo teto e man ten do sua eco no mia pela
con tri bu i ção de seus mem bros.

§ 5º (§ 8º) O PNPE não abran ge o tra ba lho do -
més ti co, bem como o con tra to de tra ba lho por pra zo
de ter mi na do.

Re gi nal do Du ar te.

EMENDA Nº 3

O in ci so I, do ar ti go 2º, do PLC nº 58 de 2003,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
I – não te nham tido vín cu lo em pre ga tí-

cio an te ri or, ex ce to por con tra tos tem po rá ri-
os ou de ex pe riên cia.”

Jus ti fi ca ção

Os jo vens for mam o prin ci pal con tin gen te po pu-
la ci o nal afe ta do pelo de sem pre go. Ba si ca men te a
me ta de dos de sem pre ga dos do país pos sui de 16 a
24 anos, con for me as es ta tís ti cas do Insti tu to Bra si le i-
ra de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE. A taxa de de-
sem pre go para os jo vens (17,8%) é pra ti ca men te o
do bro da taxa de de sem pre go ge ral (9,3%).
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Con si de ran do que a fal ta de pers pec ti vas pro fis-
si o na is en tre os jo vens é um fa tor que con tri bui para o
au men to da vi o lên cia, a atu al emen da tem por fi na li-
da de au men tar o con tin gen te de jo vens que po de rão
in gres sar no Pro gra ma Na ci o nal do Pri me i ro Empre -
go, por meio da con tem pla ção da que les jo vens que já 
pos su í ram con tra tos tra ba lhis tas tem po rá ri os ou de
ex pe riên cia.

Sala da Co mis são, – Se na do ra Lú cia Vâ nia.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao in ci so II do art. 2º a se guin te re da ção:

“Art.  2º ..................................................
II – se jam mem bros de fa mí li as com

ren da men sal per ca pi ta de até um sa lá rio
mí ni mo;

...........................................................”

Jus ti fi ca ção

A ado ção do pa râ me tro de meio sa lá rio mí ni mo
per ca pi ta fa mi li ar res trin ge so bre ma ne i ra o al can ce
do pro gra ma, uma vez que ten de a con cen trar suas
ações em re giões com ní ve is de ren da ba i xís si mos e
de ele va da pre pon de rân cia de re la ções de tra ba lhos
in for ma is.

A al te ra ção que pro po mos visa in cor po rar ao
pro gra ma aque les con tin gen tes po pu la ci o na is, igual -
men te ca ren tes de em pre go, si tu a dos em re giões de
ma i o res ní ve is de ren da e ma i or grau de for ma li da de
nas re la ções de tra ba lho.

Sala da Co mis são, – Se na dor Cé sar Bor ges.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao in ci so III do art. 20 a se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
III – es te jam ma tri cu la dos e fre qüen-

tan do re gu lar men te es ta be le ci men to de en -
si no fun da men tal ou mé dio, ou cur sos de
edu ca ção de jo vens e adul tos, nos ter mos
dos arts. 37 e 38 da Lei nº 9.394, de 20 de
de zem bro de 1996, ou aque les ain da que,
em bo ra não te nham con clu í do o en si no mé -
dio, vol tem a cur sá-lo con co mi tan te men te
sua in ser ção no PNPE;

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo do pro gra ma é in cor po rar jo vens ao
mer ca do de tra ba lho sem, con tu do, im por res tri ções a 
sua edu ca ção for mal.

Nada mais jus to e ló gi co, por tan to, que a mes -
ma opor tu ni da de seja es ten di da àque les jo vens que,
es tan do em si tu a ção de de sem pre go, en con trem-se
tam bém des vin cu la dos da ati vi da de edu ca ci o nal for -
mal.

Nes se sen ti do, a emen da pro pos ta pro cu ra res -
ga tar a in ser ção des ses jo vens no mer ca do de tra ba-
lho, es ti mu lan do-os a re to mar sua for ma ção es co lar.

Sala da Co mis são, – Se na dor Cé sar Bor ges.

EMENDA  Nº 6

Dê-se ao in ci so III do art. 2º a se guin te re da ção:

“III – te nham con clu í do ou que es te jam
ma tri cu la dos e fre qüen tan do re gu lar men te
es ta be le ci men to de en si no fun da men tal ou
mé dio, ou cur sos de edu ca ção de jo vens e
adul tos, nos ter mos dos arts. 37 e 38 da Lei
nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996.”

Jus ti fi ca ção

A emen da mo di fi ca ti va tem por ob je ti vo am pli ar
o nú me ro de jo vens que po de rão ser be ne fi ci a dos
com o Pro gra ma do Pri me i ro Empre go, uma vez que
o pro je to visa aten der, ex clu si va men te, jo vens de
clas se po bre, que es te jam cur san do o en si no fun da-
men tal ou mé dio.

Da for ma como se en con tra o pro je to apro va do
na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro pos ta de i xa de
abran ger um nú me ro sig ni fi ca ti vo de jo vens, que mes -
mo ten do con clu í do o en si no fun da men tal não ti ve-
ram a opor tu ni da de de con ti nu ar os es tu dos por mo ti-
vos di ver sos.

A emen da con tem pla, tam bém, aque les jo vens
que su pe ra ram as di fi cul da des e con se gui ram con-
clu ir o en si no mé dio, po rém não ti ve ram opor tu ni da de
de in gres sar no mer ca do de tra ba lho.

EMENDA Nº 7

O in ci so III, do ar ti go 2º, do PLC n° 58 de 2003,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
III – te nham con clu í do o en si no mé-

dio ou cur so pro fis si o na li zan te há, no má -
xi mo, dois anos ou es te jam ma tri cu la dos e 
fre qüen tan do re gu lar men te, em es ta be le-
ci men to de en si no fun da men tal ou mé dio,
ou cur sos de edu ca ção de jo vens e adul-
tos, nos ter mos dos ar ti gos 37 e 38 da Lei
nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996.
(N.R.)”
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Jus ti fi ca ção

Os nú me ros do de sem pre go no país são cada
vez mais as sus ta do res. Nes se ce ná rio, o go ver no
pro põe a cri a ção de 250 mil va gas de tra ba lho para
aten der jo vens de ba i xa ren da, por meio do Pro gra ma
Na ci o nal do Pri me i ro Empre go – PNPE. Po rém, a pre-
vi são é de que se rão be ne fi ci a do ape nas um em cada 
15 dos jo vens que se en con tram fora do mer ca do de
tra ba lho.

Con si de ran do a Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra
de Do mi cí li os de 2001 do IBGE, a de so cu pa ção na fa -
i xa dos 16 a 24 anos de ida de ul tra pas sa 3 mi lhões e
se is cen tos de sem pre ga dos, que fa zem par te da Po -
pu la ção Eco no mi ca men te Ati va, mas não pos su em
um pos to de tra ba lho, nem mes mo no mer ca do in for-
mal. Dos jo vens de sem pre ga dos, 1 mi lhão e 700 mil
fre qüen tam es co la, en quan to 1 e 900 mil não es tu-
dam.

Pre ten de mos, com a atu al emen da, per mi tir que 
aque les jo vens que aten dam a to dos os re qui si tos exi -
gi dos para o in gres so no PNPE e que já te nham con -
clu í do o en si no mé dio ou cur so pro fis si o na li zan te,
nos úl ti mos 24 me ses, pos sam par ti ci par no Pro gra-
ma do Pri me i ro Empre go.

Sala da Co mis são, – Se na do ra Lú cia Vâ nia.

EMENDA Nº 8

O pa rá gra fo lº, do ar ti go 5º, do PLC nº 58, pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“§ 1º.......................................................
I – No caso do be ne fi ciá rio ser do sexo 

fe mi ni no, até seis par ce las de R$220,00
(du zen tos e vin te re a is) por em pre go ge ra-
do, para em pre ga dor com ren da ou fa tu ra-
men to in fe ri or ou igual a R$ 1.200,00 (um
mi lhão e du zen tos mil re a is), no ano-ca len-
dá rio an te ri or;

II – No caso do be ne fi ciá rio ser do
sexo mas cu li no, até seis par ce las de R$
180,00 (cen to e oi ten ta re a is) por em pre go
ge ra do, para em pre ga dor com ren da ou fa-
tu ra men to in fe ri or ou igual a R$ 1.200,00
(um mi lhão e du zen tos mil re a is), no ano-ca -
len dá rio an te ri or;

III – No caso do be ne fi ciá rio ser do
sexo fe mi ni no, até seis par ce las de R$
120,00 (cen to e vin te re a is) por em pre go ge -
ra do, para em pre ga dor com ren da ou fa tu ra-
men to su pe ri or a R$ 1.200,00 (um mi lhão e
du zen tos mil re a is), no ano-ca len dá rio an te-
ri or:

IV – No caso do be ne fi ciá rio ser do
sexo mas cu li no, até seis par ce las de R$
80,00 (oi ten ta re a is) por em pre go ge ra do,
para em pre ga dor com ren da ou fa tu ra-
men to su pe ri or a R$ 1.200,00 (um mi lhão
e du zen tos mil re a is), no ano-ca len dá rio
an te ri or “(N.R.).

Jus ti fi ca ção

A fun da men ta ção do sub sí dio à con tra ta ção
dos jo vens tem como re fe rên cia a taxa de de sem-
pre go mais ele va da en tre eles ou, em ge ral, as di fi-
cul da des de in ser ção no mer ca do de tra ba lho (es -
pe ci al men te no seg men to for mal des se mer ca do).
Na mes ma li nha de ar gu men ta ção, de ve ri am exis -
tir di fe ren tes sub sí di os para con jun tos de po pu la-
ção com di fi cul da des su pe ri o res à mé dia. As mu -
lhe res, em ge ral, apre sen tam ta xas de de sem pre-
go su pe ri o res às dos ho mens, ou, des de ou tra
pers pec ti va, suas di fi cul da des de in ser ção são su -
pe ri o res. Se gun do da dos da PNAD/2001, a taxa de
de sem pre go dos jo vens de 16 a 24 anos de sexo
mas cu li no é de 14,52%, sen do esse per cen tu al de
22,22% no caso das mu lhe res. No caso dos jo vens
ori un dos das fa mí li as com ren da per ca pi ta de até
1/2 sa lá rio mí ni mo, pú bli co do PNPE, as ta xas de
de sem pre go são de 17,61%, no caso dos jo vens
de sexo mas cu li no, e de 27,28%, para as jo vens.
Assim, de ve ri am in tro du zir-se in cen ti vos para a
con tra ta ção des se sub con jun to da po pu la ção. O
CQDEFAT (Con se lho De li be ra ti vo do Fun do do
Ampa ro ao Tra ba lha dor), por exem plo, já es ta be le-
ceu di fe ren ci a is de re pas se aos SINE’s se gun do o
sexo. Como essa é a atu al ten dên cia (be ne fí ci os
di fe ren ci a dos a dis tin tos sub con jun tos de um de-
ter mi na do pú bli co alvo), é con ve ni en te que o
PNPE acom pa nhe essa ten dên cia.

 Sala de Ses sões,de , de 2003. – Se na do ra Lú-
cia Vâ nia.

EMENDA Nº 9

Acres cen ta o § 7º ao Art 2º do Pro je to de Lei da
Câ ma ra Nº 58 de 2003, que “Cria o PNPE – Pro gra ma
Na ci o nal de Esti mu lo ao Pri me i ro Empre go, acres cen ta
dis po si ti vos à Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de 1998 e
dá ou tras pro vi dên ci as”, com a se guin te re da ção:

Art 2º. ....................................................
“§ 7º O PNPE dará pri o ri da de a ne-

gros, mu lhe res e por ta do res de de fi ciên cia.”
(NR)

..............................................................
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Jus ti fi ca ção

Jus ti fi ca-se a pro pos ta pela ne ces sá ria in clu são
no mer ca do de tra ba lho dos gru pos so ci a is men ci o-
na dos em vir tu de das di fi cul da des que a re a li da de
lhes vem im pon do ao lon go da his tó ria. Esta ini ci a ti va
vem se jun tar a tan tas ou tras de su ces so no pro ces so
de in clu são em cur so.

Sala da Co mis são, – Se na dor Edu ar do Aze re-
do – Se na dor Flá vio Arns.

EMENDA Nº 10

Dê-se ao ca put do art. 6º a se guin te re da ção:

“Art. 6º Os em pre ga do res ins cri tos no
PNPE de ve rão man ter, en quan to per du rar
vín cu lo em pre ga tí cio com jo vens ins cri tos
no PNPE, nú me ro mé dio de em pre ga dos
igual ou su pe ri or ao es to que de em pre gos
exis ten tes no es ta be le ci men to nos três me -
ses an te ri o res ao da as si na tu ra do ter mo de 
ade são, ex clu í dos des se cál cu lo os par ti ci-
pan tes do PNPE e de pro gra mas con gê ne-
res.”

Jus ti fi ca ção

Acre di ta mos que o pe río do para a apu ra ção do
es to que de em pre go exis ten te no es ta be le ci men to é
bas tan te exí guo e pode en se jar a ado ção de pro ce di-
men tos que, em ver da de, im pli quem efe ti va subs ti tu i-
ção da mão de obra por par ti ci pan tes do PNPE.

A pro pos ta, que es ten de a apu ra ção do mon tan-
te de em pre gos na em pre sa aos três me ses an te ri o-
res ao da as si na tu ra do ter mo de ade são, res trin ge a
pos si bi li da de de ocor rên cia da re fe ri da subs ti tu i ção,
pre ser van do, as sim, a es sên cia do pró prio PNPE,
qual seja, que a agre ga ção des ses jo vens se faça
sem in cre men to do ní vel de de sem pre go.

Sala da Co mis são, – Se na dor Cé sar Bor ges.

EMENDA Nº 11

Mo di fi ca art. 6º do Pro je to de Lei nº 58, de 2003
que “Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Estí mu lo ao Pri me-
i ro Empre go para os Jo vens – PNPE; acres cen ta dis -
po si ti vo à Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de 1998 e
dá ou tras pro vi dên ci as.”

“Art. 6º Os em pre ga dos ins cri tos no
PNPE de ve rão man ter, pelo pe río do de
doze me ses, a con tar de sua ins cri ção no
pro gra ma, nú me ro mé dio de em pre ga dos
for ma is igual ou su pe ri or ao exis ten te na
data da as si na tu ra do ter mo de sua ade são,

além dos tra ba lha do res jo vens em pre ga dos
sob a égi de do PNPE, sal vo nos ca sos pre -
vis tos em lei.

§ 1º As pes so as fí si cas ou ju rí di cas
par ti ci pan tes do PNPE po de rão con tra tar,
nos ter mos da lei:

I – Um jo vem, no caso de con ta rem
com até qua tro em pre ga dos em seu qua dro
pes so al;

II – até vin te por cen to do res pec ti vo
qua dro de pes so al, nos de ma is ca sos;

§ 2º Aos em pre ga do res ins cri tos no
PNPE que com pro va rem jun to ao SINE ou a 
ou tros en tes pú bli cos ou en ti da des pri va das
con ve ni a das, re du ção de ren da ou de fa tu-
ra men to em com pa ra ção com o ano–ca len-
dá rio an te ri or, e ne ces si da de de re du zir o
nú me ro de pos tos de tra ba lho, não se apli-
ca rá o dis pos to no art. 7º§ 1º des ta lei.

Jus ti fi ca ção

A Lei que cria o Pro gra ma Na ci o nal de Estí mu lo
ao Pri me i ro Empre go para os Jo vens (PNPE); acres -
cen ta dis po si ti vo à Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de
1998, e dá ou tras pro vi dên ci as, cons ti tu i rá um mar co
his tó ri co na le gis la ção e na re a li da de da po pu la ção
bra si le i ra.

Essa Lei, ím par em ra zão da sim pli ci da de com
que fora tra ta do um pro ble ma de di fí ciL so lu ção, que,
até en tão, acar re ta con se qüên ci as como au men to de
mão-de-obra para o trá fi co de dro gas, pros ti tu i ção,
rou bos, fur tos en tre ou tros cri mes, tem por ob je ti vo
pro mo ver a in clu são so ci al dos jo vens ado les cen tes
que já se acham em ida de de co me çar a tra ba lhar.

A pre vi são da obri ga to ri e da de de man ter, pelo
pe río do de doze me ses a con tar de sua ins cri ção no
pro gra ma, nú me ro mé dio de em pre ga dos for ma is
igual ou su pe ri or ao exis ten te na data da as si na tu ra
do Tem po de Ade são, além de tra ba lha do res jo vens
em pre ga dos sob o am pa ro do PNPE, im pos ta aos
em pre ga do res no art. 6º do re fe ri do Pro je to de Lei,
oca si o nou gran de pre o cu pa ção à clas se em pre ga do-
ra, que, con si de ra que da for ma como está o au men to
quan to a di mi nu i ção do qua dro de fun ci o ná ri os não
aten de ape nas e tão-so men te ao li vre ar bí trio de les.

Isso por que, a va ri a ção dos ju ros, a ins ta bi li da-
de eco nô mi ca, o mer ca do lo cal, den tre ou tras si tu a-
ções, in flu en ci am di re ta men te na re a li da de dos em -
pre ga do res.

O dis pos to no art. 6º acar re ta duas si tu a ções
anô ma las, que po de rão le var o re fe ri do Pro gra ma ao
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des cré di to; pri me i ra, a não ade são dos em pre ga dos
ao Pro gra ma; se gun da, a de mis são de ou tros fun ci o-
ná ri os per ten cen tes ao qua dro das em pre sas, que
não os in gres sos em ra zão do Pro gra ma, pos si vel-
men te os com ida de su pe ri or ao 40 (qua ren ta) anos.

As si tu a ções ex pos tas po dem ser evi ta das des -
de que con tem pla das as al te ra ções apre sen ta das.
Ade ma is, a re da ção dada ao dis po si ti vo le gal pelo
pre sen te Pro je to de Lei po de rá acar re tar sé ri as con -
se qüên ci as so ci a is.

Em face des ses ar gu men tos, as al te ra ções pro -
pos tas ao pre sen te Pro je to de Lei são cons ti tu ci o na is
e res pe i tam o dis pos to na Le gis la ção Pá tria, es pe ci al-
men te o dis pos to nos ar ti gos 482 e 483 da Con so li da-
ção das Leis do Tra ba lho, De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
maio de 1943 e suas al te ra ções pos te ri o res.

O res pe i to re cí pro co aos di re i tos e ga ran ti as
con ce di das le gal men te aos em pre ga dos e em pre ga-
do res deve ser ob ser va do, em ho me na gem à his tó ria
de um povo que con se guiu, a du ras pe nas, im plan tar
o re gi me de mo crá ti co no país.

Des tar te, mal gra do a re le vân cia da ma té ria em
co men to, o pre sen te Pro je to de Lei apre sen ta-se ma -
cu la do por dis po si ções afron to sas aos di re i tos dos
em pre ga do res.

Dada a re le vân cia da ma té ria, foi ele va da a
com por a Car ta Mag na no art. 7º que dis põe como di -
re i to dos tra ba lha do res, no in ci so I a pro te ção con tra
de mis são ar bi trá ria ou sem jus ta ca u sa, o que le gi ti-
ma o ple i to ora sob aná li se.

Esta é a mo ti va ção da pre sen te al te ra ção ao
Pro je to de Lei que cria o Pro gra ma Na ci o nal do Estí -
mu lo ao Empre go para os jo vens (PNPE), o qual es -
pe ra mos ver apro va da, dada a sua re le vân cia para o
in te res se pú bli co.

 Sala das Ses sões de de 2003. – Se na dor Jo-
nas Pi nhe i ro.

EMENDA Nº 12

O Art. 6º do PLC Nº 58/2003 pas sa a ter a se -
guin te re da ção:

“Art. 6º Os em pre ga do res ins cri tos no
PNPE de ve rão man ter, no pe río do de doze
me ses, a con tar de sua ins cri ção no pro gra-
ma, nú me ro mé dio de em pre ga dos for ma is
igual ou su pe ri or ao nú me ro mé dio de em-
pre ga dos exis ten tes nos doze me ses an te ri-
o res à data da as si na tu ra do ter mo de ade -
são, ex clu í dos da con ta gem os tra ba lha do-
res jo vens em pre ga dos no âm bi to do PNPE
(N.R.).”

Jus ti fi ca ção

Uma das sin gu la ri da des de qual quer sé rie es ta-
tís ti ca que ver se so bre fe nô me nos eco nô mi cos e so -
ci a is é a sua sa zo na li da de no trans cur so do ano. O
em pre go for mal não foge a esse fe nô me no ge ral. A
sé rie do CAGED (Ca das tro Ge ral de Empre ga dos e
De sem pre ga dos) do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre -
go (que se gu ra men te, será o re gis tro ad mi nis tra ti vo
de re fe rên cia para o con tro le e fis ca li za ção do PNPE)
é, nes se sen ti do, elo qüen te. As sa zo na li da des são
pro nun ci a das, es pe ci al men te em cer tos se to res
como Agri cul tu ra, Indús tria de Pro du tos Ali men tí ci os,
Ensi no, etc.

No caso de con si de rar-se como base de em pre-
go o nú me ro mé dio de em pre ga dos na data de as si-
na tu ra, não se está con si de ran do essa sa zo na li da de.
Isso pode ter di fe ren tes im pac tos, seja na re du ção do
PNPE na ge ra ção de em pre gos seja na in du ção de
com por ta men tos opor tu nis tas por par te das fir mas (a
data de ade são se ria aque la na qual o nú me ro de em -
pre go es ta ria sa zo nal men te no mí ni mo). Ao ter como
re fe rên cia os doze me ses (o nú me ro mé dio de em-
pre ga dos nos doze me ses an te ri o res à as si na tu ra do
con tra to) se es ta rá con tor nan do essa fra gi li da de.

Sala de Ses sões,    de          2003. – Se na do ra Lú-
cia Vâ nia

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – So bre
a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF/A/PSB/707/03.

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te ,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia o

de pu ta do Ja mil Mu rad (PCdoB-SP) para a vaga de
su plen te da Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer -
co sul, em subs ti tu i ção ao já in di ca do.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Dr. Evi lá sio, Vice
Lí der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Será
fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar Dias, pela or -
dem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, eu cre io que a Se na do ra Ana Jú lia Ca re-
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pa es ta va na fren te. Eu aguar do, en tão, que S. Exª se
ma ni fes te.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra à no bre Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to obri ga da Se na dor
pelo re co nhe ci men to.

Eu gos ta ria de me ins cre ver para uma co mu ni-
ca ção, no mo men to em que V. Exª achar ade qua do.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Está V.
Exª ins cri ta.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Da mes ma
for ma, eu gos ta ria de ser ins cri to para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O mes -
ma aten di men to será ob ser va do para V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Com a
pa la vra o Se na dor Alva ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la-
vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Po de rá
V. Exª fa zer uso da pa la vra no mo men to em que de se-
jar, até mes mo nes te mo men to. (Pa u sa.)

Con ce do, pois, a pa la vra ao no bre Se na dor
Alva ro Dias, que terá cin co mi nu tos, para co mu ni ca-
ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, os que go ver nam de vem ser res pon sá ve-
is por suas afir ma ti vas.

Leio no jor nal Fo lha de S. Pa u lo, do dia 4 de se -
tem bro, da co lu na Pa i nel, a se guin te nota: 

Tiro de ca ra bi na
Na dis pu ta em tor no da re for ma tri bu-

tá ria na Câ ma ra, o ti ro te io foi alto: o Go ver-
na dor Ro ber to Re quião (PMDB-PR) dis se a
de pu ta dos que Anto nio Pa loc ci se acha o
Ca pi tão Amé ri ca e o Rei do Pla nal to, mas
terá de ex pli car es cân da los da épo ca de
prefe i to de Ri be i rão Pre to.

Na Co lu na Cláu di o Hum ber to. Com.br,
há a se guin te nota:

Re quião ata ca Pa loc ci
O Go ver na dor Ro ber to Re quião

(PMDB) re u niu a Ban ca da do seu Esta do,
em Bra sí lia, e avi sou: ‘quem vo tar a fa vor
des sa re for ma vira De pu ta do do Pla nal to e
de i xa de ser do Pa ra ná, de vol ve os car gos e 

não põe mais os pés no Pa lá cio Igua çu!’.
Ata cou o mi nis tro Anto nio Pa loc ci, ta xan-
do-o de ‘la drão’, por ter sido ‘con de na do a
de vol ver R$ 12 mi lhões à pre fe i tu ra de Ri be-
i rão Pre to’, e ‘ago ra quer tam bém des vi ar
re cur sos do Pa ra ná’.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, isto é
mu i to gra ve: um Go ver na dor ali a do do Pre si den te da 
Re pú bli ca, ele i to por Sua Exce lên cia, um Go ver na-
dor que tem o Par ti do do Pre si den te da Re pú bli ca
no seu Go ver no, afir ma que o Mi nis tro da Fa zen da é 
la drão.

Isso não pode fi car sem um pro nun ci a men to do
Go ver no. Não sei a quem com pe ti rá, se ao Lí der do
Go ver no, o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, se ao Lí der
do PT nes ta Casa, Se na dor Tião Vi a na, ou ao Pre si-
den te da Re pú bli ca, es cla re cer a Na ção. Sou da Opo -
si ção e sem pre tive – e ain da te nho – o Mi nis tro Anto -
nio Pa loc ci na con ta de um ho mem ho nes to.

O Go ver na dor Ro ber to Re quião, do Pa ra ná, faz
par te do Go ver no; re ce beu apo io ex plí ci to do Pre si den-
te Lula na sua cam pa nha, tem o PT no seu Go ver no, é,
por tan to, ali a do do Pre si den te da Re pú bli ca. Entre tan to,
afir ma que o Mi nis tro da Fa zen da é la drão.

É evi den te que o País pre ci sa de uma ex pli ca ção
do Go ver no, a quem cabe de ci dir se o Mi nis tro Pa loc ci é 
la drão ou se o Go ver na dor do Pa ra ná é ir res pon sá vel,
men ti ro so e ca lu ni a dor. Não pode o povo bra si le i ro fi car
ou vin do afir ma ti vas des sa na tu re za sem es cla re ci men-
tos, sem ou vir a po si ção ofi ci al do Go ver no. Afi nal, o Mi -
nis tro da Fa zen da ocu pa o car go de ma i or im por tân cia
de po is do Pre si den te da Re pú bli ca. Po pu lar men te se
diz que ele se gu ra a cha ve dos co fres do Go ver no da
Re pú bli ca e não pode, por tan to, es tar sob sus pe i ta. E
quem le van ta sus pe i ta é o Go ver na dor de um Esta do
im por tan te, o Pa ra ná. Não há como fi car o Go ver no, por
in ter mé dio de seus por ta-vo zes, em si lên cio di an te de
um fato como esse.

Fico ima gi nan do, Sr. Pre si den te, o que fará o Mi -
nis tro Pa loc ci quan do a ele se di ri gir o Go ver na dor do
Pa ra ná. Em nome da dig ni da de, cer ta men te terá di fi-
cul da des em olhar de fren te o Go ver na dor.

A res pon sa bi li da de de quem go ver na um Esta -
do e de quem di ri ge um País não ad mi te ir res pon sa bi-
li da de ver bor rá gi ca. Não há como a po pu la ção man -
ter a cre di bi li da de no Go ver no, quan do aque les que o
re pre sen tam fa lam ir res pon sa vel men te.

Sr. Pre si den te, não me cabe, des ta tri bu na, nes -
te mo men to, ava li zar o que diz o Go ver na dor do Pa ra-
ná. Ao con trá rio: em bo ra eu seja da Opo si ção, para
fa zer jus ti ça ao Mi nis tro Pa loc ci, te nho de de cla rar
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que não acre di to que S. Exª seja de so nes to. Entre tan-
to, como Opo si ção, cre io que me cabe co brar uma pa -
la vra ofi ci al do Go ver no a res pe i to des se de ba te. Se o
Go ver na dor do Pa ra ná tem ra zão, o Mi nis tro não
pode ser mi nis tro. Ima gi no que o Sr. Re quião não tem
ra zão, por que não é a pri me i ra ir res pon sa bi li da de
ver bor rá gi ca que co me te. Po rém, é evi den te que, se o 
Go ver na dor do Pa ra ná não tem ra zão, o Mi nis tro da
Fa zen da pre ci sa ou vir a pa la vra de so li da ri e da de dos
seus com pa nhe i ros, por que fi ca mos en tre uma po si-
ção e ou tra.

Se o Mi nis tro da Fa zen da não é la drão como
dis se o Go ver na dor do Pa ra ná, o Go ver na dor do Pa -
ra ná está men tin do e ca lu ni an do.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Eu rí pe des Ca mar go,
que dis põe de até vin te mi nu tos para pro fe rir o seu
pro nun ci a men to.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im-
pren sa tem no ti ci a do, com re la ti vo des ta que, o iní cio
do pro ces so de dis cus são da Re for ma da Pre vi dên cia
nes ta Casa par la men tar. Eu gos ta ria de pe dir a to dos
li cen ça para tra tar des se as sun to a par tir de mi nha
ex pe riên cia pes so al. Sou fi lho de um tra ba lha dor ru ral
que vi veu toda sua vida em uma si tu a ção de pri va ção,
ex clu í do das con di ções mí ni mas que ga ran tem a ci -
da da nia. Como mu i tos jo vens nes sa con di ção so ci al,
en con trei no se mi ná rio uma ma ne i ra de ga ran tir a so -
bre vi vên cia e o es tu do. Con tu do, a mor te pre co ce de
meu pai, de i xan do-me ar ri mo de fa mí lia, im pôs-me a
ne ces si da de de tra ba lhar para con tri bu ir com a so bre-
vi vên cia da fa mí lia, en tão em si tu a ção de pe nú ria. Re -
fi ro-me a essa si tu a ção pes so al para afir mar que co -
nhe ço de per to o que é a mi sé ria nes te País. São mi -
lhões de pes so as que cons ti tu em a cha ma da “so ci e-
da de in vi sí vel”, tra ta das pela po lí ti ca ne o li be ral como
as der ro ta das no pro ces so de com pe ti ção ca pi ta lis ta,
em que de si gua is dis pu tam opor tu ni da des, con de-
nan do os po bres a ser cada vez mais po bres.

O atu al Go ver no, re pre sen tan te de uma am pla
ali an ça dos se to res de mo crá ti cos des te País, ele geu
como pri o ri da de a pro mo ção do res ga te so ci al. Me di-
das de pro mo ção da igual da de ra ci al, de com ba te à
fome, à mi sé ria e ao de sem pre go, en tre ou tras, têm o
ob je ti vo de pre pa rar o País para um novo fu tu ro, mais
jus to e com me lho res opor tu ni da des para to dos, onde 
a qua li da de de vida seja pos sí vel não ape nas para as
eli tes, que sem pre se be ne fi ci a ram da in jus ti ça so ci al,
fa zen do dela uma for ma de en ri que ci men to ain da
mais rá pi do.

É cer to que esse com pro mis so de sa gra da al -
guns, que não que rem abrir mão de pri vi lé gi os con sa-
gra dos por essa or dem in jus ta que se per pe tu ou ao
lon go de nos sa His tó ria, mas é pre ci so que, com pro-
me ti dos com a me lho ria das con di ções de vida de
nos so povo, le van te mos nos sa voz para de fen der um
novo Bra sil, a ser cons tru í do des de já, para que os ru -
mos de nos sa His tó ria pos sam apon tar para o fim da
fome, o di re i to à es co la de qua li da de para to dos, a sa -
ú de, a ha bi ta ção e o em pre go.

No mês de agos to, o Pre si den te Lula afir mou
que “o Bra sil não pre ci sa de um ou tro acor do com o
FMI” e que as si ná-lo ou não de pen de da von ta de, do
acor do e das con di ções que fo rem ne go ci a das. Com
essa de cla ra ção, exem pli fi co a con di ção de so be ra nia
que nos so Go ver no tem as su mi do, co lo can do os in te-
res ses do País na con di ção de pri o ri da de e as su min-
do o pa pel de li de ran ça na con so li da ção de uma ali -
an ça da Amé ri ca do Sul, que nos per mi ta me lhor in -
ser ção na eco no mia mun di al a par tir de acor dos e co -
o pe ra ção.

Assim, ele gen do de ma ne i ra cla ra os in te res ses
na ci o na is como pri o ri da de em qual quer ne go ci a ção e 
a jus ti ça so ci al como com pro mis so ma i or, o go ver no
pro põe a Re for ma Pre vi den ciá ria, que des de já me
com pro me to a de fen der, pois en ten do que o seu ob je-
ti vo ma i or é bus car o equi lí brio fi nan ce i ro e ga ran tir a
jus ti ça so ci al.

É cla ro que en ten de mos que to dos os Par la-
men ta res de fen dem a Re for ma, mas tam bém en ten-
de mos que os ajus tes ne ces sá ri os se rão fe i tos, man -
ten do-se a in te gra li da de da pro pos ta como po lí ti ca de 
equi lí brio e de mu dan ça na for ma de en ten der as
ques tões so ci a is.

Como exem plo de se ga ran tir a sa ú de fi nan ce i ra
e o equi lí brio do sis te ma, cito o dado le van ta do pela
Con tag (Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res
na Agri cul tu ra), de que cada be ne fí cio pago pelo
INSS a um tra ba lha dor ru ral al can ça, em mé dia, ou -
tras duas pes so as, além do be ne fi ciá rio, sen do um
dos ma i o res pro gra mas de dis tri bu i ção de ren da do
mun do. A meta é am pli ar o al can ce dos be ne fí ci os da
Pre vi dên cia, ob je ti vo que se ma te ri a li za tam bém na
pro pos ta da re du ção de 50% da con tri bu i ção dos au -
tô no mos para a Pre vi dên cia So ci al, que per mi ti rá que
mais bra si le i ros e bra si le i ras te nham aces so à co ber-
tu ra do Se gu ro So ci al.

A Pre vi dên cia So ci al paga ao me nos um sa lá rio
mí ni mo para dois mi lhões de bra si le i ros, se gun do da -
dos do Mi nis té rio da Pre vi dên cia, pos si bi li tan do a in -
clu são so ci al de par ce la sig ni fi ca ti va da po pu la ção.
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Ou tros as pec tos do sis te ma re ves tem-se de
enor me im por tân cia so ci al, como o au xí lio ma ter ni da-
de, o au xí lio do en ça, o au xí lio aci den te, o au xí lio re -
clu são e a pen são por mor te, fa zen do com que mi -
lhões de pes so as de pen dam do equi lí brio do sis te ma
para ter suas ne ces si da des ele men ta res aten di das.

A ló gi ca da mu dan ça é am pli ar a ca pa ci da de de
in ves ti men to nas áre as que ga ran tam me lho ri as dos
in di ca do res so ci a is, a par tir da de so ne ra ção dos co -
fres da União, cri an do as con di ções para o cres ci-
men to eco nô mi co e a ge ra ção de em pre go.

Além dis so, o go ver no, co e ren te com os com-
pro mis sos éti cos de trans pa rên cia, tor nou pú bli ca,
pela pri me i ra vez, a lis ta dos de ve do res do INSS, num 
to tal de 176.790 em pre sas e pes so as fí si cas.

As me di das de com ba te à so ne ga ção re sul ta-
ram no pri me i ro tri mes tre em uma re cu pe ra ção de
R$157,5 mi lhões da dí vi da, to ta li zan do um va lor
104% ma i or que o co bra do no mes mo pe río do de
2002.

É pre ci so en ten der que a re for ma soma-se a ou -
tras me di das ado ta das pelo go ver no para ga ran tir
suas me tas de jus ti ça so ci al. Pela pri me i ra vez cre-
ches pú bli cas e fi lan tró pi cas es tão re ce ben do re cur-
sos para me ren da de cri an ças me no res de qua tro
anos. Des de ju lho, cer ca de 881 mil cri an ças de
17.587 cre ches do País es tão sen do be ne fi ci a das por 
esse pro gra ma.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Pa u lo
Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go, faço um apar te ao no bre Se na-
dor, elo gi an do a con vic ção do seu pro nun ci a men to. V.
Exª, como a ma i o ria dos Se na do res, en ten de que a
Re for ma da Pre vi dên cia deve acon te cer e re co nhe ce,
pelo que pos so per ce ber, que hou ve avan ços na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e que nes ta Casa po de mos
cons tru ir um gran de en ten di men to. Eu gos ta ria de
lem brar que o nú me ro de emen das apre sen ta das pe -
los se na do res ul tra pas sou, na pro por ção, até o mo-
men to, o nú me ro de emen das apre sen ta das na Câ-
ma ra dos De pu ta dos. No Se na do Fe de ral, sem dú vi-
da, ul tra pas sa re mos a fa i xa de 200 emen das, o que
cor res pon de a mais de duas emen das por se na dor.
Na Câ ma ra dos De pu ta dos hou ve, em mé dia, uma
emen da por de pu ta do. Mas per ce bo que de ve mos re -
a li zar um bom de ba te a res pe i to do as sun to, como diz 
mu i to bem V. Exª, de i xan do bem cla ro que não va mos
con cor dar, em hi pó te se al gu ma, com pri vi lé gi os. Va -
mos tra ba lhar para cons tru ir uma pro pos ta que re pre-
sen te a jus ti ça so ci al em to dos os ní ve is. Por essa ra -

zão, cum pri men to V. Exª. Tive a opor tu ni da de de
apre sen tar de zes se te emen das e devo apre sen tar
mais três hoje, com ple tan do, as sim, 200 emen das, to -
das vi san do o ajus te. O de ba te terá iní cio já na quin -
ta-fe i ra, ou vin do en ti da des, ser vi do res pú bli cos e
cen tra is sin di ca is. Des sa for ma, se re mos ca pa zes de
cons tru ir uma re da ção que cor res pon da à gran de ex -
pec ta ti va que o povo bra si le i ro de po si ta, nes te mo-
men to, no Se na do Fe de ral. Estou tran qüi lo. E vou
con clu ir di zen do que en ten do que há dois ca mi nhos a 
se guir. Em pri me i ro lu gar, se fo rem apre sen ta das
emen das su pres si vas, es tas po dem ser pro mul ga das
de ime di a to, pois não vol tam para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Em se gun do lu gar, se hou ver al gu ma emen -
da mo di fi ca ti va, fa re mos o que cha ma mos de pro mul-
ga ção fa ti a da, que pode ser ime di a ta men te pro mul-
ga da. Con clu in do, gos ta ria de di zer que, con vi da do
por Sua Exce lên cia, tive a ale gria de vi a jar a Este io,
Rio Gran de do Sul, nes te fim de se ma na, onde es ti ve-
mos na Expo in ter. Fui e vol tei na com pa nhia do Pre si-
den te, opor tu ni da de em que con ver sa mos e que ro
aqui me re por tar à ci ta ção de Sua Exce lên cia: “Este
País tem que apren der a ne go ci ar, a di a lo gar, a par lar,
a fa lar, a se en ten der.” E é isso que o Lula está fa zen-
do – essa gran de me di a ção na ci o nal. Te nho cer te za
de que o mes mo ocor re rá quan to às re for mas da Pre -
vi dên cia e Tri bu tá ria. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci-
a men to. Se na dor, sei das con vic ções de V. Exª e o
quan to V. Exª tor ce para que esse gran de en ten di-
men to for ta le ça a so ci e da de bra si le i ra e o Go ver no de 
Luiz Iná cio Lula da Sil va. Pa ra béns.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO  (Blo co/PT –
DF) – Se na dor Pa u lo Paim, agra de ço o apar te e de -
se jo in cor po rá-lo ao meu dis cur so. A pre o cu pa ção de
V. Exª en ri que ce o meu pro nun ci a men to.

Digo mais, Se na dor, por sua his tó ria de vida, a
con tri bu i ção de V. Exª é sem pre gran de na dis cus são
dos te mas na ci o na is, par ti cu lar men te quan to à ques -
tão so ci al, à ques tão pre vi den ciá ria, pro pos tas que
têm em V. Exª um gran de tri bu no.

Embo ra no va to na dis cus são das po lí ti cas pú bli-
cas na ci o na is, nes ta Casa, onde meus Pa res, os Se -
na do res es tão sem pre pre o cu pa dos em dar sua con -
tri bu i ção ao País, sin to-me con tem pla do por toda
essa dis cus são, mais ain da com o mé to do, ina u gu ra-
do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, da dis cus são aber ta
para toda a so ci e da de.  E nós, re pre sen tan tes, te mos
mais do que obri ga ção de nos de bru çar mos so bre es -
ses te mas e vi a bi li zar o que já exis te. Não te nho dú vi-
da de que os Se na do res apre sen ta rão emen das e,
por meio do en ten di men to, ire mos con so li dar essa
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pro pos ta, que em boa hora foi pos ta na pa u ta de dis -
cus são.

Com cer te za, nes te mo men to é ina u gu ra do o
con tra di tó rio, para que pos sa mos en con trar a me lhor
sa í da para a po pu la ção bra si le i ra, pois sem ele, te-
mos a mes mi ce, que não traz nada de novo, man tém
o que está. Como que re mos cons tru ir uma so ci e da de
a par tir do con tra di tó rio, a dis cus são é im por tan te na
for ma ta ção da pro pos ta que bus ca mos. E para tan to,
V. Exª, com cer te za, dará sua con tri bu i ção.

O Orça men to 2004 re a fir ma o com pro mis so
com as pri o ri da des so ci a is e pre vê um in ves ti men to
na área so ci al sete bi lhões su pe ri or ao re a li za do este
ano.

Os pro gra mas de trans fe rên cia de ren da irão re -
ce ber 5,3 bi lhões, au men tan do em um bi lhão o mon -
tan te des ti na do este ano para esse fim.

Te rão pri o ri da de ações de com ba te à fome, com 
aqui si ção de ali men tos da agri cul tu ra fa mi li ar, for ta le-
cen do esse seg men to, a ope ra ci o na li za ção de es to-
ques es tra té gi cos de se gu ran ça ali men tar, apo io à
pro du ção de ali men tos para o au to con su mo e a for -
ma ção de con sór ci os de se gu ran ça ali men tar e de-
sen vol vi men to lo cal.

Tam bém as obras de in fra-es tru tu ra se rão pri vi-
le gi a das, pois se re ves tem de im por tan te ca rá ter so ci-
al na me di da em que me lho ram as con di ções de vida
dos ci da dãos e são ge ra do ras de em pre go e ren da. O
sa ne a men to bá si co, a ha bi ta ção po pu lar, a am pli a ção
de ofer ta de ener gia para co mu ni da des iso la das,
além da cons tru ção de bar ra gens e adu to ras, es pe ci-
al men te na Re gião Nor des te, es tão pre vis tos e me re-
cem des ta que na Pro pos ta de Orça men to para o pró -
xi mo ano.

Estou con vic to de que o País está en con tran do
um novo ca mi nho, em que pos sa ha ver uma ver da de i-
ra abo li ção so ci al, li ber tan do par te de nos sa po pu la-
ção da es cra vi dão da fome, do anal fa be tis mo e do
pre con ce i to.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra à no bre Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co
mi nu tos, nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to
Inter no. (Pa u sa.)

Fará uso da pa la vra o Se na dor Osmar Dias para 
co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos,
nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re vis ta Veja pu -

bli ca uma de nún cia gra vís si ma do Che fe de Ga bi ne te
da Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá ria do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, Jor ge Sa lim Wa quim, que me re ce não
ape nas ser aqui di vul ga da pela TV Se na do, mas que
o Se na do pos sa exi gir das au to ri da des do Go ver no
bra si le i ro um po si ci o na men to fir me em re la ção à de -
nún cia de um fato gra vís si mo que pre ci sa ser in ves ti-
ga do. E, é cla ro, pro vi dên ci as di plo má ti cas tam bém
de vem ser to ma das, já que o as sun to en vol ve um
pes qui sa dor do De par ta men to de Agri cul tu ra do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra dos Esta dos Uni dos, de nome
Hos se in El-Nas har, que, usan do uma vi a gem fe i ta ao
Bra sil para par ti ci par de um con gres so, te ria ido até
Bar re i ras, na Ba hia, e lá re ti ra do ma te ri al de plan tas
de soja para não se sabe qual ob je ti vo.

Pri me i ra men te, há a des con fi an ça de bi o pi ra ta-
ria, que se ria a ten ta ti va de es pa lhar o fun go que ca u-
sa a fer ru gem da soja. Como agrô no mo, Sr. Pre si den-
te, du vi do que essa te nha sido a fi na li da de da vi si ta
do téc ni co, por que o ven to, os ani ma is, as for mas na -
tu ra is de pro pa ga ção do fun go com cer te za são mu i to
mais efi ci en tes do que al guém co lher o ma te ri al e o
es pa lhar numa la vou ra de soja sa dia. Por tan to, tec ni-
ca men te, des car to essa pos si bi li da de de ten ta ti va do
téc ni co ame ri ca no de es pa lhar a fer ru gem, uma do -
en ça que tem ca u sa do pre o cu pa ção aos pro du to res
de soja bra si le i ros, em es pe ci al da Ba hia e do Mato
Gros so, e tam bém à pró pria Embra pa, que já está
pes qui san do ma te ri al ge né ti co re sis ten te à fer ru gem,
para im pe dir o seu avan ço e, des sa for ma, o pre ju í zo
dos agri cul to res bra si le i ros e do Bra sil na ba lan ça co -
mer ci al.

Qual te ria sido o ob je ti vo des se pes qui sa dor
ame ri ca no? É pre ci so ouvi-lo, e ele de i xou o Bra sil,
cha ma do pe los seus che fes e di re to res, nos Esta dos
Uni dos. Por tan to, fi cou a dú vi da, que não deve per sis-
tir.

Di an te de um fato gra ve como esse, o Go ver no
bra si le i ro deve exi gir ex pli ca ções do Go ver no ame ri-
ca no, por que não pode, sim ples men te, al guém ser
acu sa do ou de bi o pi ra ta ria ou de ten tar le van tar bar -
re i ras sa ni tá ri as à soja bra si le i ra. E aí des cul pem-me
aque les que acre di tam, mas as bar re i ras sa ni tá ri as
da soja bra si le i ra para os Esta dos Uni dos não vão tra -
zer pre ju í zo al gum, por que ape nas 1% dos US$8 bi -
lhões que o Bra sil ex por tou de soja, nes te ano, foi
para os Esta dos Uni dos. Mas não é bem as sim por -
que, se hou ver uma bar re i ra sa ni tá ria le van ta da pe los
Esta dos Uni dos, va mos ter afe ta do todo o nos so con -
ce i to no mer ca do in ter na ci o nal e aí te re mos mais pro -
ble mas do que já es ta mos ten do com as bar re i ras tri -
bu tá ri as. Por exem plo, as bar re i ras tri bu tá ri as im pos-
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tas pe los Esta dos Uni dos no caso do aço bra si le i ro
ca u sam um pre ju í zo de US$135 mi lhões to dos os
anos ao Bra sil. Nos úl ti mos dez anos, o Bra sil teve um
pre ju í zo de US$1,800 bi lhão de ex por ta ção exa ta-
men te de vi do às bar re i ras ta ri fá ri as im pos tas aos pro -
du tos bra si le i ros. Se há pro ble mas em re la ção ao aço
bra si le i ro, tam bém exis tem em re la ção ao suco de la -
ran ja. Como to dos sa bem, o Bra sil é o gran de pro du-
tor de suco de la ran ja do mun do, só que os Esta dos
Uni dos es ta be le cem uma con di ção ta ri fá ria tão ab-
sur da que nos obri ga a pa gar um im pos to que tor na
in viá vel ex por tar suco de la ran ja para aque le país.
Eles eli mi nam a con cor rên cia atra vés de uma alta tri -
bu ta ção.

É nes se am bi en te, Sr. Pre si den te, que dis cu ti re-
mos se o Bra sil in gres sa ou não na Alca (Área de Li -
vre Co mér cio das Amé ri cas). É nes se am bi en te de
bar re i ras sa ni tá ri as im pos tas, com aque les que que -
rem pra ti car a bi o pi ra ta ria ou o bi o ter ro ris mo – ati tu de
des se téc ni co que veio dos Esta dos Uni dos – ou
aque les que que rem im por bar re i ras sa ni tá ri as, in ven-
tan do pro ble mas nos pro du tos bra si le i ros ou mas sa-
cran do os pro du tos e os pro du to res bra si le i ros com
bar re i ras ta ri fá ri as que ire mos dis cu tir a Alca.

Espe ro, con fi an te, que o Go ver no Lula te nha, ao 
dis cu tir a Alca, a mes ma po si ção as su mi da du ran te a
cam pa nha ele i to ral. Ou os Esta dos Uni dos fa zem
uma re vi são pro fun da de sua po lí ti ca ta ri fá ria e sa ni-
tá ria em re la ção ao nos so País ou te re mos di fi cul da-
des de es ta be le cer esse acor do por que es ta re mos jo -
gan do fora mi lha res de em pre gos de tra ba lha do res
bra si le i ros. Cal cu la-se que, se o Bra sil in gres sar na
Alca nas atu a is con di ções po de re mos, nós per de re-
mos US$4 bi lhões de ex por ta ção to dos os anos. Se
para cada US$1 bi lhão ex por ta do são ge ra dos 60 mil
em pre gos, se ri am 240 mil em pre gos a me nos no mer -
ca do de tra ba lho bra si le i ro, que pre ci sa, se gun do o
Pre si den te, ge rar 10 mi lhões de pos tos de tra ba lho
em qua tro anos.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, cum prin do o meu
tem po, que ro di zer que é mu i to gra ve a de nún cia pu -
bli ca da pela re vis ta Veja. Espe ro que ela seja in ves ti-
ga da pelo Go ver no bra si le i ro e que leve a exi gir do
Go ver no ame ri ca no ex pli ca ções, por que não po de-
mos fi car sub me ti dos a esse tra ta men to sem ne nhu-
ma pro vi dên cia a ser to ma da.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Dan do

con ti nu i da de à lis ta dos ora do res ins cri tos, con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Mão San ta.

V. Exª terá até 20 mi nu tos para o seu pro nun ci a-
men to.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te des ta ses são, Se na dor Pa pa léo Paes, Sras e
Srs.Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ros que as sis tem
a esta ses são do Se na do Fe de ral atra vés da TV Se -
na do e da Rá dio Se na do, quis Deus es tar pre si din do
esta ses são não um mé di co co mum, mas um fun ci o-
ná rio pú bli co exem plar, que ser vi rá de mo de lo para as 
mi nhas re fle xões.

De po is de ter es tu da do mu i to e de 37 anos de
ser vi ços pú bli cos – aliás, mais, por que fiz o CPOR e
tam bém fui mo ni tor de Fi si o lo gia; con tan do-se isso,
são 5 anos. De po is de uma gran de vida pú bli ca, con -
vi da ria os que es tão a apo i ar o Pre si den te Lula a par-
ti ci pa rem des sa nos sa ex pe riên cia.

Evi den te men te, to dos sa be mos das fun ções
que Sua Exce lên cia, o Pre si den te Lula, de sem pe-
nhou em suas lu tas na agri cul tu ra, na me ta lur gia, nos
sin di ca tos e, de po is, na po lí ti ca. Mas, no ser vi ço pú -
bli co, são oito me ses ape nas.

Aqui está o sím bo lo do ser vi dor pú bli co: Dr. Pa -
pa léo Paes, mé di co de di ca do ao ser vi ço pú bli co e em
ser vir, ins pi ra do no que Cris to dis se: “Eu não vim ao
mun do para ser ser vi do, e sim para ser vir”. Tan to é as -
sim que, pelo exer cí cio pro fis si o nal do nos so hoje
Pre si den te, Se na dor Pa pa léo Paes, o povo o fez Pre -
fe i to e Se na dor, com pers pec ti vas in ve já ve is na po lí ti-
ca do Ama pá e do Bra sil.

Não pos so ne gar que sou de uma fa mí lia abas -
ta da. As Fe de ra ções da Indús tria e do Co mér cio do
Esta do do Pi a uí fo ram cri a das por mi nha fa mí lia; o
meu ir mão é De pu ta do Fe de ral.Eu, con tu do, fui mé di-
co. Se gui ou tros ru mos e tive a opor tu ni da de de co-
nhe cer o ser vi ço pú bli co, que o Pre si den te da Re pú-
bli ca pou co co nhe ce. Nele, Sua Exce lên cia tem oito
me ses, eu te nho uma vida. Pri me i ro, cur sei fa cul da de
pú bli ca, na Uni ver si da de do Ce a rá. Era o úni co cur so
de me di ci na re gi o nal. É a ima gem pri me i ra que te nho
do ser vi ço pú bli co. Fre qüen tei os me lho res co lé gi os
pri va dos.

Mas, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, asas da sa -
u da de me le vam a re cor dar cada pro fes sor, cada
mes tre, cada fun ci o ná rio, sua de di ca ção e o fun ci o na-
men to do sis te ma, ven cen do to das as di fi cul da des.

Inclu si ve, fiz me di ci na de 1960 a 1966, um pe -
río do de ad ver si da des para este País, que pas sou da
de mo cra cia a um re gi me de ex ce ção. Mas nun ca vi
tan ta obs ti na ção, de di ca ção e amor do fun ci o ná rio
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pú bli co, des de o por te i ri nho ao mag ní fi co re i tor. A
eles o nos so res pe i to.

Ter mi nan do me di ci na, fui fa zer re si dên cia em
um hos pi tal pú bli co íco ne – era nos anos 60 o sím bo lo
ma i or da for ma ção de pós-gra du a ção o Hos pi tal dos
Ser vi do res da União – Ipa se. Ali ha via um apar ta men-
to pre si den ci al. O en tão Pre si den te João Bap tis ta Fi -
gue i re do fi cou in ter na do ali, bem como mu i tos po lí ti-
cos im por tan tes. O Ipa se era o Insti tu to de Pre vi dên-
cia e Assis tên cia aos Ser vi do res do Esta do e para lá
iam to dos os que pre ci sa vam de as sis tên cia. O Ipa se
era do Esta do, não era do Rio de Ja ne i ro, por que o de
São Pa u lo é só da que le Esta do, Esta do na acep ção
de na ção.

Devo tudo à ima gem que te nho des se hos pi tal,
pois foi o pe río do mais im por tan te da mi nha vida.
Pude con vi ver com a res pon sa bi li da de, com a se ri e-
da de, com a ciên cia. Bus ca va, nos me lho res anos de
mi nha vida, ciên cia para que, quan do vi es se ao meu
Esta do, pu des se, com cons ciên cia, ser vir à mi nha
gen te.

Por oca sião de mi nha re si dên cia, fui con vi da do
para ser Se cre tá rio de um Mu ni cí pio pra i a no, Luís
Cor re ia, cujo nome é de um tio afim meu, ir mão de
meu avô. E não de i xei a re si dên cia. Um com pa nhe i ro
fi cou me subs ti tu in do até eu con clu ir o cur so.

Então, logo as su mi o ser vi ço pú bli co. De po is, na 
mi nha ci da de, en fren tan do as ba i o ne tas, li de rei um
gran de mo vi men to. A pri me i ra gran de ci da de do Pi a uí
e tal vez do Nor des te foi a pri me i ra a des ban car o Go -
ver no Mi li tar. O MDB fez uma Pre fe i tu ra e, con se-
qüen te men te, fui o Se cre tá rio de Mu ni cí pio des se go -
ver no. Então, tive opor tu ni da de de con vi ver com o
ser vi ço pú bli co. Fui De pu ta do Esta du al, en ten di bem
o que era isso e fui o Pre fe i to de mi nha ci da de, a ma i-
or do Pi a uí, ex clu in do a ca pi tal. Então, te nho no ção
exa ta do que é o ser vi dor pú bli co, que, ab ne ga do,
obs ti na do e de di ca do, me re ce, so bre tu do, gra ti dão,
ain da que não que i ra ser agra de ci do – e digo isso por-
que mi nha mãe me en si nou que “a gra ti dão é a mãe
de to das as vir tu des”. Deus está no co ra ção; Deus
está no co ra ção dos ho mens e mu lhe res agra de ci dos.
Então, a con vi vên cia com o ser vi ço pú bli co e com o
ser vi dor pú bli co me ca u sa ad mi ra ção. Não po de mos
per mi tir que se de mo ni ze, que se sa ta ni ze o ser vi dor
pú bli co, con si de ran do-o pai de to das as ma ze las e de
toda a fa lên cia da Pre vi dên cia por que isso é uma
men ti ra, uma en ga na ção.

Hoje, es tu da-se mu i to, Se na dor Pa pa léo. Sa be-
mos que a co mu ni ca ção faz tudo. Se na dor Du ar te, há
dois ti pos de opi nião, a pú bli ca e a pu bli ca da. Qu an to
à opi nião pu bli ca da, se pa gou, sai. A pú bli ca é aque la

para a qual o nos so sím bo lo ma i or dis se: “Ouça a voz
rou ca das ruas”. A opi nião pú bli ca tem esse ca ri nho
pelo ser vi dor pú bli co. Alguns não ti ve ram a con vi vên-
cia que tive com o ser vi dor quan do fui Go ver na dor do
Esta do. São es ses ins tru men tos pú bli cos que me for -
ma ram mé di co, ci rur gião; es ses ins tru men tos pú bli-
cos e hos pi ta is de de ze nas e cen te nas de mi lha res de 
Pa pa léo Paes, hon ra dos e dig nos que não ti ve ram a
mes ma sor te e as bên çãos de Deus. Hoje é Se na dor
da Re pú bli ca com aque les sa lá ri os que nós sa be mos
mu ni ci pa is, es ta du a is. E não só mé di cos, as en fer me-
i ras. Nin guém pres ta ho me na gem às en fer me i ras,
uma ou ou tra aben ço a da por Deus, como He lo í sa He -
le na, che ga aqui. Mas isso é mu i to raro, é mais fá cil
ga nhar na lo te ria es por ti va. Mas não se lem bram das
en fer me i ras, que ga nham pou co; só na hora da des -
gra ça é que se lem bram. Qu an tas no i tes elas fi cam
sem dor mir se de di can do ao pa ci en te.Esse é o ser vi-
ço pú bli co que nós en ten de mos. É ele que vai fa zer
es sas es co las, os hos pi ta is e que vai nos dar se gu-
ran ça. O rico não tem pro ble ma, não. Com pra car ro
blin da do, co lo ca os se gu ran ças sai e faz um ba ta lhão.
Nós é que pre ci sa mos.

Se na dor Pa pa léo Paes, nes sa se ma na que ro
lhe di zer que o meu ga bi ne te re ce beu uns no ve cen tos
e-ma ils. A mi nha equi pe, mi nha es po sa Adal gi za co -
le ci o na ram uns du zen tos.

Se na dor Pa u lo Paim, que ro lhe di zer que es tou
aqui, e que não per di o fim de se ma na, pelo con trá rio,
ga nhei. E que ro lhe di zer aqui – pode gra var – que de -
po is de es tu dar so bre a Pre vi dên cia, Deus me per mi-
tiu cri ar um ins ti tu to. Eu go ver na va a Par na í ba, Se na-
dor Pa u lo Paim, nos anos 90. Era moda – e isso va ria
– que as ca pi ta is e as gran des ci da des cri as sem um
ins ti tu to pró prio. Eu cri ei. O Se na dor He rá cli to For tes
era Pre fe i to de Te re si na e, na mes ma épo ca, tam bém
cri ou um ins ti tu to. Ou tros fi ze ram isso.

De po is de es tu dar mu i to, de co nhe cer as in jus ti-
ças, de co nhe cer os ca sos, de ler du zen tos e-ma ils
dos mais va ri a dos fun ci o ná ri os pú bli cos, digo o que
está no Hino do Pi a uí, de Da Cos ta e Sil va: “Pi a uí, ter -
ra que ri da, Fi lha do sol do Equa dor. Na guer ra e na
luta, o pri me i ro que par ti ci pa é o ho mem do Pi a uí”.
Assim foi na Inde pen dên cia, em que fo mos os pri me i-
ros a par ti ci par. Meu voto aqui vai ser o pri me i ro. Se -
na dor Pa u lo Paim, Se na dor Pa pa léo Paes, to dos es -
ta mos com a for ça do povo, com a cons ciên cia da
nos sa mis são.

Do je i to que a PEC-40 veio, são qua ren ta per -
ver si da des es te li o na tá ri as e cri mi no sas. Ela re ti ra di -
re i tos das pes so as. O ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car dos fez uma ou tro dia. Tal vez o Se na dor Efra -
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im Mo ra is e o Se na dor Pa u lo Paim se lem brem dis so.
Con si de rem as in jus ti ças que es tão fa zen do. Não irei
apo iá-las, sou con tra as qua ren ta per ver si da des es te-
li o na tá ri as e cri mi no sas. Se é es te li o na tá ria e per ver-
sa, é cri me. Está na mi nha cons ciên cia.

Quem co me ça a tra ba lhar cedo é po bre. Para al -
guém que co me çou a tra ba lhar aos 16 anos, quan do
es ta va para se apo sen tar, com 30 anos de ser vi ço, ti -
nha 46 anos; com a Me di da Pro vi só ria nº 20, não
pode mais se apo sen tar a não ser aos 53 anos de ida -
de. Isso de sa ni ma. Mas ain da as sim, quan do está
para se apo sen tar, al te ram no va men te as re gras: só
pode se apo sen tar aos 60 anos de ida de. De de zes-
se is para ses sen ta, são 44 anos pa gan do a Pre vi dên-
cia.

Qu an tos ve lhi nhos se apo sen ta ram por in va li-
dez? Can ce ro sos? Ai dé ti cos? Le pro sos? Com mal de 
Par kin son? E vem um qual quer com pro me ti do com a
Pre vi – cons ta do li vro A Face Ocul ta da Re for ma da
Pre vi dên cia, ne nhum Se na dor pode vo tar a re for ma
sem ler – pro por uma re for ma nas ci da das idéi as de
pes so as com pro me ti das com fun dos de pen são do
Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, da Pe -
tro bras. Se essa re for ma ti ves se nas ci do jun to aos
me ta lúr gi cos do Lula, sim bo li za dos pelo Se na dor Pa -
u lo Paim nes ta Casa...

Então es tão aten di das es sas in jus ti ças, es ses
des ca la bros. Estão des mon tan do o ser vi ço pú bli co. A
ig no rân cia, Ra mez Te bet, é au da ci o sa.

Como se vai dar har mo nia aos Po de res, com te -
tos sa la ri a is di fe ren tes, ten do como pa ra dig ma pa râ-
me tros do Po der Exe cu ti vo, Pre fe i to, Go ver na dor e
Pre si den te têm sa lá ri os fic tí ci os, fan ta si o sos, sim bó li-
cos. Fui Go ver na dor, co nhe ço bem o as sun to. O Pre -
si den te Lula vi a ja de Bo e ing com quem qui ser, faz o
que qui ser, o Go ver no paga tudo. É as sim tam bém
que um Go ver na dor tem trans por te, pro te ção, tem
tudo.

Mé di cos que se de di ca ram trin ta anos, como o
Se na dor Pa pa léo Paes, en fer me i ras e en ge nhe i ros
de po is de trin ta, qua ren ta anos de ser vi ço, che gam a
ga nhar R$2 mil. E ain da ame a çam vi u vi nhas numa
fase do en tia.

Antes de con ce der um apar te ao Se na dor Pa u lo
Paim, afir mo que pro po rei cin co emen das à Re for ma
da Pre vi dên cia. Vou ser o Ci ri neu do Pa u lo Paim. Está
me anun ci an do que tem e pode con si de rar que es ta-
mos as si nan do jun to. Con ce do um apar te ao gran de
Se na dor do PT Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, faço um apar te ao seu bri lhan te dis cur so

para di zer que, em bo ra V. Exª te nha usa do al guns ter -
mos que mu i tos po dem con si de rar du ros, con cor do
com a es sên cia do seu pro nun ci a men to. Nes te mo-
men to, V. Exª está na tri bu na para de fen der o ser vi dor
pú bli co, o que não quer di zer que não de fen da o tra -
ba lha dor da área pri va da, mas V. Exª o de fen de tam -
bém. Sou tes te mu nha dis so. V. Exª de fen de o ser vi dor
pú bli co com a fir me za de quem foi Go ver na dor e co -
nhe ce a im por tân cia do tra ba lha dor que exer ce essa
fun ção. Sem pre digo que va lo ri zar o ser vi dor pú bli co
é va lo ri zar o pú bli co, por que um ser vi dor va lo ri za do
aten de bem ao pú bli co; um ser vi dor des va lo ri za do fi -
ca rá cons tran gi do, ini bi do, e não terá nem con di ções
psi co ló gi cas de aten der ade qua da men te no bal cão
do INSS, da Pre vi dên cia, às fi las in ter mi ná ve is de tra -
ba lha do res que vão em bus ca do seu be ne fí cio. O
pro nun ci a men to fir me e tal vez duro de V. Ex.ª se gue a 
li nha da que les que que rem con tri bu ir. Por isso, V. Exª
não faz ape nas um dis cur so de co bran ça, mas apre -
sen ta cin co emen das com o ob je ti vo de co la bo rar, de
aju dar, de ne go ci ar, de cons tru ir ou tro tex to para aten -
der à ex pec ta ti va do povo bra si le i ro, como te nho dito
aqui. Faço um apar te a V. Exª, por que es tou con ven ci-
do de que ha ve re mos de cons tru ir um gran de en ten-
di men to. Re pi to: com cer te za, mais de 200 emen das
se rão apre sen ta das – até o mo men to, são 180. E,
com a con tri bu i ção de V.Exª, do PMDB e de to dos os
Par ti dos com as sen to nes ta Casa, ha ve re mos de
cons tru ir, cre io eu, um gran de en ten di men to. E quem
vai ga nhar com isso? Não é só o tra ba lha dor do ser vi-
ço pú bli co ou o tra ba lha dor da área pri va da. Quem vai 
ga nhar com isso é toda a po pu la ção de nos so País.
Pa ra béns por seu dis cur so!

O SR. MÃO SANTA  (PMDB – PI) – Agra de ço a
V. Exª e in cor po ro o seu apar te ao meu pro nun ci a-
men to.

Eu que ria lem brar ao Pre si den te da Re pú bli ca
que a Fran ça le vou doze anos – doze anos! – para fa -
zer sua re for ma. Por que fa zer a nos sa de cho fre?
Lem bra ria, ain da, o acon se lha men to de Mi ter rand,
que nos so Pre si den te da Re pú bli ca e to dos nós aqui
des ta Casa de ve ría mos se guir – o Se na do Fe de ral
deve ser a Casa con se lhe i ra, foi as sim que nas ceu. O
Pre si den te Fran ço is Mit ter rand, que, como Lula, foi
der ro ta do al gu mas ve zes e de po is ven ceu as ele i-
ções, dis se o se guin te: “Olhe, se eu vol tas se ao Po-
der, for ta le ce ria os ou tros Po de res”. Essa é a con du ta.
O Pre si den te da Re pú bli ca não pode per mi tir pres são
ne nhu ma so bre os Par la men ta res, que de vem agir li -
vre men te, de acor do com suas cons ciên ci as, e fa zer
leis boas e jus tas.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.
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O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Mão San ta, sabe V. Exª que, por vá ri as ra zões, eu o
ad mi ro como ho mem pú bli co, mas res sal to o seu es -
pí ri to hu ma ni tá rio, o seu sen so de jus ti ça, hoje tra du-
zi do nes se pro nun ci a men to elo qüen te que faz so bre
um as sun to que, sem dú vi da ne nhu ma, é o mais pal -
pi tan te, por que não há nada mais pal pi tan te do que a
vida dos se res hu ma nos. E o que é Pre vi dên cia So ci-
al? Pre vi dên cia So ci al é a vida do tra ba lha dor, é a
vida do ser vi dor pú bli co, é a vida do che fe de fa mí lia, é 
a vida da vi ú va. É a vida do ho mem e da mu lher in vá li-
dos. São os be ne fí ci os au xí lio-ma ter ni da de, au xí-
lio-fu ne ral e tan tos ou tros. Daí por que a re for ma da
Pre vi dên cia apa i xo na to dos nós e apa i xo na um ho-
mem com sua for ma ção hu ma ni tá ria e com seu sen -
so de jus ti ça. Gos ta ria de apla u dir V. Exª por esse pro -
nun ci a men to, qual me dá a con vic ção, que o Se na dor
Pa u lo Paim aca bou de ex ter nar, de que esta Casa ha -
ve rá de aper fe i ço ar a re for ma da Pre vi dên cia So ci al.
E um dos pon tos é esse que V. Exª abor dou an tes de
nos con ce der o apar te: o teto do ser vi dor es ta du al.
Por que o ser vi dor pú bli co fe de ral tem o seu teto ba -
se a do no Po der Ju di ciá rio e os ser vi do res es ta du a is e 
mu ni ci pa is fi cam ao ar bí trio – va mos as sim di zer, por -
que é esse o ter mo – do ven ci men to do Go ver na dor
do Esta do, por exem plo, que, como V. Exª sa li en ta tão
bem, tem um sa lá rio vir tu al, por que, além do fixo, ele
re ce be ou tras co i sas à par te.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Tudo pago
pelo Te sou ro.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Ele tem
trans por te, mo ra dia, ali men ta ção e as sim por di an te.
Por isso, apre sen tei uma emen da igual às que na tu-
ral men te há em an da men to nes ta Casa. V. Exª apre -
sen tou cin co emen das, eu apre sen tei qua tro. E uma
de las visa ga ran tir ao ser vi dor pú bli co es ta du al e ao
ser vi dor mu ni ci pal que o seu sub te to, ou o seu teto,
seja ba se a do tam bém no Po der Ju di ciá rio es ta du al e
no Po der Ju di ciá rio da Co mar ca do seu Mu ni cí pio.
Assim, ha ve rá jus ti ça para to dos. E jun tos, nes ta
Casa de re fle xão, nes ta Casa de ma tu ri da de, nes ta
Casa de ho mens ex pe ri en tes, como V. Exª, que go-
ver nou com ga lhar dia o Esta do do Pi a uí, ha ve re mos
de en con trar tam bém so lu ções para apri mo rar ou tros
pon tos da re for ma da Pre vi dên cia So ci al. Digo isso
com jus to or gu lho, por que, en quan to na ções de sen-
vol vi das, como Fran ça, Ale ma nha, Esta dos Uni dos,
se pre o cu pam, há mu i tos anos lu tam e não es tão en -
con tran do so lu ções, nós, de um País jo vem, es ta mos
um pou co à fren te, por que es ta mos fa zen do uma re -
for ma da Pre vi dên cia. Entre tan to, ela deve eli mi nar as 
in jus ti ças, deve ser uma re for ma jus ta! É isso o que V.

Exª, eu e todo o Se na do de se ja mos. Pa ra béns a V.
Exª! Mu i to obri ga do.

O SR. MÃO SANTA  (PMDB – PI) – Agra de ço a
V. Exª o apar te.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Mão San ta, peço a sua 
com pre en são, pois o tem po des ti na do ao seu pro nun-
ci a men to já foi ul tra pas sa do em qua se cin co mi nu tos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den-
te, peço a V. Exª per mis são para con ce der ape nas
mais um apar te. Sen do hoje uma se gun da-fe i ra, pe di-
ria a sua ge ne ro si da de per mi tin do-me en ri que cer
este de ba te com o apar te do Lí der ma i or das for ças
opo si ci o nis tas: Se na dor Efra im Mo ra is.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Não é per mi ti do con ce der apar-
tes após o tem po en cer ra do, no bre Se na dor.

Ain da há 18 ora do res ins cri tos. Peço a sua com -
pre en são para que V. Exª en cer re o seu pro nun ci a-
men to, mu i to bri lhan te, por si nal.

O SR. MÃO SANTA  (PMDB – PI) – Pois va mos
aguar dar, nós e o Bra sil, o pro nun ci a men to do Se na-
dor Efra im Mo ra is, que re vi ve Rui Bar bo sa no tem po
do Impé rio e Afon so Ari nos no úl ti mo sé cu lo. Que S.
Exª, com a gran de car ga de fa zer uma opo si ção sa -
dia, cons trua dias me lho res.

Ao en cer rar, peço per mis são para di zer que
apre sen ta mos cin co emen das.

A pri me i ra ex tin gue a pen são de inup tas, isto é,
fi lhas de mem bros fa le ci dos do Po der Ju di ciá rio e de
mi li ta res, que não se ca sam e têm di re i to ao sa lá rio do 
pai fa le ci do. Pen so que o di re i to deve ser igual para to -
dos: mo to ris tas, mé di cos, etc.

A se gun da isen ta de con tri bu i ção os ser vi do res
ina ti vos apo sen ta dos por in va li dez, os por ta do res de
ne ces si da des es pe ci a is, bem como os aco me ti dos de 
do en ças gra ves des cri tas pela lei.

A ter ce i ra es ta be le ce teto úni co para os três ní -
ve is de go ver no. É ne ces sá rio que haja har mo nia. Há
quem re ce ba R$18 mil e ou tros, o piso sa la ri al; pro fis-
si o na is de di ca dos, pres ta do res de ser vi ços es pe ci a li-
za dos, como edu ca ção, sa ú de, se gu ran ça, fun ci o ná-
ri os do Fis co e da Jus ti ça, de gran de im por tân cia para 
a so ci e da de.

A quar ta ga ran te a pa ri da de en tre ser vi do res
ati vos e ina ti vos. De i xar que o re a jus te do sa lá rio dos
ser vi do res ina ti vos, que não têm po der de pres são,
de pen da da in fla ção anun ci a da pelo Go ver no, é per -
mi tir que as vi u vi nhas en ve lhe ci das se jam as sal ta-
das.
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Por úl ti mo, re duz o re du tor das pen sões. Pen so
que nem de ve ria exis tir, mas va mos ten tar re du zir.

Essas são as nos sas emen das, Sr. Pre si den te.
Te nho a con vic ção – e um ho mem com con vic ção
vale por mil – de que o meu voto já foi dado, an te ci pa-
do, com uma cla re za que, em toda his tó ria, o Pi a uí
teve nos gran des mo vi men tos.

Esta mos so li dá ri os e em de fe sa. Acon se lha mos
o Pre si den te Lula, pela ida de que te mos, pela vida de
luta e so fri men tos que ti ve mos, a re cu ar. Não é feio,
não. É até bom. Co bram do Pre si den te a Re for ma da
Pre vi dên cia já que o Fer nan do Hen ri que não a fez e
ele tem que fazê-la de vez. Não tem, não. Tem que fa -
zer é uma lei boa e jus ta. Não tem mo ti vo para pres sa.
A Fran ça de mo rou 12 anos para fa zer a sua re for ma
pre vi den ciá ria. Fa zer leis boas é como uma ci rur gia: o
que con ta não é o tem po de cin co, dez mi nu tos, mas o 
bem que ad vi rá da qui a 10, 20, 30 anos.

Con vo co aqui, com con vic ção, todo o nos so
PMDB a ter em men te aque la men sa gem de i xa da por 
Ulis ses Gu i ma rães: ou vir a voz rou ca das ruas.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi -
nu tos, nos ter mos do art. 14, in ci so VII, do Re gi men to
Inter no.

O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – MT. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, es cre vi um pe que no pro nun ci a men to
para o dia de ama nhã, 9 de se tem bro, Dia do Mé di co
Ve te ri ná rio. Entre tan to, con vo ca do que fo mos pelo
Con gres so Na ci o nal para re pre sen tar o Se na do Fe-
de ral na re u nião pre pa ra tó ria da OMC, que se re a li za-
rá de po is de ama nhã, na ci da de de Can cún, no Mé xi-
co, eu gos ta ria de re gis trar aqui essa data im por tan te,
9 de se tem bro, Dia do Mé di co Ve te ri ná rio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Me di ci-
na Ve te ri ná ria co me çou a to mar seus con tor nos de
ciên cia com a cri a ção de sua pri me i ra es co la, em
1761, em Lyon, na Fran ça, por ini ci a ti va do Pro fes sor
Cla u de Bou ge lat.

Sob a ori en ta ção des sa es co la fran ce sa, fo ram
cri a das, no Bra sil, na pri me i ra dé ca da do sé cu lo XX, a 
Esco la de Me di ci na Ve te ri ná ria do Exér ci to e a Esco la
Na ci o nal de Ve te ri ná ria, am bas no Rio de Ja ne i ro.

Mu i tos anos de po is, a ma i o ria dos Esta dos bra -
si le i ros já ha via ins ta la do, nas suas uni ver si da des fe -
de ra is, o cur so de Me di ci na Ve te ri ná ria, e tive a sa tis-
fa ção e a hon ra de po der cur sá-lo na Esco la de Ve te ri-
ná ria de Cam po Gran de, que, à épo ca, per ten cia ain -
da ao meu Esta do, o Esta do de Mato Gros so. Hoje

Cam po Gran de é a ca pi tal do Esta do de Mato Gros so
do Sul, ter ra que o Se na dor Ra mez Te bet re pre sen ta
com mu i ta ga lhar dia nes ta Casa.

A Me di ci na Ve te ri ná ria atu al men te é le va da mu i-
to a sé rio e tem uma res pon sa bi li da de cres cen te pe -
ran te a so ci e da de, prin ci pal men te com a exi gên cia do 
ho mem mo der no que exi ge qua li da de e se gu ran ça
dos ali men tos, bem como o ace le ra do de sen vol vi-
men to da ciên cia.

Para se ter uma idéia do cam po de tra ba lho do
mé di co ve te ri ná rio, bas ta ob ser var os nú me ros da pe -
cuá ria no Bra sil. Nos so País pos sui um re ba nho de
cer ca de 170 mi lhões de ca be ças de gado bo vi no, 40
mi lhões de su í nos, 18 mi lhões de eqüi nos, 12 mi lhões
de ovi nos e 10 mi lhões de ca pri nos. Além dis so, o
Bra sil é de ten tor do se gun do ma i or par que aví co la da
ter ra, de uma in dús tria pes que i ra de gran de pro por-
ção e de uma fa u na sil ves tre in com pa rá vel.

Essa gran di o si da de é mo ti vo para que a Me di ci-
na Ve te ri ná ria cres ça e apa re ça, em quan ti da de e
qua li da de, a fim de su prir as ne ces si da des da de man-
da, sem pre cres cen te e enor me. Não se cri am ani ma-
is nos dias de hoje sem os cu i da dos de vi dos quan to à
hi gi dez do re ba nho, para que ele se igua le ao que há
de me lhor no res to do mun do.

Assim, a as sis tên cia do mé di co ve te ri ná rio é ne -
ces sá ria e até mes mo pri mor di al nas fa zen das de cri -
a ção do Bra sil, nos fri go rí fi cos, nos la bo ra tó ri os de
pes qui sa, nas uni da des am bu la to ri a is, para que tan to
os gran des como os pe que nos ani ma is pos sam ter
sem pre e to dos os cu i da dos ne ces sá ri os da me lhor
ma ne i ra pos sí vel e nos sos re ba nhos te nham cer ti fi-
ca dos de sa ni da de para ga ran tir a qua li da de dos pro -
du tos de con su mo ali men tar no mer ca do in ter no e no
ago ra, cada vez mais de man da do, mer ca do ex ter no.

Como mé di co ve te ri ná rio e mem bro da Aca de-
mia Bra si le i ra de Me di ci na Ve te ri ná ria, ve nho hoje a
esta tri bu na pres tar mi nhas ho me na gens a es ses va -
lo ro sos pro fis si o na is, e o faço com mu i to or gu lho, pois 
se tra ta de mi nha pro fis são aca dê mi ca, uma pro fis-
são que tem sido cada vez mais va lo ri za da, mais co -
nhe ci da da so ci e da de e que tem a va lo ro sa mis são
de cu i dar dos ho mens, por meio do cu i da do des ti na do
aos ani ma is que os ali men tam e os ser vem.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Fa ria

uso da pa la vra, como ora do ra ins cri ta, a Se na do ra
Ide li Sal vat ti, por per mu ta com o Se na dor João Ca pi-
be ri be. Mas, com a de vi da per mis são de S. Exª, con -
ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co
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mi nu tos, nos ter mos do art. 14, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no.

Em se gui da, fa la rá a Se na do ra Ide li Sal vat ti,
como ora do ra ins cri ta.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Obri ga da, Sr. Pre si den te e Se na do ra Ide li
Sal vat ti.

Na ver da de, eu que ria fa zer dois re gis tros: um,
que acre di to im por tan te para esta Casa, o Se na do da
Re pú bli ca, por con ta de de cla ra ções na im pren sa de
que o Se na do vo ta ria, em qual quer si tu a ção, a in di ca-
ção para o Tri bu nal de Con tas da União do Se na dor
Luiz Otá vio, fe i ta pelo PMDB.

Acre di to que, por uma ques tão de pru dên cia e
para pre ser va ção des ta Casa, o Se na do não de ve ria
fa zer essa vo ta ção. Con cor do com a pro pos ta do Se -
na dor Edu ar do Su plicy de que o Se na do aguar de,
para não cri ar mos o cons tran gi men to ao pró prio Pre -
si den te da Re pú bli ca de ter que in di car para o Tri bu-
nal de Con tas da União al guém que res pon de a um
pro ces so, o qual, na fun ção de Mi nis tro do TCU, au xi-
li a rá esta Casa na in ves ti ga ção da apli ca ção dos re -
cur sos pú bli cos. Por tan to, que se aguar de e se peça
agi li za ção do jul ga men to des se pro ces so para que
esta Casa pos sa se po si ci o nar.

Se na dor Edu ar do Su plicy, no dia da vo ta ção da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, es ta va em mis -
são par la men tar, em Be lém do Pará, fa zen do di li gên-
ci as para a CPMI que in ves ti ga a vi o lên cia e a rede de 
ex plo ra ção se xu al con tra cri an ças e ado les cen tes,
como tam bém acom pa nhei o jul ga men to da que les
cri mi no sos que emas cu la ram as cri an ças no Mu ni cí-
pio de Alta mi ra, no Esta do do Pará. Esta va exa ta men-
te cum prin do essa fun ção par la men tar. Vi a ja mos a
Be lém na quar ta-fe i ra, à no i te, e, por tan to, não es ta va
pre sen te na Co mis são. Se es ti ves se, te ria con cor da-
do com a pro pos ta do Se na dor Edu ar do Su plicy de
não to mar mos essa de ci são nes te mo men to. Espe ro
que o Se na do não a tome.

Tam bém que ria fa zer um re gis tro im por tan te. É
in te res san te como, nes ta Casa, nos úl ti mos me ses,
tan tas ve zes vi mos Se na do res ocu pa rem a tri bu na
para fa lar do MST: que in va de pro pri e da des, que
toma ati tu des ile ga is, fe cha ro do vi as etc. Eu que ria,
en tre tan to, que os Se na do res to mas sem co nhe ci-
men to do que ocor reu no Esta do do Pará, na úl ti ma
se ma na: a in ter di ção da ro do via pelo sin di ca to dos ru -
ra lis tas, por que gos ta ria que a Jus ti ça cum pris se li mi-
nar de re in te gra ção de pos se de di ver sas fa zen das,
quan do a Jus ti ça, na ver da de, está cum prin do es sas

li mi na res, ten do ape nas sus pen di do ca tor ze de las,
exa ta men te de fa zen das, onde já exis te um pro ces so
de in ves ti ga ção. Exis te um pro ces so, in clu si ve, que o
pró prio Incra – Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e
Re for ma Agrá ria – está fa zen do para ve ri fi car se es -
sas áre as re al men te são apro pri a das ou não para a
re for ma agrá ria.

É es tra nho que só se con de ne a vi o lên cia quan -
do esta par te da or ga ni za ção dos tra ba lha do res.
Alguns ru ra lis tas, in clu si ve, ame a ça ram pu bli ca men-
te cum prir a li mi nar à re ve lia da lei, che gar lá ar ma dos
e sim ples men te ti rar as pes so as, po den do ca u sar ou -
tro Eldo ra do dos Ca ra jás, quem sabe, ou tra des gra ça
como aque la que ocor reu no nos so País.

Por tan to, faço esse re gis tro e so li ci to ao Mi nis té-
rio da Jus ti ça que aten te para a si tu a ção no Esta do do 
Pará. A úl ti ma no tí cia que se tem é que os ru ra lis tas
de so cu pa ram a es tra da, re cu a ram na sua ten ta ti va de 
pas sar por cima da le gis la ção, da or dem e da lei,
como eles tan to cri ti cam, para, tam bém com ati tu des
ab so lu ta men te ile ga is, fa zer na mar ra a de so cu pa ção
quan do, na ver da de, o Incra já está to man do as me di-
das ne ces sá ri as – as sim como o pró prio Go ver no do
Esta do – para que as li mi na res se jam cum pri das.

Mu i tas des sas fa zen das – é pre ci so que se diga, 
Se na dor Pa pa léo Paes – não es tão ocu pa das pelo
MST; são ocu pa das por ban di dos, in clu si ve por pes -
so as in cen ti va das por fa zen de i ros in te res sa dos na
pos se de fa zen das alhe i as. Esta é uma guer ra en tre
eles mes mos, o que está ca u san do toda essa si tu a-
ção de vi o lên cia no nos so Esta do. Mas te nho fé e es -
pe ran ça de que isso pos sa se re sol ver a con ten to.

Eram es ses dois re gis tros que, acre di to, pre ser-
vam a ima gem des ta Casa: não vo tar ago ra a in di ca-
ção para Mi nis tro do TCU; e o ape lo ao Mi nis té rio da
Jus ti ça para que fi que aten to à si tu a ção de imi nen te
vi o lên cia, mas des sa vez por par te dos fa zen de i ros
no Esta do do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra à no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti por per -
mu ta com o Se na dor João Ca pi be ri be.

V. Exª terá até 20 mi nu tos para seu pro nun ci a-
men to.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Agra de ço, Sr. Pre si den te.

Cum pri men to as Sras e os Srs. Se na do res que
par ti ci pam des ta ses são.

Uma das ques tões que mo ti va ram de for ma sig -
ni fi ca ti va o de se jo de mu dan ças, a bus ca de uma al -
ter na ti va de Go ver no, que aca bou sen do per so na li za-
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da na fi gu ra de Luiz Iná cio Lula da Sil va, deve-se in -
dis cu ti vel men te à ab so lu ta in sa tis fa ção po pu lar, que
não agüen ta mais ser aço da da di a ri a men te por ques -
tões li ga das à cor rup ção, ao di nhe i ro pú bli co tão ne -
ces sá rio, que fal ta nas áre as es sen ci a is no co ti di a no
das pes so as, e que é des vi a do para o ralo, para a vala 
do be ne fí cio so ci al ou de gru pos e in te res ses eco nô-
mi cos. Por isso, a po pu la ção se ma ni fes tou de for ma
tão cla ra e exi ge, in dis cu ti vel men te, do Go ver no Lula
ini ci a ti vas que pos sam co i bir, iden ti fi car e pu nir os
res pon sá ve is pe los des man dos, essa cha ga que con -
so me par te sig ni fi ca ti va dos re cur sos ar re ca da dos
pe los tri bu tos e que não che gam ao seu fim, ao aten -
di men to da po pu la ção.

Eu gos ta ria de res sal tar duas ini ci a ti vas ex tre-
ma men te sa lu ta res ado ta das pelo Go ver no Lula nes -
ses pri me i ros me ses e que já es tão apre sen tan do re -
sul ta dos. A pri me i ra de las é o sis te ma mon ta do pela
Con tro la do ria-Ge ral da União, na fi gu ra tão que ri da e
em ble má ti ca no com ba te à Cor rup ção do Dr. Val dir
Pi res, que há cin co me ses es ta be le ce um pro ce di-
men to pú bli co trans pa ren te de sor te io de mu ni cí pi os
que são, em se gui da, au di ta dos, in ves ti ga dos, pas sa-
dos a lim po em to das as ver bas que re ce bem, sen do
iden ti fi ca dos os des vi os, a má apli ca ção das ver bas,
rou bos e fra u des. Iden ti fi ca dos ime di a ta men te, os
pro ces sos são en ca mi nha dos às au to ri da des ju di ci a-
is para que os res pon sá ve is pos sam ser pu ni dos e os
re cur sos de vol vi dos.

Nes se sis te ma da Con tro la do ria-Ge ral da União 
já fo ram sor te a dos 181 mu ni cí pi os, sen do que 131 ti -
ve ram as au di to ri as con clu í das. Assus ta-nos o fato de 
que apro xi ma da men te 90% dos mu ni cí pi os cu jas au -
di to ri as fo ram con clu í das apre sen tam ir re gu la ri da-
des, fra u des, des vi os, rou bos e fal si fi ca ções de do cu-
men tos. Essas ir re gu la ri da des apon ta das nos re la tó-
ri os nos as sus tam, pois dos úl ti mos 50 mu ni cí pi os
que fo ram au di ta dos no mês de ju lho, 45 apre sen ta-
ram ir re gu la ri da des. E, in fe liz men te, elas apa re cem
exa ta men te na que las duas áre as mais sen sí ve is para 
a po pu la ção, prin ci pal men te para a de mais ba i xa
ren da: edu ca ção e sa ú de.

Há um tra ba lho mi nu ci o so, de ta lhis ta e im pres-
cin dí vel sen do fe i to para que te nha mos a mo ra li da de
pú bli ca res ta be le ci da no nos so País. Esse é um me -
ca nis mo que está se apre sen tan do efi ci en te, e até o
fi nal do ano terá a opor tu ni da de de au di tar um nú me-
ro sig ni fi ca ti vo de mu ni cí pi os bra si le i ros, a fim de que
se jam pu ni dos os res pon sá ve is. Com essa me di da,
ins ta u ra-se um cli ma se gun do o qual a im pu ni da de
não con ti nu a rá re i nan do no nos so País, por que, a
qual quer mo men to, o mu ni cí pio po de rá ser sor te a do

e au di ta do e as suas au to ri da des res pon sa bi li za das
pelo des vio, quan do for o caso.

A ou tra ini ci a ti va de com ba te à cor rup ção que
res sal to é a ado ta da na nos sa que ri da Pre vi dên cia,
cujo Mi nis tro, Ri car do Ber zo i ni, de for ma mu i to cla ra,
re to mou duas pro vi dên ci as de fun da men tal im por tân-
cia. A pri me i ra foi a pu bli ca ção da lis ta dos de ve do res
e fra u da do res da Pre vi dên cia. Com a pu bli ca ção da
lis ta e as cam pa nhas pu bli ci tá ri as in cen ti van do as
pes so as a de nun ci a rem, a apre sen ta rem pro vas e ca -
mi nhos, ten do em vis ta a re pa ra ção do dano, iden ti fi-
cou-se algo em tor no de mais de R$1 bi lhão em bens
que po de rão ago ra re tor nar ao erá rio, eli mi nan do  a
cha ga da so ne ga ção na Pre vi dên cia.

Além da pu bli ca ção da lis ta dos fra u da do res, da
cam pa nha pu bli ci tá ria, das de nún ci as ori un das da
po pu la ção e da opi nião pú bli ca, uma ou tra pro vi dên-
cia foi o cru za men to dos da dos da Da ta prev com o
TRE, com a CPMF, ou seja, to dos os cru za men tos
pos sí ve is e ima gi ná ve is que es tão sen do fe i tos en tre
os da dos do Go ver no. Essa me di da per mi te iden ti fi car
ab sur dos como aque les fa mo sos mor tos que, mu i to
vi vos, es tão re ce ben do os be ne fí ci os da Pre vi dên cia.
Mais de 80 mil mor tos vi vís si mos, que con ti nu am re -
ce ben do be ne fí ci os da Pre vi dên cia fo ram iden ti fi ca-
dos exa ta men te por essa ini ci a ti va do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia, na ba tu ta do nos so Mi nis tro Ri car do Ber -
zo i ni.

Eu gos ta ria de con ce der o apar te à emi nen te
Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, pa ra be ni zo V. Exª pela opor tu ni-
da de de tra zer um as sun to que tem sido alvo de tan -
tas crí ti cas, se gun do as qua is o Go ver no es ta ria pro -
ce den do a uma re for ma da Pre vi dên cia, mas não es -
ta ria tra tan do de re cu pe rar, na ver da de, os dé bi tos
que da tam de mu i tos anos, de mu i tas dé ca das com a
Pre vi dên cia So ci al. V. Exª abor da, de for ma cla ra, exa -
ta men te o con trá rio, ou seja, o Go ver no tem ace le ra-
do o pro ces so e já con ta com dis po ni bi li da de de re-
cur sos e com a pos si bi li da de de trans for mar tais bens 
em re cur sos para a Pre vi dên cia So ci al. Sem dú vi da
ne nhu ma, quan to ao com ba te da cor rup ção nos nos -
sos Mu ni cí pi os, ou con ta mos com o apo io da so ci e da-
de, ou a cho ra de i ra vai con ti nu ar. Re co nhe ço que al -
guns Mu ni cí pi os pas sam di fi cul da des, mas, quan do
vi a jo no meu Esta do, ob ser vo si tu a ções ab so lu ta-
men te es ta pa fúr di as. É um des ca la bro o que mu i tos
Pre fe i tos in fe liz men te des vi am de re cur sos da edu ca-
ção, do Fun def! Há Mu ni cí pi os, no meu Esta do, que
apre sen tam três fo lhas de pa ga men to: uma real, uma
para que o Pre fe i to pres te con tas ao Con se lho Mu ni-
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ci pal, para a qual, na ma i o ria das ve zes, a so ci e da de
tem que es tar aten ta, pois os Pre fe i tos aca bam ma ni-
pu lan do es ses con se lhos, e uma fo lha de pa ga men to
que o pre fe i to apre sen ta ao Tri bu nal de Con tas para
pres tar con tas. E são com ple ta men te di fe ren tes umas 
das ou tras to das es sas fo lhas de pa ga men tos. É ne -
ces sá rio que se com ba ta a cor rup ção, por que não é
pos sí vel que, de cada R$100,00 que saem, ape nas
che guem R$60,00, para be ne fi ci ar o ci da dão. Te mos
que dar um pon to fi nal, com cer te za, na cor rup ção. E
é im por tan te que a po pu la ção de cada mu ni cí pio fis -
ca li ze o que está sen do fe i to e como es tão sen do gas -
tos os re cur sos lá nos Mu ni cí pi os. Pa ra béns, Se na do-
ra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Agra de ço, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa. E que ro di zer
que, quan do há ma ni fes ta ções, gre ves, por par te dos
prefe i tos e a re dis cus são do pac to fe de ra ti vo, cre io
que te mos que ter aber tu ra para fazê-lo com tran qüi li-
da de. Mas não dá para ser co ni ven te com um sis te ma
como esse mon ta do na Con tro la do ria, em que 90%
dos Mu ni cí pi os apre sen tam ir re gu la ri da des. Aliás, “ir -
re gu la ri da des” é as sim um ter mo su a ve; o que exis te
mes mo é a rou ba lhe i ra ins ti tu í da em boa par te dos
Mu ni cí pi os au di ta dos até ago ra.

Vol tan do às me di das ado ta das pelo INSS: a pri -
me i ra foi a da lis ta e o do cru za men to dos da dos; e a
se gun da, de fun da men tal im por tân cia, foi a res ta u ra-
ção e a im ple men ta ção, a todo o va por, das for ças-ta-
re fas, que con gre gam au di to res do INSS, Mi nis té rio
Pú bli co e Po lí cia Fe de ral e que são ins ta la das já no
Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Rio Gran de do Sul, Pa ra-
ná, Pi a uí, Pará, Ma ra nhão, Ama zo nas, Dis tri to Fe de-
ral, Espí ri to San to, Mato Gros so do Sul, Mato Gros so,
San ta Ca ta ri na, Ba hia e Per nam bu co.

Essas for ças-ta re fas, mon ta das pelo Insti tu to
Na ci o nal de Pre vi dên cia, jun ta men te com o Mi nis té rio
Pú bli co e a Po lí cia Fe de ral, es tão pro du zin do gran des
re sul ta dos em des co brir as fra u des ins ta la das den tro
do apa re lho es ta tal do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e do
INSS.

Gra ças à pre sen ça da Po lí cia Fe de ral nes sas
for ças-ta re fas é pos sí vel fa zer pri são em fla gran te, ou
seja, não ocor re mais aque le en ca mi nha men to mo ro-
so de um pro ces so que vai para o Mi nis té rio Pú bi co e
que, de po is, vai para a Jus ti ça. Não, a pri são é fe i ta no 
ato.

O re sul ta do das ações das for ças-ta re fas já ins -
ta la das é da se guin te or dem: 165 in qué ri tos po li ci a is
ins ta u ra dos, 42 in qué ri tos re la ta dos, 121 in qué ri tos
po li ci a is em an da men to, 409 ope ra ções de fla gra das,
160 man da dos de bus ca ob ti dos, 156 man da dos de

bus ca cum pri dos, 200 au tos de apre en são de do cu-
men tos, 400 in di ci a men tos e mais de 50 pri sões em
fla gran te, além de fun ci o ná ri os de mi ti dos e afas ta dos
em sin di cân cia, por con ta de es ta rem con tri bu in do ou
aco ber tan do a cor rup ção den tro do sis te ma pre vi den-
ciá rio bra si le i ro.

Além de res sal tar es sas ações que ago ra es tão
ins ti tu ci o na li za das como ação de Go ver no den tro da
Con tro la do ria-Ge ral da União, com re la ção aos Mu ni-
cí pios, e den tro do Mi nis té rio da Pre vi dên cia, com re la-
ção ao com ba te à so ne ga ção e à fra u de ao INSS, eu
gos ta ria ain da de me re por tar aos epi só di os das úl ti-
mas se ma nas com re la ção ao Mi nis té rio da Sa ú de.

Antes de con ce der o apar te ao Se na dor Ra mez
Te bet, que ro di zer que, ou vin do os no ti ciá ri os, co me-
ça mos a en ten der o por quê de toda a mo vi men ta ção
na área da sa ú de. Estão to man do me di das para mul -
tar os la bo ra tó ri os e obri gá-los a ba i xar os pre ços que
au men ta ram de for ma exor bi tan te de po is do acor do
fir ma do em mar ço, que li mi tou o ín di ce a 8,63%. Hou -
ve la bo ra tó rio que au men tou mais de 50% ou 60% o
pre ço de al guns re mé di os e ago ra terá de re du zi-lo.
Por tan to, não há con di ções de os la bo ra tó ri os atin gi-
dos fi ca rem qui e tos. Sem pre au men ta ram pre ços,
mas nun ca hou ve uma ação con cre ta e for te que fi -
zes se com que isso não se per pe tu as se.

Ou tra ques tão que está no no ti ciá rio e tem a ver
com a cri se no Mi nis té rio da Sa ú de e com toda a mo -
vi men ta ção que está sen do fe i ta para de ses ta bi li zar a 
ges tão do Mi nis tro Hum ber to Cos ta diz res pe i to à Câ -
ma ra Téc ni ca de Me di ca men tos, a Ca te me, ór gão
que tem a res pon sa bi li da de de apro var a ven da dos
re mé di os si mi la res, que não eram mais fis ca li za dos –
o Se na dor Pa pa léo Paes, por ser mé di co, sabe bem
do que es tou fa lan do. Ha via uma fór mu la pa drão e os
si mi la res de mar ca fan ta sia ob ti nham au to ri za ção
para pro du zir e co lo car no mer ca do es ses re mé di os.
Por isso, hoje há uma in fi ni da de de me di ca men tos
nas pra te le i ras das far má ci as, cuja fór mu la não está
de acor do com a ori gi nal. São re mé di os que não ser -
vem à po pu la ção bra si le i ra, por que, eu até di ria, são
fal si fi ca dos, pois não se guem a fór mu la ori gi nal.

A al te ra ção fe i ta pela Câ ma ra Téc ni ca de Me di-
ca men tos, a Ca te me, tem mu i to a ver com a cri se,
por que mexe em in te res ses gran di o sos até mes mo
de la bo ra tó ri os in ter na ci o na is, que es tão mu i to bem
aco ber ta dos e sos se ga dos com a fal ta de uma fis ca li-
za ção rí gi da até mes mo por par te da Anvi sa e um mo -
ni to ra men to mais efe ti vo da Ca te me.

Ain da com res pe i to à cri se da sa ú de, ge ra da no
Insti tu to Na ci o nal do Cân cer, te nho duas no tí ci as a
trans mi tir. Cre io que apro va ram um re que ri men to so li-
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ci tan do a vin da do Mi nis tro Hum ber to Cos ta a al gu-
mas Co mis sões. Há tam bém pe di do de ins ta u ra ção
de uma CPI. É mu i to bom que in ves ti gue mos o as sun-
to e con vi de mos o Mi nis tro a vir a esta Casa, mas de -
ve mos cha mar to dos os en vol vi dos.

O Jor nal do Bra sil, de 04 de se tem bro, trou xe
uma ma té ria que me cha mou a aten ção e que é da
co lu nis ta Hil de gard Angel. Ela co me ça meio jo co sa:

Ba i xa da a po e i ra, Hil de zi nha foi atrás
do af fa ir Inca, e o que é que ela apu rou? Há 
mu i tos anos – e Ja mil Had dad fi cou lá ape -
nas al guns me ses –, to das as com pras de
me di ca men tos no Inca são fe i tas em ca rá ter
emer gen ci al. O que isso sig ni fi ca? Que nes -
se caso não há li ci ta ção. De i xam-se os me -
di ca men tos che ga rem qua se ao fi nal e com -
pra-se em ca rá ter emer gen ci al, sem li ci ta-
ção, e aí, é cla ro, com pre ços au men ta dos
em pelo me nos 150%!...

A úl ti ma com pra, por exem plo, an tes
da cri se, e para so lu ci o ná-la, teve or ça men-
to de R$600 mil co ta dos em Belo Ho ri zon te,
o que pe los gran des ges to res e pro te to res
do Inca sa i ria pela ba ga te la de R$1,6 mi-
lhão!... [se fos se fe i to pelo sis te ma já tra di-
ci o nal, já usu al no Inca].

Este te ria sido o real mo ti vo da que da
de Had dad, que co me çou a re du zir cus tos
de com pras e não pôde no me ar o ge ren te
de in for má ti ca, que con tro la os gas tos.

Por tan to, pa re ce que aque la his tó ria de com-
prar no li mi te, quan do os pro du tos es tão aca ban do,
para não ha ver li ci ta ção era usu al, além de ser a
gran de ma ne i ra de com prar por três ve zes o pre ço.
Pre ci sa mos in ves ti gar es ses fa tos, para re al men te
sa ber se isso sem pre ocor reu no Insti tu to Na ci o nal
do Cân cer.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na do ra

Ide li Sal vat ti, de cli no do apar te.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –

Obri ga da, Se na dor Ra mez Te bet.
Pas so à no tí cia pu bli ca da, hoje, no Jor nal do

Bra sil, na co lu na da jor na lis ta Már cia Pel ti er:

A Fun da ção Ary Fra u zi no (FAF), en ti-
da de re pas sa do ra de re cur sos do SUS para
o Inca, aca ba de res cin dir na Jus ti ça o con -
tra to do ad vo ga do Dá cio Fer re i ra, tido como
pivô da cri se que es tou rou logo de po is que
o en tão pre si den te Ja mil Had dad pe diu a

sua de mis são. Ala go a no, Dá cio Fer re i ra veio 
para o Rio no go ver no Col lor para ser che fe
de ga bi ne te do mé di co Mar cos de Mo ra es,
que as su mi ra a di re ção ge ral do Inca.

Mera co in ci dên cia

Nos úl ti mos sete anos, Fer re i ra foi o res pon sá-
vel pe los con tra tos de ser vi ços e li ci ta ções do Inca.
Para Ja mil Had dad, “tudo não pas sa de uma co in ci-
dên cia co in ci den te, pois Mar cos de Mo ra es é o pre -
si den te do Con se lho Cu ra dor da FAF”. [quem con-
tra ta va o ad vo ga do que tra ta va das li ci ta ções e com -
pras den tro do Insti tu to Na ci o nal do Cân cer].

Por tan to, como tive a opor tu ni da de de di zer,
essa ques tão da cor rup ção, que o Go ver no Lula está
ten tan do com ba ter e ini bir, por meio de uma sé rie de
ini ci a ti vas e ações de fla gra das, ain da está pos ta. Por
trás das di tas cri ses de que es ta mos tra tan do nos úl ti-
mos dias, quan do co me ça mos a pes qui sar, ve mos
que o que está em jogo são os gran des in te res ses.
Por exem plo, no caso da sa ú de, há um gran de in te-
res se dos la bo ra tó ri os. Há ain da in te res se quan do se
tra ta de com pras sem li ci ta ção, para ob ten ção de pre -
ços su per fa tu ra dos. São es ses in te res ses que es tão
mo ni to ran do, in flan do toda essa si tu a ção cri a da.

Assim, é de fun da men tal im por tân cia que te-
nha mos opor tu ni da de não só de for ta le cer as ações
de com ba te à cor rup ção, ins ta la das pelo Go ver no,
mas de con tri bu ir, no Con gres so Na ci o nal, em nos sas
ações fis ca li za do ras, para que não se per pe tu em es -
sas ações que tan tos ma le fí ci os tra zem à po pu la ção
bra si le i ra, por des vio de ver bas pú bli cas, tão ne ces-
sá ri as, prin ci pal men te na área da edu ca ção e sa ú de.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, a opor tu ni da de.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-

den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Pela or -

dem, tem a pa la vra o Se na dor Alme i da Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re que i ro a
pa la vra, como Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, na for ma do art.
14, in ci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Será
con ce di da a pa la vra, após a fala do Sr. Se na dor...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Pois
não; V. Exª tem a pa la vra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
sou o pró xi mo ora dor, não é isso, Sr. Pre si den te?
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Após a
pa la vra do Se na dor Alme i da Lima.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de
qual quer ma ne i ra, de se jo co mu ni car a Casa que es -
ta rei apre sen tan do hoje uma sé rie de re que ri men tos
de in for ma ção, uma sé rie de ma té ri as que tal vez, por
si sós, de man das sem mu i to tem po, se eu fos se ex pli-
car cada uma da tri bu na. São auto-ex pli cá ve is e
auto-ex pli ca das tam bém.

Uma de las re me te-se a um fato cu ri o so, Sr. Pre -
si den te. O Pa lá cio do Pla nal to fez li ci ta ção para ad-
qui rir dois ti pos di fe ren tes de pa pel hi giê ni co, se gun-
do de nun ci ou o Jor na lis ta He lio Gas pa ri. Um, se não
me en ga no, é o ul tra fi no, ou ex tra fi no, e o ou tro é o ul -
tra fo lha do, algo as sim. Estou per gun tan do o pre ço de
cada um e o cri té rio de dis tri bu i ção, ou seja, a quem
se des ti na o ul tra fi no e a quem se des ti na o ex tra fo-
lha do, ou algo pa re ci do. Pa re ce-me, no mí ni mo, que
haja uma dis cri mi na ção. Gos ta ria mu i to de sa ber isso. 
Pa re ce algo sem im por tân cia, mas re ve la se as pes -
so as são ca pa zes de tra tar com igual da de os que in -
fe liz men te ain da são de si gua is nes te País, nos de ta-
lhes mí ni mos.

Então, aguar do o Lí der e, em se gui da, irei à tri -
bu na, por que te nho as sun tos de ou tra mon ta para tra -
zer ao co nhe ci men to da Na ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Alme i da Lima, como
Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te,
de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, 
alí nea a do Re gi men to Inter no.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, peço a pa la vra para re gis trar pe ran te a
Mesa des ta Casa a mi nha es tra nhe za quan to à pro -
pa gan da do Po der Exe cu ti vo que vejo ins ta la da, ex-
pos ta, nas de pen dên ci as do Pa lá cio do Con gres so
Na ci o nal, so bre tu do na sua par te ex ter na, nas tor res,
uma de las re pre sen ta ti va da ad mi nis tra ção do Se na-
do Fe de ral e a ou tra, da Câ ma ra dos De pu ta dos,
com pon do o pré dio do Con gres so Na ci o nal.

A mi nha es tra nhe za se dá pelo fato de en ten der
que o Con gres so Na ci o nal, o Po der Le gis la ti vo, não é
o Go ver no, não é o Po der Exe cu ti vo. E não se deve
con fun dir o Go ver no com o Esta do: o Go ver no é uma
co i sa; o Esta do é ou tra. Uma pro pa gan da en vol ven do
os in te res ses do Esta do, ins ti tu i ção po lí ti ca que or ga-
ni za po li ti ca men te a so ci e da de, en vol ven do os três
Po de res, é uma co i sa. Mas o que es ta mos ven do, em
uma das tor res, é exa ta men te a pro pa gan da do Exe -

cu ti vo, do atu al Go ver no, com a sua mar ca, de vi da-
men te es ti li za da e ela bo ra da para in di car a atu al ad -
mi nis tra ção.

Enten do que a su pre ma cia da Pe tro bras seja o
meu de se jo – e não digo nem o nos so, mas o meu!
De fen do a su pre ma cia da Pe tro bras. Esten der ali a
ima gem da Ban de i ra do Bra sil é mais do que lou vá vel!
Acom pa nha da de pro pa gan da da Pe tro bras, não! E,
na ou tra tor re, es ta be le cer a Ban de i ra do Bra sil, par te
dela, sim; mas pro pa gan da do Po der Exe cu ti vo ou de
qual quer pro gra ma do Go ver no en ten do não ser ade -
qua do. Erra di car o anal fa be tis mo no País é uma ati tu-
de mag nâ ni ma, mas não uti li zan do a es tru tu ra ex ter-
na do Con gres so Na ci o nal para essa pro pa gan da.
Ima gi na ram a pro pa gan da nas pa re des ex ter nas do
Pa lá cio da Jus ti ça, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral?

Não de ve mos es ta be le cer tal in ge rên cia. É pre -
ci so pre ser var a in de pen dên cia de um e de ou tro, até
para não de i xar con fu sa, na Opi nião Pú bli ca, a idéia
de que o Po der Le gis la ti vo é o Po der Exe cu ti vo e
vice-ver sa. São po de res dis tin tos, in de pen den tes e
har mô ni cos. Esten der a ban de i ra do Bra sil em suas
de pen dên ci as, nada mais lou vá vel, cí vi co e pa trió ti co;
to da via, acom pa nha da de pro pa gan da do Go ver no
não me pa re ce ser con ve ni en te.

Daí re gis trar di an te da Mesa des ta Casa do
Con gres so Na ci o nal mi nha es tra nhe za. Acre di to que
a Casa pre ci sa dar uma ex pli ca ção nes se sen ti do, ex -
pli ca ção opor tu na e con ve ni en te.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – A Mesa

en ca mi nha rá o pro nun ci a men to de V. Exª à Pre si dên-
cia des ta Casa.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir -
gí lio. V. Exª terá até vin te mi nu tos para o seu pro nun ci-
a men to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re vis ta Épo-
ca des ta se ma na traz, como uma de suas cha ma das
de capa, a se guin te nota: “Exclu si vo. Fis cal da Re ce i-
ta acu sa sua che fia de aco ber tar Edu ar do Jor ge”, re -
fe rin do-se ao Mi nis tro Edu ar do Jor ge, meu an te ces-
sor na Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca
no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, fi gu ra ex-
tre ma men te im por tan te e re le van te no Par ti do a que
per ten ço, o PSDB.

Já de fen di o Mi nis tro Edu ar do Jor ge mil ve zes,
em ho ras di fí ce is, como é do meu fe i tio, e por acre di-
tar nele. Aca bo de re ce ber, Se na dor Anto nio Car los,
seis ou oito la u das, di gi ta das em com pu ta dor, com
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no vas de fe sas do Mi nis tro Edu ar do Jor ge, e não foi fa -
zer a de fe sa des ta vez. Con vi do a Li de ran ça do Go-
ver no, a Li de ran ça do PT, a as si nar co mi go re que ri-
men to so li ci tan do a cri a ção de Co mis são Par la men-
tar de Inqué ri to para in ves ti gar mos Edu ar do Jor ge e
aca bar com isso de uma vez.

Pre fi ro as sim; re al men te, pre fi ro as sim. Não fa -
rei a de fe sa de Edu ar do Jor ge, ape sar de nele acre di-
tar, por en ten der que é hora de algo mais duro, mais
ra di cal, mais pro fun do, que po nha co bro, de uma vez
por to das, ou na in fâ mia, ou, para al guns, na su pos ta,
fal sa de fe sa do Mi nis tro Edu ar do Jor ge. Para mim,
põe-se co bro na in fâ mia.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Arthur Vir gí lio, V. Exª me con ce de um apar -
te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con -
ce do um apar te ao no bre Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Arthur Vir gí lio, li ago ra essa ma té ria e de pre-
en di que al gu ma co i sa mu i to gra ve está acon te cen do
na Re ce i ta Fe de ral, por que quem de ve ria ser pu ni do
é esse Se i xas Neto, que dis se que não in ves ti gou
Edu ar do Jor ge de vi do a pres sões. Então, ten do ce di-
do a pres sões, o fis cal não po de ria nem de ve ria con ti-
nu ar na Re ce i ta, e o in qué ri to prin ci pal de ve ria ser
con tra ele. No go ver no pas sa do, o fis cal ce deu à pres -
são – se é que hou ve, no que não acre di to – e hoje diz 
que não apo i ou por pres são, que de ve mos re a brir o
pro ces so? Isso é uma ver go nha! Acre di to que o Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va não quer esse tipo de 
go ver no de per se gui ção, so bre tu do quan do fi cou pro -
va do, de po is de exa us ti va men te pro cu ra do por to dos
os can tos, que não ha via nada que acu sas se Edu ar-
do Jor ge de fato. Por tan to, V. Exª não pre ci sa fa zer a
de fe sa de Edu ar do Jor ge, ela já foi fe i ta pela Jus ti ça.
E não é ago ra que a Re ce i ta Fe de ral vai que rer se vin -
gar de Edu ar do Jor ge, em fun ção da ale ga ção de um
fis cal que, ten do ace i ta do pres sões, não po de ria con -
ti nu ar sen do fis cal da Re ce i ta Fe de ral, pois, como
ace i ta de um lado, ace i ta de ou tro, e po de rá ace i tar
ou tras co i sas mais.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
te nho dú vi da, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, V.
Exª está co ber to de ra zão.

De po is de tan to cor ro bo rar ar gu men tos como os 
de V. Exª , vejo uma pes soa par ti cu lar men te que ri da,
o Mi nis tro Edu ar do Jor ge, ser trans for ma da de Edu ar-
do Jor ge em E.J, como se fos se mem bro do PCC.
Isso foi fe i to; mas si fi cou-se por aí. O Par ti do dos Tra -

ba lha do res ba tia de ma is nes sa te cla, como se fos se
dono de uma ver da de que es ta mos ven do des men-
tir-se na prá ti ca de cada dia de Go ver no.

Vol to a ofe re cer ao Par ti do dos Tra ba lha do res
duas hi pó te ses: o PT me diz o que quer, pede a CPI, e 
as si no em se gui da, para in ves ti gar Edu ar do Jor ge no
que qui se rem – e não só Edu ar do Jor ge, mas qual -
quer ou tro fato do go ver no pas sa do. Ou tro dia, eu dis -
se que ace i to in ves ti ga ções de Ruth Car do so(*) a Ma -
ri sa Le tí cia(*), por que nin guém, para mim, está fora
do al can ce da lei nes te País. Esco lham onde que rem
que se fira a luta, ace i to.

O Edu ar do Jor ge deve es tar me ou vin do e já
sabe que não vou de fen dê-lo, por que ou isso pára, ou
o de fen do numa Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
pe di da pelo PT, ou, se o PT pre fe rir, pode me di zer
que peço pelo PT a CPI que qui se rem, essa ou ou tra,
para in ves ti gar qual quer fato do go ver no pas sa do.

Com isso, pen so que po nho co bro tam bém em
um cer to qua dro que vai fi can do ruim para to dos, para 
o Go ver no e para nós da Opo si ção. Uma fi gu ra res pe-
i tá vel, como o ar ti cu lis ta Ja nio de Fre i tas(*), da Fo lha
de S. Pa u lo, men ci o na o se guin te:

Por ini ci a ti va do Se na dor pe es se de bis-
ta Arthur Vir gí lio, o Se na do apro vou a cri a-
ção da CPI do Lo te a men to de Car gos. Que
bom. Pode ser que as sim o Go ver no Lula se 
po nha em bri os e, em res pos ta, in ves ti gue
um dos vá ri os ca sos cu jos in qué ri tos, na
Po lí cia Fe de ral ou como CPI, o go ver no Fer -
nan do Hen ri que im pe diu.

Aca bei de fa lar com o jor na lis ta Ja nio de Fre i tas
– a quem ad mi ro, e cujo pa pel pela li ber da de de im -
pren sa nes te País é ines ti má vel – e dis se-lhe que a
CPI que não per mi ti mos fos se ao ar foi aque la mons -
tren ga, aque la ab je ta, de 19 itens, in cons ti tu ci o nal,
em que cada um en xer ta va algo para pre ju di car seu
ini mi go, e, no fi nal, tí nha mos a in cons ti tu ci o na li da de,
a pers pec ti va da in go ver na bi li da de. Mas per mi ti mos
to dos os itens, me nos a CPI do FAT, pois, àque la al tu-
ra, os que hoje es tão no Go ver no mor ri am de medo
de que se apu ras se al gu ma co i sa. Qu an do se fa la va
em CPI do FAT, dava uma tre me de i ra nas pes so as
que pa re cia ma lá ria. Eu di zia: pe çam qual quer CPI
que ace i ta re mos.

Digo mais, que ne nhum go ver no, nes ta Re pú bli-
ca, ace i tou tan tas CPIs para in ves ti gar seus pró pri os
atos quan to o go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que.

Qu e ro pôr um co bro nes sa si tu a ção. Não que ro
que pa re ça que o go ver no é fe i to de chan ta gis tas. So -
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bre tu do, que ro que fi que bem es ta be le ci do que não
sou chan ta gis ta, nem es tou fa zen do pe di do de CPI
para im pe dir al gu ma ou tra, tam pou co es tou que ren do
pôr na pa re de nada pa re ci do.

A jor na lis ta Dora Kra mer, com quem aca bei de
fa lar, que ri da ami ga, uma das pe nas mais bri lhan tes
des te País, diz, no fi nal de uma nota in ti tu la da “Só es -
pu ma”:

Mas, con si de ran do que nin guém re ce-
be di plo ma de ves tal” – e eu não pre ten do
ser ves tal, pois as ves ta is es tão mu i to pró xi-
mas da cor rup ção; pre fi ro fi car lon ge da
“ves ta li da de” e da cor rup ção – “de po is de
anos no go ver no, pode ser que o en tu si as-
mo pela CPI ar re fe ça na pro por ção di re ta
em que o PT se dis pu ser a con tar meia dú -
zia de ca sos do pas sa do re cen te.

Quer di zer, se o PT sabe meia dú zia de ca sos do 
pas sa do re cen te e não os re ve la, o par ti do é cúm pli ce
da cor rup ção. Se o PT não sabe de ca sos com pro me-
te do res do pas sa do re cen te e ame a ça re ve lá-los, o
PT é chan ta gis ta. Qu e ro que isso fi que bem cla ro.

Ago ra, di rei que não sou chan ta gis ta. Te nho cer-
te za ab so lu ta de que não sou chan ta gis ta. Para fi car
bem cla ro e isso aca be em de fi ni ti vo, que ro di zer no -
va men te: o PT es co lhe o que quer in ves ti gar, que não
só as si no, como peço pelo Par ti do se o PT fi que cons -
tran gi do. Mais ain da: nada me im pe de de fa zer o que
es tou fa zen do. Qu e ro in ves ti gar o MST e o lo te a men-
to de car gos. Se qui se rem ir para trás, pe gan do Jus -
ce li no Ku bits chek, Pe dro Álva res Ca bral ou Fer nan do
Hen ri que, tam bém ace i to. Estou tam bém pe din do
uma CPI para in ves ti gar aque la po dri dão de San to
André. Não pode fi car pe dra so bre pe dra. Não po de-
mos de i xar de pas sar o País a lim po, se é que to dos
te mos a ca pa ci da de e a hon ra dez de que rer mos pas -
sá-lo a lim po para va ler.

Con ce do um apar te ao Se na dor He rá cli to For -
tes. Em se gui da, faço a cor ro bo ra ção de uma de nún-
cia da ma i or gra vi da de, com co res dra má ti cas, que
mos tra o ca rá ter di ta to ri al, abu si vo, de “an ti li ber da de”
des te Go ver no.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – No bre Se -
na dor Arthur Vir gí lio, ape nas de se jo me con gra tu lar V. 
Exª pelo pro nun ci a men to de de fe sa do ex-Mi nis tro
Edu ar do Jor ge. Como bem dis se, V. Exª não irá de fen-
dê-lo, mas ape nas so li ci tar que o Par ti do dos Tra ba-
lha do res se ma ni fes te cla ra men te em re la ção ao que
quer a res pe i to des se ho mem pú bli co, que já teve sua
vida in ves ti ga da a fio du ran te qua tro anos e nada con -
tra ele foi en con tra do. Tam bém que ro re gis trar as

opor tu nas ob ser va ções do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, ao men ci o nar que o fun ci o ná rio da Re ce-
i ta Fe de ral, no mo men to opor tu no, não mos trou à Na -
ção ou à pró pria re vis ta que hoje lhe dá esse es pa ço
que vi nha sen do pres si o na do. Esses fa tos re al men te
pre ci sam de um me lhor es cla re ci men to, e nada me -
lhor que uma CPI para que tudo seja pos to nos seus
de vi dos lu ga res.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E
dou um pra zo. até o fim des ta se ma na es pe ro apre -
sen tar a CPI de San to André. Se o PT não se de ci dir,
apre sen ta rei a do Edu ar do Jor ge*. E es ta mos con ver-
sa dos. Se hou ver chan ta gem, não será da qui para lá
e não ad mi to chan ta gem de lá para cá. Essa his tó ria
de “sei, mas não digo”, “só digo se ele fi zer” e “não
digo se ele fi car bon zi nho”, isso é con ver sa de pre sí-
dio, é con ver sa de xe ri fe de cela. Isso não é con ver sa
que se apli que a pes so as hon ra das que têm o de ver
de ze lar pelo de co ro par la men tar. Isso atin ge o de co-
ro da vida pú bli ca bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, cha mo a aten ção de V. Exª para
ar ti go de on tem des se no tá vel jor na lis ta Elio Gas pa-
ri*, com o tí tu lo de Tru cu len to e de li ran te, o BNDES
está se ma tan do*. Não vou aqui cri ti car tec ni ca men-
te o BNDES, já te nho fe i to isso à de ma sia, ape nas di -
rei que ele aqui se re fe re ao fato de que o as ses sor da
Pre si dên cia e eco no mis ta Ma u rí cio Dias Da vid, meu
que ri do ami go – ad ver sá rio ide o ló gi co, mas meu que -
ri do ami go –, deu uma en tre vis ta que ter mi nou às
duas ho ras da ma nhã de um dia de se ma na à TV
Edu ca ti va, do Rio de Ja ne i ro. Lá, ele como téc ni co,
como eco no mis ta que é, fez crí ti cas à for ma e ao fun -
do do Orça men to da União.

Mu i to bem. Há um big brot her que vas cu lha a
vida das pes so as nes te País e que sabe até quem fala 
na te le vi são às duas da ma nhã so bre um as sun to in -
sos so como este da abor da gem téc ni ca da ques tão
or ça men tá ria.

No dia se guin te, um ci da dão, cujo nome não
pos so es que cer, pois é um nome pom po so, nome de
rua, Már cio Hen ri que Mon te i ro de Cas tro*, Di re tor
Admi nis tra ti vo, con vo cou Ma u rí cio Da vid e lhe dis se:
“Bra sí lia não está nada sa tis fe i ta com você. Sou obri -
ga do a abrir uma co mis são de in qué ri to para in ves ti-
gar o seu ato”.

Se na dor Efra im Mo ra is, nos so Lí der da Mi no ria,
es tou apre sen tan do re que ri men to de in for ma ções
per gun tan do ao Mi nis tro José Dir ceu* quem é Bra sí lia
que está in sa tis fe i ta, essa Drª Bra sí lia pre po ten te,
que quer im pe dir a ex pres são alhe ia. Qu e ro sa ber
quem é essa ci da dã que está tão in co mo da da com o
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fato de um eco no mis ta, como eco no mis ta, tec ni ca-
men te, le van tar que i xas e crí ti cas ao Pro je to Orça-
men tá rio. Deve ser Bra sí lia da Sil va, Ma ria Bra sí lia.
Nun ca ouvi fa lar em nin guém cha ma do Bra sí lia, a não 
ser que Bra sí lia seja a pró pria Casa Ci vil e que de lá
es te ja co man dan do esse big brot her que ame a ça
ins ta lar uma es pé cie de um pa ra fas cis mo – com essa
capa de es quer da, mas pa ra fas cis mo –, e essa é uma 
pro va do pa ra fas cis mo que aqui está.

Re cu a ram. O Pre si den te Lula sou be dis so, o Mi -
nis tro Ciro Go mes – que é ami go do Dr. Ma u rí cio Dias
Da vid, que foi as ses sor di re to da cam pa nha de Ciro
Go mes para Pre si den te da Re pú bli ca – en trou em
ação, o Pre si den te Lula re cu ou e o Dr. Mon te i ro de
Cas tro, que tem nome de rua, mas está fal tan do – di -
ga mos as sim – mais fir me za de ca rá ter para po der
um dia me re cer ser nome de rua nes te País, diz as -
sim: “Ma u rí cio, não va mos mais fa zer nada con tra
você”. Então, o Ma u rí cio está sal vo. Mas os ou tros
Ma u rí ci os não es tão. O Ma u rí cio que não tem a li ga-
ção com o jor na lis ta Elio Gas pa ri não está. O Ma u rí-
cio que não tem a li ga ção com o Mi nis tro Ciro Go mes
não está. O Ma u rí cio que não tem a li ga ção com o Lí -
der do PSDB não está.

Re ce bi uma car ta do Ma u rí cio Da vid que que ro
ler para que ela faça par te dos Ana is da Casa, Sr. Pre -
si den te, e faça par te do meu dis cur so:

Meu caro Arthur:
Você sabe da ad mi ra ção e res pe i to

que te nho pela sua tra je tó ria po lí ti ca e pela
sua li de ran ça. Você é um da que les ami gos
e com pa nhe i ros que a gen te apren de a
bem-que rer, por en ci ma das even tu a is di ver-
gên ci as po lí ti cas que se tor nam me no res
fren te a nos sa bus ca co mum de um Bra sil
me lhor e mais jus to.

Mas não é para elo gi os fú te is que es-
tou lhe es cre ven do no dia de hoje. Na ver da-
de, que ria tra zer ao seu co nhe ci men to um
fato que re pu to gra ve e que pode ser o es-
pe lho de ten dên ci as pe ri go sas e que, tal
como o ovo da ser pen te que des cre via
Berg man, pode es tar guar dan do den tro si o
ger me do des po tis mo.

O Jor nal do Bra sil pu bli cou no sá ba do
pas sa do, dia 30, a se guin te nota na co lu na
de Bo e chat

E pros se gue o eco no mis ta Ma u rí cio Dias Da-
vid:

Jogo Bru to.

O BNDES ins ta la rá co mis são de in-
qué ri to, se gun da-fe i ra, para jul gar o eco no-
mis ta Ma u rí cio Dias Da vid, as ses sor da pre -
si dên cia do ban co.

Ante on tem, em en tre vis ta a Lu cia
Leme, na TVE, ele cri ti cou o Orça men to da
União, anun ci a do pelo Pla nal to.

Ontem, foi avi sa do de que avi sa ‘ir ri ta-
do Bra sí lia’ e que po de rá ser pu ni do.

Esse tal de ‘Bra sí lia’ de ver ser al gum
fas cis ta in fil tra do no Go ver no do PT”.

Essa é a opi nião do jor na lis ta Bo e chat.
Pros se gue Ma u rí cio Da vid:

De fato, Arthur, par ti ci pei na no i te de
quin ta-fe i ra, 29, de um pro gra ma de te le vi-
são na TVE cha ma do Olhar 2003. Um pro-
gra ma leve, de uma hora de du ra ção, trans -
mi ti do à meia-no i te, ho rá rio cer ta men te em
que a au diên cia não é tão sig ni fi ca ti va na
com pe ti ção com os pro gra mas de va ri e da-
des ou de pro je ção de pe lí cu las dos ou tros
ca na is de te le vi são.

A mim me to ca va fa lar da pro pos ta or -
ça men tá ria apre sen ta da na tar de da que le
mes mo dia pelo Gu i do Man te ga. Mi nha par -
ti ci pa ção foi tran qüi la, co me di da até. Per-
gun ta do so bre o que acha va do Orça men to
apre sen ta do, co men tei que ha via sido uma
de cep ção para mim (e sa li en tei que acha va
que tam bém ha via sido de cep ci o nan te para
a so ci e da de bra si le i ra como um todo) por-
que eu (a so ci e da de) es pe ra va, vin do de um 
go ver no li de ra do pelo PT, um Orça men to
que fos se cri a ti vo, ela bo ra do com ima gi na-
ção, que apon tas se para a cor re ção dos
pro ble mas es tru tu ra is que a eco no mia vem
so fren do.

Per gun tei como fi ca ria a si tu a ção do
Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, que es ta ria,
pelo or ça men to apre sen ta do, sem os re cur-
sos para aju dar as uni ver si da des fe de ra is
que es tão em si tu a ção qua se fa li men tar; per -
gun tei como se fa ria a re for ma agrá ria, sem
di nhe i ro no or ça men to para tal; e a sa ú de, na 
mes ma si tu a ção; e as For ças Arma das sem
po de rem se re e qui par, e por aí afo ra.

Co men tei que até en tão o go ver no e o
pró prio Lula vi nham di zen do que no ano de
2003 o go ver no es ta va en ges sa do pelo or-
ça men to pre pa ra do na ges tão an te ri or, do
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Fer nan do Hen ri que. Qual será a des cul pa
ago ra, per gun tei, se o or ça men to de 2004, o 
pri me i ro pre pa ra do pelo PT, é uma mera
pro je ção do or ça men to an te ri or? A en tre vis-
ta do ra ain da me per gun tou: mas não há um
au men to de x bi lhões no or ça men to, e eu
res pon di ar gu men tan do que o or ça men to
era exa ta men te o mes mo que o le ga do pelo 
go ver no an te ri or, uma vez que so men te se
ha via cor ri gi do pela in fla ção de 2003 e pela
pro je ção da in fla ção mé dia de 2004. 

Argu men tei que o or ça men to é o es pe-
lho de um go ver no e que, em as sim sen do,
este or ça men to apre sen ta do ia em con tra
da dou tri na e do pro gra ma his tó ri co do PT. E 
isto é uma con tra di ção, sa li en tei.

E mu i to mais não dis se, ex ce to que no
de ba te que se se guiu des ta quei que, ao
con trá rio do pro me ti do, a pro pos ta or ça men-
tá ria ha via sido in su fi ci en te men te dis cu ti da
com a so ci e da de. Fi ze ram-se al gu mas re u-
niões, fa lei, mas fo ram para in glês ver, al gu-
mas pou cas re u niões, con ta das nos de dos
das mãos, para o te a tro da “par ti ci pa ção da
so ci e da de ci vil”. E ar re ma tei que o Mi nis tro
Gu i do Man te ga ha via apre sen ta do, na mi-
nha opi nião de téc ni co, um tra ba lho ruim e
in su fi ci en te.

Tudo isto numa lin gua gem co lo qui al,
com é a do pro gra ma, sem pe ro ra ções ou
le van ta men to de voz, sem xin ga men tos ou
fra ses emo ci o na is.

No dia se guin te, sex ta-fe i ra, 29, (isto é
pou cas ho ras de po is da emis são do pro gra-
ma), fui con vo ca do ao ga bi ne te do Di re tor
de Admi nis tra ção do BNDES, Már cio Hen ri-
que Mon te i ro de Cas tro ( aí quem diz que
ele tem nome de rua sou eu, não é o Sr.
Ma u rí cio Da vid. Eu é que acho que seu
nome é de rua. Mas, é pre ci so dig ni da de no
exer cí cio da vida pú bli ca, para se me re cer
vi rar nome de rua, após a mor te), que me
co mu ni cou que as mi nhas crí ti cas ha vi am
“ir ri ta do pro fun da men te Bra sí lia”, que o
BNDES re ce be ra um cha ma do de lá e que o 
Ban co se via obri ga do a abrir uma Co mis-
são de Inqué ri to para me pu nir. “Vou de sig-
ná-la na pró xi ma se ma na”, me avi sou.

Con si de ro, Arthur, uma gra ve vi o la ção
do di re i to cons ti tu ci o nal da li vre ex pres são de 
pen sa men to esta ten ta ti va de es ta be le cer o
de li to de opi nião em base a con si de ra ções
téc ni cas so bre o or ça men to apre sen ta do.
Como ci da dão, te nho todo o di re i to de ter a
opi nião, e de ex pres sá-la so bre qual quer ato
do go ver no (de qual quer go ver no). Eu mes-
mo, ape sar de ter sido um dos as ses so res
di re tos do Ciro, na re cen te cam pa nha pre si-
den ci al, vo tei e fiz cam pa nha para o Lula no
se gun do tur no das ele i ções, acom pa nhan do
a po si ção que o Ciro ado tou.

Ve jam que Da vid so freu na di ta du ra e con ti nua
so fren do ago ra, no Go ver no que se diz de mo crá ti co.

Sou fun ci o ná rio do BNDES há 24 anos 
. Fiz con cur so para o Ban co em 1979, ao
vol tar ao Bra sil, após 10 anos de exí lio, que
me le va ram ao Chi le, à Ale ma nha e à Su é-
cia, país este onde nas ceu, no exí lio e sem
di re i to a do cu men tos bra si le i ros, o meu fi lho
mais ve lho; logo após co me çar a tra ba lhar
no BNDES, fui ví ti ma das cha ma das “cas sa-
ções bran cas”, vin do o SNI ao BNDES e exi -
gin do a mi nha de mis são “por es tar pro i bi do
de tra ba lhar no se tor pú bli co”. So men te re-
tor nei ao Ban co em 1987, com a Anis tia Po -
lí ti ca que se se guiu à con vo ca ção da Cons -
ti tu in te. No va men te de mi ti do em 1990, ao
co me çar o go ver no Col lor, vi-me no va men te
obri ga do a re tor nar ao exí lio – des ta vez por 
ter per di do o em pre go –, ten do vi vi do qua tro
anos na Fran ça, onde pre pa rei o meu dou to-
ra do em eco no mia, na Sor bon ne, e vi a mi -
nha tese so bre a po bre za e a de si gual da de
no Bra sil ser apro va da, avec les fé li ci ta ci ons
du Jury et ré com men da ti on de pu bli ca ti on,
uma hon ra ria ra ra men te con ce di da a te ses
pre pa ra das por es tran ge i ros na Fran ça.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, gos ta ria de, no tem po re gi men tal,
apar teá-lo, por que o Pre si den te dis se que pos te ri or-
men te não será pos sí vel fazê-lo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Assim que con clu ir a le i tu ra, con ce de rei o apar te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Obri -
ga do.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Uma
hon ra ria ra ra men te con ce di da a te ses pre pa ra das por 
es tran ge i ros na Fran ça.

No va men te anis ti a do pelo Go ver no Ita -
mar, vi o meu re tor no ao BNDES as se gu ra-
do por de ci são ju di ci al de 1996, no sen ti do
de que fos se cum pri da a anis tia con ce di da
por de ci são do Con gres so Na ci o nal.

O fato de ser atu al men te as ses sor da
Pre si dên cia no BNDES não im pli ca que,
como ci da dão, eu não pos sa opi nar so bre o
que acon te ce no meu País. Pelo con trá rio,
acho que te nho o de ver e a ori en ta ção de
fazê-lo.

E mi nha dis po si ção é a de lu tar por
este di re i to com to das as mi nhas for ças e
em to das as ins tân ci as ne ces sá ri as ou pos -
sí ve is. Não im por ta o que eu dis se ou ve nha
a di zer, até por que foi ir re le van te. O que im -
por ta é que se pos sa as se gu rar o di re i to de
todo ho mem de pen sar li vre men te e de ex -
pres sar o seu pen sa men to. A as fi xia do di re-
i to à ex pres são do pen sa men to  a in ter di ção
ao de ba te  foi uma das ca u sas his tó ri cas do
des mo ro na men to do sis te ma so vié ti co. Hoje 
é res pon sá vel, em gran de par te, pelo dra ma
que vive o povo cu ba no. Caso não es te ja-
mos aler tas, essa ‘ir ri ta ção de Bra sí lia’ pode 
cres cer pou co a pou co, tal vez qua se im per-
cep tí vel num pri me i ro mo men to, mas po den-
do agi gan tar-se com o tem po e trans for-
mar-nos a to dos em ví ti mas de um sis te ma
que so men te Ge or ge Orwell pode ima gi nar,
pois não há um Big Brot her que está aten to
em Bra sí lia, numa ma dru ga da de um fim de
se ma na, con tro lan do o que se diz em um
pro gra ma de te le vi são que, ape sar de sua
qua li da de, tem uma au diên cia de tra ço nos
Ibo pes da vida? 

Este é, Arthur, o qua dro que eu que ria
fa zer che gar ao seu co nhe ci men to. Estou
aguar dan do ser con vo ca do por esta tal Co -
mis são de Inqué ri to. Ante ela vou com pa re-
cer im bu í do da res pon sa bi li da de de lu tar, no 
meu pe que no e qua se in sig ni fi can te es pa ço,
pe las li ber da des fun da men ta is que vão as-
se gu rar um Bra sil mais li vre e jus to e dig no
para os nos sos fi lhos no fu tu ro.

Re ce ba um abra ço afe tu o so, ex ten si vo
a sua es po sa, do seu ami go,

Ma u rí cio Da vid.

Antes dos meus co men tá ri os fi na is eu con ce do
um apar te ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, o seu tem po já es go tou e não são per -
mi ti do apar tes.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, eu não te nho ne nhu ma dú vi-
da que se ria de so li da ri e da de a Ma u rí cio Da vid o seu
apa ra te, ne nhu ma dú vi da.

O SR. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – É
que eu ha via pe di do ain da no tem po re gu la men tar
exa ta men te pre ven do que tal vez ti ves se di fi cul da de.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Abri rei
uma con ces são pelo tem po de um mi nu to, no bre Se -
na dor.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT-SP) – Me nos,
Sr. Pre si den te. Eu pro cu ra rei ser bre ve para res pe i tar
o Re gi men to. Mas eu co nhe ço o eco no mis ta Ma u rí cio
Da vid e vejo que a sua car ta é um ape lo para que em
nos so País haja a li ber da de de ex pres são. Ma u rí cio
Da vid, pelo his tó ri co de sua car ta, é um fun ci o ná rio
de car re i ra ali no BNDS, com 24 anos de tra ba lho.
Impor tan te nes te caso – é a mi nha re co men da ção à
TVE e a quem se pre o cu pou com o as sun to – é que
haja no pro gra ma em que Ma u rí cio Da vid emi tiu as
suas opi niões a pos si bi li da de com ple ta para que o Mi -
nis tro Gu i do Man te ga e eco no mis tas que po de ri am
ser os que têm afi ni da des com o Go ver no, eu pró prio,
o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e ou tros, pos sam di a-
lo gar e de fen der o pon to de vis ta do Go ver no. V. Exª
cha ma a aten ção de algo im por tan te. Mu i tas ve zes, a
Opo si ção exer ce um pa pel fun da men tal para o bem
do Go ver no do Pre si den te Lula. Nes te caso, o im por-
tan te é as se gu rar o de ba te para que o Go ver no tam -
bém seja de fen di do, dada a li vre ex pres são de opi -
nião de Ma u rí cio Da vid.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB –  AM) – Con -

clu i rei, Sr. Pre si den te.
Se na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço o apar te.

Não te nho ne nhu ma dú vi da da sua con vic ção de mo-
crá ti ca. Sem pre re cor do de um epi só dio em que, cer-
ta vez, New ton Cruz cer ca va o Con gres so Na ci o nal
e pe diu a al guns De pu ta dos que acom pa nhas sem
os ma ni fes tan tes à ro do viá ria – como se a nos sa
pre sen ça adi an tas se de al gu ma co i sa para pro te ger
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a in te gri da de fí si ca dos ma ni fes tan tes. Nem to dos os 
De pu ta dos so li ci ta dos fo ram. V. Exª e eu lá es ti ve-
mos, as sim como, se não me en ga no, o De pu ta do
Gu e des, do PCdoB de Mi nas Ge ra is. Fo mos an dan-
do a pé, evi tan do a par te de trás dos Mi nis té ri os por -
que não ha via ga ran tia para nós e, por tan to, não ha -
ve ria ga ran tia nos sa a ser pas sa da para quem quer
que fos se.

Tal vez o pon to não seja sim ples men te ir al guém
lá fa lar, por que a im pres são que se dá é que ha ve ria
uma as si me tria a fa vor de Da vid e a fa vor de quem
dis cor da do or ça men to do Go ver no, mas, do pon to de 
vis ta da mí dia, é o con trá rio. Sa be mos que os Go ver-
nos to dos têm mu i to mais no tí ci as para dar e, so bre tu-
do no iní cio, há uma pre sen ça avas sa la do ra do Go-
ver no na mí dia.

De V. Exª, não te nho ne nhu ma dú vi da, te nho
cer te za com re la ção a V. Exª. V. Exª dis se bem: não
po de mos de i xar que nada atin ja a li ber da de de ex-
pres são. A ques tão que está pos ta é Ma u rí cio Da vid,
que foi cas sa do e ex pul so pela di ta du ra; Ma u rí cio Da -
vid, que vol tou e foi cas sa do ou tra vez pelo CNI ain da
du ran te o Go ver no Fi gue i re do; Ma u rí cio Da vid, que
vol tou e de po is foi cas sa do de novo pelo ex-Pre si den-
te Fer nan do Col lor; Ma u rí cio Da vid, que vol tou e que
po de ria ser cas sa do por Lula por que, su pos ta men te,
a par tir da Casa Ci vil se mon ta um Big Brot her para
es pi o nar os bra si le i ros. É essa a in dig na ção que que -
ro tra zer, ou seja, o fato de que, como Ma u rí cio Da vid
co nhe ce a mim, ao Mi nis tro Ciro Go mes, a V. Exª e
como ele pró prio con se guiu es ca par do cu te lo, se não 
pu ser mos um bas ta nes sa es ca la da au to ri tá ria, que a 
meu ver co me ça as sim e vai ter mi nar em es cu ta te le-
fô ni ca – isso é uma do en ça que pega e co me ça a
gras sar para den tro do Go ver no – te re mos pro ble mas
em re la ção à de mo cra cia, te re mos esse em ba te de -
sa gra dá vel, de tan to eu como V.Exª es tar mos aqui lu -
tan do para as se gu rar a li ber da de de ex pres são a
quem quer que seja.

Encer ro, di zen do que fará par te dos Ana is da
Casa, por con ces são e de ter mi na ção de V. Exª, a car ta
de Ma u rí cio Da vid e, cla ro, a ma té ria do jor na lis ta Elio
Gas pa ri, que faz fi nal men te duas de cla ra ções. Uma, de
que o au to ri ta ris mo não me en con tra aga cha do nun ca;
ele não me en con tra em duas si tu a ções: nem aga cha do
nem ao lado dele; ao lado dele, ja ma is; aga cha do, de
for ma al gu ma; mas me en con tra de pé, al ti vo, im pá vi do,
cum prin do com o meu de ver.

Por ou tro lado, para que aí fora pes so as res pe i-
tá ve is da opi nião pú bli ca e jor na lis tas sé ri os, como
Jâ nio de Fre i tas e Dora Kra mer, não pen sem que isso

aqui é um jogo em que um gru po faz chan ta gem con -
tra o ou tro, vol to a di zer o que, no co me ço, era a mi nha
idéia aqui ex pos ta: o PT es co lhe qual quer tema do
Go ver no Fer nan do Hen ri que para in ves ti gar, mais de
um se qui ser, dez se qui ser, um em cada co mis são
par la men tar de in qué ri to; eu que ro ser o pri me i ro sig -
na tá rio do pe di do.Se qui ser in ves ti gar o Mi nis tro Edu -
ar do Jor ge, que ro fa zer ago ra mes mo a as si na tu ra;
man da rei re di gir ago ra para sa ber se o PT quer as si-
nar a in ves ti ga ção so bre o Sr. Edu ar do Jor ge. Se qui -
ser que eu as si ne, eu as si no, se qui ser que eu peça,
eu peço, se qui ser que eu as su ma a res pon sa bi li da-
de, eu o fa rei; esta é uma mar ca na mi nha vida, as su-
mir a res pon sa bi li da de. Para mos trar que não há aqui
um gru po de chan ta gem para cá e para aco lá, que ro a 
de sobs tru ção da pa u ta da Co mis são de Fis ca li za ção
e Con tro le, por que eu con vo quei os en vol vi dos na-
que le es cân da lo, na que la po dri dão de San to André
an tes de pen sar em CPI, mas até ago ra não se vo tou
o meu re que ri men to que é tão ve lho quan to o meu
man da to de nove me ses. Vou di zer com toda a cla re-
za que o PSDB, o PFL e o PDT já en ca mi nha ram os
no mes das duas CPIs que es tão aqui: MST e lo te a-
men to de car gos. Estou re que ren do uma ter ce i ra co -
mis são par la men tar de in qué ri to. Peça o PT a que ele
qui ser, ou não peça a que não qui ser, e se o PT qui ser
eu peço para ele, para se in ves ti gar o Sr. Edu ar do Jor -
ge e o Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so, Dona Ruth
Car do so, ou quem que i ra, mas vou pe dir a de San to
André, sim, por en ten der que é fun da men tal mos trar-
mos que não há essa his tó ria de gru po de chan ta gis ta
fa zen do for ça con tra gru po de chan ta gis ta aqui, por -
que isso só des mo ra li za o Con gres so e nos põe a to -
dos de jo e lho. É pre ci so que se sa i ba, e que eles se
de fen dam, que di gam o que são, que ro crer que não
se jam chan ta gis tas, eu não sou, e como não sou
apre sen ta rei a de San to André e cum pri rei com o meu 
de síg nio, com o meu man da to. E para sa tis fa ção do
meu man da to, eu devo ao povo bra si le i ro em se gun da
ins tân cia e em pri me i rís si ma ins tân cia ao povo do
Ama zo nas, que me ele geu na úl ti ma ele i ção, como
em tan tas ou tras, com uma vo ta ção que me dá todo o
or gu lho de a ele ser vir.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
será aten di do de acor do com o Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães por cin co mi nu tos para uma co mu ni ca ção
ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14,
in ci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srs. Se na do res – não pos so re fe rir-me às Srªs
Se na do ras, por que, no mo men to, ne nhu ma Se na do-
ra está pre sen te no ple ná rio –, o Pro de tur I, que se
en cer ra em 2003, foi um pro gra ma fun da men tal para
o de sen vol vi men to do tu ris mo no Nor des te, ten do fi -
nan ci a do, en tre ou tras ações, a im plan ta ção de in-
fra-es tru tu ra de apo io à ati vi da de tu rís ti ca, a exem plo
da cons tru ção dos ae ro por tos de Sal va dor, São Luís,
For ta le za, Na tal, Re ci fe e das ro do vi as em toda a
zona tu rís ti ca do Nor des te.

Seu ob je ti vo prin ci pal foi con so li dar a ati vi da de
tu rís ti ca como pri o ri tá ria na re gião, de modo a am pli ar
a sua par ti ci pa ção no mer ca do na ci o nal e tor ná-la um 
dos prin ci pa is des ti nos tu rís ti cos, in ter na ci o na is, pro -
por ci o nan do o au men to de ren da, do em pre go e da
qua li da de de vida de sua po pu la ção. Como o pro gra-
ma foi um su ces so, o BID as si nou o Pro de tur II.

O Pro de tur II, que de ve ria dar se gui men to a
esse pro gra ma vi to ri o so tam bém será fi nan ci a do pelo 
BID – Ban co Inte ra me ri ca no para o De sen vol vi men to
–, por meio de em prés ti mo ao Ban co do Nor des te e
esse fará su bem prés ti mos aos Esta dos do nor des te.
O Ban co do Nor des te exer ce rá, jun to aos Esta dos, o
pa pel de fi nan ci a dor e de uni da de ges to ra res pon sá-
vel pela aná li se.

Com a apro va ção da pro pos ta fi nan ce i ra, o va lor
do pro gra ma do BID é de US$240 mi lhões; Esta dos e
União, US$160 mi lhões. Ve jam só, é um pro gra ma de
US$400 mi lhões.

O Pro de tur II teve fi nal men te seu con tra to as si-
na do, en tre o BID e o BNB, em 27 de se tem bro de
2002 – por tan to, vai fa zer um ano, Exce lên cia. O Esta -
do da Ba hia, que, na pri me i ra mis são, se com pro me-
teu a ela bo rar um pla no de de sen vol vi men to tu rís ti co
que ser vi ria de amos tra re pre sen ta ti va ao Pro de tur II,
con clu iu esse pla no em maio de 2002, após su ces si-
vas al te ra ções que re sul ta ram em sete ver sões di fe-
ren tes, vi san do aten der às re co men da ções dos inú -
me ros con sul to res con tra ta dos pelo BID. 

Des de se tem bro de 2002, o BNB tem pror ro ga-
do su ces si va men te a as si na tu ra do pri me i ro con tra to
de su bem prés ti mo com a Ba hia, ape sar de o Esta do

ter cum pri do com to das as exi gên ci as, tan to téc ni cas
quan to fi nan ce i ras. Até ago ra nada pôde ser fe i to.

Em re u nião re a li za da em Te re si na, no dia 14 de
ju lho pas sa do, o pre si den te do BNB, Dr. Ro ber to
Smith, se com pro me teu pe ran te to dos os Go ver na do-
res do Nor des te, ali re u ni dos num fó rum, que o pri me-
i ro con tra to se ria as si na do até a data de 15 de agos to
de 2003. Já se pas sa ram qua se trin ta dias, e nada foi
as si na do.

A Ba hia é quem mais tem so fri do pre ju í zos com
a len ti dão das de ci sões, pois é o úni co Esta do que
está com to das as exi gên ci as cum pri das , para con -
tra ta ção do seu em prés ti mo, sem po der ter aces so
aos re cur sos, ali a do ao cus to com en car gos fi nan ce i-
ros que são de vi dos des de ja ne i ro pas sa do.***

Esta mos de ven do os en car gos fi nan ce i ros, mas
não te mos a con tra par ti da do BNB, que ti nha a obri -
ga ção de fazê-lo.

***Ou tro as pec to re le van te a ser con si de ra do é
que a en ge nha ria fi nan ce i ra do Pro de tur II pre via que
os Esta dos ar ca ri am com 20% de con tra par ti da e que 
o Go ver no Fe de ral, atra vés do Mi nis té rio de Tu ris mo,
apor ta ria os ou tros 20%, que to ta li za ri am 40% de
con tra par ti da lo cal ao pro gra ma. Os Esta dos se ri am
res pon sá ve is tam bém pelo fi nan ci a men to de 60%
para com ple men tar seus res pec ti vos pro gra mas de
de sen vol vi men to tu rís ti co.

O BNB ne ces si ta, por tan to, agi li zar o pro ces so
que per mi ti rá aos Esta dos so li ci tar ao Ban co Cen tral
e à STN au to ri za ção para con tra tar os su bem prés ti-
mos, pos si bi li tan do, as sim, o iní cio das ações pre vis-
tas no pro gra ma e que são fun da men ta is para a re-
gião.

Sr. Pre si den te, não há nes te País quem não sa i-
ba que o tu ris mo é bom para em pre go e ren da, as sim
como não há quem não sa i ba que o Nor des te é um
pólo tu rís ti co por ex ce lên cia e, como tal, não pode o
Ban co do Nor des te fi car tan tos e tan tos anos se gu-
ran do esse pro gra ma.

Pre ci sa mos de sen vol ver o tu ris mo no Nor te e
no Nor des te. Essa é uma exi gên cia que o Go ver no
Fe de ral de ve ria ter como pri o ri da de e é essa pri o ri da-
de que ve nho pe dir ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va, para que o Ban co do Nor des te cum pra o seu
de ver por que es ta mos pa gan do en car gos,  mas não
te mos os re cur sos ne ces sá ri os. Mu i to obri ga do.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Vou con -
ce der a pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is, como Lí -
der da Mi no ria, para uma co mu ni ca ção ur gen te de in -
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te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí -
nea a, do Re gi men to. A se guir, usa rá da pa la vra o pró -
xi mo ora dor ins cri to, Se na dor João Ca pi be ri be, por
per mu ta com a Se na do ra Lú cia Vâ nia.

Tem V. Ex.ª a pa la vra.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -

der. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do 
ora dor) –  Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, eu
pe di ria per mis são ao Se na dor He rá cli to For tes e ao
Se na dor Mão San ta, do Pi a uí, para re gis trar nes ta
Casa ma té ria que diz res pe i to ao Esta do de S. Ex.ªs e 
ao Bra sil por que se tra ta do Pro gra ma Fome Zero. 

A Fo lha de S. Pa u lo de on tem, Dia da Inde pen-
dên cia, re gis tra:

Rumo a 2004 Em Gu a ri bas, pi lo to do
pro gra ma, são trin ta no vos pe tis tas des de
ju nho.

E a man che te: “PT se apro ve i ta do Fome Zero
para fa zer fi li a ções no Pi a uí”.

Te re mos de dis cu tir essa ma té ria e – quem
sabe? – in locu ve ri fi car a si tu a ção. A ma té ria é as si-
na da por Ra fa el Ca ri el lo*, en vi a do es pe ci al men te a
Gu a ri bas e que cons ta tou a si tu a ção. Diz o se guin te:

Ro sân ge la Sou za [guar dem o nome
Sou za, pois será ci ta do re pe ti da men te, e o
Se na dor Mão San ta deve co nhe cê-la] acu-
mu la fun ções. No par ti do, ela é Se cre tá ria
de For ma ção do PT do Pi a uí. No Go ver no,
ela é co or de na do ra do pro gra ma Fome Zero 
no Esta do. Em Gu a ri bas (PI), Sou za tem
exer ci do as duas fun ções.

Por seu in ter mé dio, o PT vem usan do o Fome
Zero para fa zer uma cam pa nha de fi li a ção à le gen da
en tre os mo ra do res da ci da de-pi lo to do pro gra ma.

São cer ca de 30 no vos pe tis tas no Mu -
ni cí pio des de ju nho, mês em que o di re tó rio
pro vi só rio lo cal foi cri a do, con ta Car los Fer -
re i ra, 30, in te gran te do co mi tê ges tor do
Fome Zero na ci da de e, ao mes mo tem po,
res pon sá vel por as si nar as fi chas de fi li a-
ção.

A cri a ção do PT lo cal e as fi li a ções fo-
ram es ti mu la das por Sou za, afir mam li de-
ran ças lo ca is e no vos pe tis tas na ci da de ou -
vi dos pela Fo lha. Ela con fir ma.

A Co or de na do ra do Pro gra ma de Se-
gu ran ça Ali men tar e Se cre tá ria de Infor ma-
ção do PT par ti ci pou de re u niões com pe tis-
tas sim pa ti zan tes, exor tan do-os a fun dar ofi -
ci al men te a le gen da na ci da de, e en con-

trou-se no fim de ju lho com re cém-fi li a dos
para pro fe rir uma pa les tra so bre o par ti do.

Eu acho que tem que ter par ti do. Sou
uma pes soa li ga da a par ti do. Sou fi li a da ao
PT”, dis se Sou sa so bre as re u niões.

Fi chas de fi li a ções.
O mar co zero da his tó ria da le gen da

na ci da de foi uma vi a gem de Fer re i ra, se-
gun do ele pró prio con ta, a Te re si na, a ca pi-
tal, em abril, para uma re u nião do Fome
Zero.

Vol tou de lá com dois ta lões de fi chas
de fi li a ção, com 25 fo lhas cada um. Le vou
tam bém a Gu a ri bas a apro va ção para a
cons ti tu i ção de um di re tó rio mu ni ci pal pro vi-
só rio.

Está mu dan do, o Fome Zero está evo lu in do,
está co me çan do a se me xer. Vai a vi si ta para o
Fome Zero e vol ta com fi li a ções do PT. Está evo lu in-
do.

O pro fes sor pri má rio que des de o iní-
cio do ano já per ten cia ao co mi tê ges tor do
Fome Zero era trans for ma do pelo PT em li -
de ran ça lo cal do par ti do.

Co me ça va ali uma cor ri da con tra o ca -
len dá rio a fim de re a li zar fi li a ções até o dia
30 de se tem bro pró xi mo. A le gis la ção ele i to-
ral exi ge a fi li a ção com pra zo mí ni mo de um
ano an tes da data das ele i ções, para que al -
guém pos sa ser can di da to por um par ti do.

O ob je ti vo do PT em Gu a ri bas é po der
apre sen tar uma cha pa para as ele i ções mu -
ni ci pa is do ano que vem e ca pi ta li zar os “be -
ne fí ci os” que os go ver nos fe de ral e es ta du al
le va ram até lá. 

Como em mu i tas ci da des pe que nas do 
País, nem PT ha via na ci da de-pi lo to do Pro -
gra ma Fome Zero. 

Os prin ci pa is di vul ga do res da cam pa-
nha con fir mam que o ob je ti vo é fi li ar o ma i or
nú me ro pos sí vel de pes so as, an tes do fi nal
do mês. Além de Fer re i ra, fa zem a cam pa-
nha por fi li a ções Eli zo mar Sil ve i ra Bas tos, o
Ma zi nho, 24 anos, e Ra i mun do Ri be i ro da
Sil va, 40 anos. Os três or ga ni zam a pro gra-
ma ção da Rá dio Co mu ni tá ria Espe ran ça,
que fun ci o na com equi pa men tos do a dos
pelo Esta do.

É bom lem brar que o Go ver na dor do Esta do
do Pi a uí é do PT e doou equi pa men tos para uma rá -

26434 Terça-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    747ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



dio co mu ni tá ria em Gu a ri bas, e que está fun ci o nan-
do para fi li a ções.

A Rá dio Co mu ni tá ria Espe ran ça fun ci-
o na com equi pa men tos do a dos pelo Esta do,
como par te dos “be ne fí ci os” do Pro gra ma
Fome Zero.

Se gun do Fer re i ra, Ro sân ge la Sou sa
os pro cu ra va de tem pos em tem pos para
sa ber como an da va a fi li a ção “Qu an tos há?
Qu an do hou ver mais de 25, que ro ter uma
re u nião com vo cês”, te ria dito  ela, se gun do
Car los Fer re i ra.

A de pen der do re la to de um dos no vos
fi li a dos, João Emi li a no Maia, 49, não era só
a co or de na do ra do pro gra ma de se gu ran ça
ali men tar que in cen ti va va a fi li a ção ao PT.
Se gun do Maia, na re u nião de mo ra do res de
sua re gião, o Bre jão, com re pre sen tan tes do 
Go ver no que aju da ri am a pre pa rar um “pla -
no de de sen vol vi men to sus ten ta do” para a
ci da de – par te do Fome Zero –, es tes úl ti-
mos tam bém “in cen ti va ram as pes so as a se
fi li ar”.

V. Exª co nhe ce o Bre jão, Se na dor Mão San ta?
Veja bem o que dis se o fi li a do João Emi li a no.

Se gun do Maia, na re u nião de mo ra do-
res de sua re gião, o Bre jão, com re pre sen-
tan tes do go ver no que aju da ri am a pre pa rar
um “pla no de de sen vol vi men to sus ten ta do”
para a ci da de – par te do Fome Zero –, es tes
úl ti mos tam bém “in cen ti va ram as pes so as a
se fi li ar”.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Infe liz-
men te, não pos so con ce der um apar te a V. Exª, por -
que es tou usan do o tem po da Li de ran ça. Peço-lhe
des cul pas. Sei que V. Exª po de rá, pos te ri or men te,
pro por al gu mas ações.

Vou con clu ir, Sr. Pre si den te.

Em con ver sa com a Fo lha, Sou sa dis-
se sa ber se pa rar suas ati vi da des como in te-
gran te do PT e como agen te de um pro gra-
ma go ver na men tal. Mo ra do res da ci da de e
no vos fi li a dos pa re ci am ter ma i o res di fi cul-
da des.

“Não sei, não”
Fran cis co Cor re ia Neto, 21, alu no da

7ª sé rie que se fi li ou ao PT, foi ques ti o na do

so bre Sou sa, com quem ti nha se re u ni do
para ou vir so bre a his tó ria e a iden ti da de da
le gen da. “Ela é co or de na do ra do Fome
Zero”, res pon deu. E no PT? “Ra paz, não
sei, não.”

Ne ga ram a po si ção dela.

O tra ba lho de Fer re i ra deve con ti nu ar
nas pró xi mas três se ma nas. Há duas di fi cul-
da des para re a li zá-lo, no en tan to, ele afir ma.

A pri me i ra é que a ma i o ria da po pu la-
ção em Gu a ri bas já é fi li a da a al gum dos
par ti dos que pre e xis ti am ao ad ven to do PT.

O se gun do é mais com pli ca do, Se na do res
Mão San ta e He rá cli to For tes.

Ou tro en tra ve é que há re sis tên cia en -
tre os “fi liá ve is” abor da dos a ace i ta rem fa zer
a “con tri bu i ção anu al” de R$5 que Fer re i ra
anun cia como obri ga ção de todo in te gran te
do PT.

Sr. Pre si den te, nada te nho con tra a for ma ção do 
PT em qual quer ci da de des te País. Cre io que o PT
terá que cor rer con tra o tem po, prin ci pal men te nas
pe que nas e mé di as ci da des. No en tan to, não con cor-
do em usar o Pro gra ma Fome Zero em ci da des que
re al men te pre ci sam de uma ação do Go ver no, como
é o caso de Gu a ri bas, para bus car fi li a dos. Além dis -
so, que rem co brar 10% do Pro gra ma Fome Zero. São
R$5,00 que de vem ser pa gos, se gun do o Esta tu to do
Par ti do, mas R$5,00 é 10% do que re ce be o ci da dão
por mês. 

Sr. Pre si den te, era essa a in for ma ção que que -
ria de i xar bem cla ra. Ape lo para que es sas fis ca li za-
ções co me cem a acon te cer.

Aqui já fi ze mos vá ri as de nún ci as so bre a ques -
tão de Gu a ri bas, do Fome Zero. E vi, li o que o Frei
Beto dis se no sen ti do de que, do je i to que vai, não vai
acon te cer nada. Ele que é um ho mem li ga do ao Pre si-
den te – prin ci pal men te no Incra, quan do ele dis se
que era a mes ma co i sa tro car Coca-Cola por Pep-
si-Cola. E no caso do Fome Zero, são mu i tas as de -
nún ci as. Não ve nham me di zer que isso é lis ta gem do
Go ver no pas sa do. Aque las pes so as que es tão co or-
de nan do o Fome Zero, em Gu a ri bas, sa í ram para tra -
tar de as sun tos so bre o pro gra ma, na Ca pi tal, e che -
gan do lá foi dis cu ti do como for mar um par ti do.

Vou con clu ir, Sr. Pre si den te, an tes, po rém, fa -
zen do um ape lo ao Re la tor da emen da da Pre vi dên-
cia, Se na dor Tião Vi a na, que pro põe ou vir Go ver no,
cen tra is sin di ca is e ser vi do res de uma só vez. O ca mi-
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nho para se apro var essa emen da é o diá lo go, a con -
ver sa, por que de go e la aba i xo não vai acon te cer. Na
quar ta-fe i ra, es ta rei na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e não vou ace i tar essa his tó ria de
ou vir vin te, trin ta pes so as de uma só vez. Isso não é
pos sí vel. Sei que os pró pri os Se na do res que fa zem
par te da Co mis são não ace i ta rão esse tipo de go e la
aba i xo nem de se ca rim bar e se de vol ver a re for ma.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, como re gis trei, eu gos ta ria de
me ins cre ver, pela Li de ran ça do PMDB, para fa lar
logo após o Se na dor João Ca pi be ri be.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra, para uma ex pli ca ção pes so al, ao Se na-
dor He rá cli to For tes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para
uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, fui ci ta do gen til men te pelo no bre Se na dor
Efra im Mo ra is, jun ta men te com o com pa nhe i ro Mão
San ta, da re pre sen ta ção do Pi a uí. Antes de tudo, con -
vi do os Se na do res Arthur Vir gí lio, Efra im Mo ra is, jun -
ta men te com mais al guns com pa nhe i ros, para que fi -
zés se mos uma vi a gem a Gu a ri bas. Aliás, o Se na dor
Edu ar do Su plicy já o fez. Mé ri to de S. Exª.

Esta mos ven do, Sr. Pre si den te, nes sa ques tão
do Pro gra ma Fome Zero em Gu a ri bas, algo so bre o
qual o Go ver no pre ci sa re fle tir me lhor. Já foi dito aqui,
cer ta vez, há cer ca de um mês, que no Go ver no pas -
sa do os pro gra mas so ci a is do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que re me ti am men sal men te para o Mu ni cí pio de 
Gu a ri bas R$50 mil por mês. Hoje, sen do Gu a ri bas o
sím bo lo do com ba te à fome, do Pro gra ma Fome Zero, 
se guem para lá ape nas R$25 mil.

Com re la ção a esse pro gra ma de fi li a ção do PT,
no bre Se na dor, que ro cha mar a aten ção do Lí der
Arthur Vir gí lio. Nada mais sa lu tar, o PT co bra de cada
um dos ocu pan tes de car go co mis si o na do 10% e dos
de ten to res de man da to le gis la ti vo 22% do sa lá rio lí -
qui do. Ao fi nal des te Go ver no será o Par ti do mais rico
do Pla ne ta. E nada mais jus to, na óti ca de les. Ago ra,
se ria ali ci a men to se fi zés se mos uma cam pa nha
como essa de con vi te ou de con ven ci men to que o PT
faz para en cher os seus qua dros, o que, con se qüen-
te men te, in cha os seus co fres.

A Drª Ro sân ge la Sou sa – que ro até fa zer jus ti ça
– é das pou cas pes so as do Go ver no do Esta do que
pen sam e pen sam bem, tan to é que está al ta men te

atri bu la da e ata re fa da: é do Pro gra ma Fome Zero,
hoje é a en car re ga da do Sesi, que, tra di ci o nal men te,
era um pro gra ma no Pi a uí ad mi nis tra do pe las Pri me i-
ras-Da mas; o seu es po so é Se cre tá rio de Co mu ni ca-
ção do Esta do, é uma pes soa im por tan te e está cum -
prin do uma ta re fa, mas pen so que está ex tra po lan do
seu li mi te.

Essa ques tão como está co lo ca da, a do ali ci a-
men to, não ocor re só em Gu a ri bas, mas no Esta do
todo, Se na dor Efra im Mo ra is; é la men tá vel que acon -
te ça.

Apro ve i to para lou var a ati tu de do Se na dor Edu -
ar do Su plicy, que saiu de São Pa u lo e foi a Gu a ri bas
ver a si tu a ção, sem par ti ci par de ne nhum ali ci a men to;
sabe se pa rar suas mis sões. Foi numa mis são onde
seu ob je ti vo era ver a fome e não dela ti rar pro ve i to
para, por meio dos fa min tos, con se guir au men tar as
fi le i ras do seu Par ti do e, por con se qüên cia, o seu co -
fre.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor João Alber to Ca pi be ri-
be, por per mu ta com a Se na do ra Lú cia Vâ nia. S. Exª
terá até 20 mi nu tos para seu pro nun ci a men to.

Em se gui da, fará uso da pa la vra o Se na dor Ro -
me ro Jucá, pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me-
mo ra mos on tem 181 anos de in de pen dên cia e um sé -
cu lo de vida re pu bli ca na. E, mu i to re cen te men te, o
Pre si den te Lula con se guiu sin te ti zar as ex pe riên ci as
de mi cro cré di tos, que exis tem em nos so País há mu i-
tos anos. Em vá ri os Esta dos e co mu ni da des bra si le i-
ras, te mos ex pe riên ci as de su ces so com mi cro fi nan-
ças e mi cro cré di to; ou seja, é o ca pi ta lis mo fi nan ce i ro
para os po bres, o que, aliás, este País tem ne ga do in -
sis ten te men te; des de a pre sen ça eu ro péia aqui, é ne -
ga da a opor tu ni da de aos po bres.

E o Pre si den te Lula sin te ti za es sas ex pe riên ci as
bem-su ce di das de mi cro cré di to.

Na ver da de, aqui apro va mos, há pou cos dias,
uma lei que per mi te ao Ban co do Bra sil es ta be le cer
de fi ni ti va men te um pro gra ma de mi cro fi nan ças e de
mi cro cré di tos para aten der, prin ci pal men te e ex clu si-
va men te, aque les que não têm Car te i ra as si na da ou
en de re ço cer to, ou seja, os em pre en de do res. E nes te
País, os em pre en de do res sem en de re ço cer to, sem
Car te i ra as si na da, sem CGC, cor res pon dem, em um
cal cu lo rá pi do, a 50% da eco no mia do nos so País. E
50% da eco no mia do nos so País, da eco no mia in for-
mal, vi ve ram ao lon go des ses anos to dos sem ga ran-
tia de cré di to. E o Pre si den te Lula, fi nal men te, cor ri ge
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essa si tu a ção com o en vio de uma me di da pro vi só ria,
que trans for ma mos em lei, es ta be le cen do cré di to não 
so men te por in ter mé dio da rede ban cá ria pú bli ca
(Ban co do Bra sil e Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral), mas
tam bém da rede ban cá ria pri va da, para ga ran tir o pe -
que no cré di to aos mi cro em pre en de do res, àque les
que não têm em pre go e, mu i tas ve zes, nem o re gis tro
de nas ci men to. Mas são bra si le i ros. Po dem não con -
tar para o cir cu i to eco nô mi co, mas con tam como bra -
si le i ros que pre ci sam ser as sis ti dos e in clu í dos pe las
po lí ti cas pú bli cas.

Entre tan tas ex pe riên ci as de su ces so na área
do mi cro cré di to, eu gos ta ria de fa lar de uma ex pe riên-
cia mu i to es pe ci al que de sen vol ve mos no meu Esta -
do, por dois anos, de abril de 2000 a abril de 2002.
Nós ti ve mos – eu já ci tei este caso aqui – o Ban co do
Esta do do Ama pá, que foi fe cha do por uma de ci são
do Ban co Cen tral exa ta men te na que le mo men to em
que se es can ca ra vam as por tas para a la va gem de di -
nhe i ro em Foz do Igua çu, per mi tin do que dali se es -
quen tas se o di nhe i ro e se man das se para os pa ra í sos
fis ca is de todo o mun do. A CPI do Ba nes ta do co me ça
a ten tar des ven dar o fio da me a da des sa gran de la-
van de ria mon ta da em Foz do Igua çu. E na que le mes -
mo mo men to, em 1997, em que se abri am as por tas
para eva são de di vi sas do nos so País, o Ban co Cen -
tral fe cha o Ban co do Esta do do Ama pá, em uma de -
ci são ex tra ju di ci al, com po lí cia na por ta.

O Ban co do Ama pá pos su ía um dé fi cit de R$10
mi lhões, bem me nor do que o Fon te Cin dam, de
R$1,5 bi lhão, na épo ca. Era um Ban co que es ta va sob 
con tro le, pois tí nha mos to dos os cré di tos do Esta do
de po si ta dos na que le Ban co. Mas esse Ban co fe chou
e esse dé fi cit é de vi do em fun ção de ope ra ções re a li-
za das pe las eli tes eco nô mi cas do Esta do, so bre tu do,
pe las eli tes po lí ti cas. Eram os De pu ta dos Esta du a is,
os De pu ta dos Fe de ra is e os Se na do res da Re pú bli ca
que to ma ram di nhe i ro em pres ta do do Ban co e não
pa ga ram.

E o Ban co fi cou de fi ci tá rio, mas, nem por isso,
me re cia o tra ta men to tru cu len to dado pelo Sr. Gus ta-
vo Fran co, quan do Pre si den te do Ban co Cen tral, de
fe char um Ban co im por tan te. Ha via ali 40 mil cor ren-
tis tas que de po si ta vam de R$1,00 a R$2,00; de
R$10,00 a R$15,00. Esse Ban co nós es tá va mos re -
cu pe ran do para trans for mar em um Ban co a ser vi ço
do con jun to de ci da dãos que vi vem no Ama pá. Isso
não foi pos sí vel, pois ti ve mos o Ban co fe cha do, com
po lí cia na por ta.

Daí, en tão, tra ba lha mos para abrir uma agên cia
de fo men to, um Ban co do Povo. Re al men te, nós o
abri mos no dia 4 de abril de 2000, se não me fa lha a
me mó ria. Eu te nho um ba lan ço dos re sul ta dos des sa
agên cia de cré di to que for ma mos no Ama pá – Agên -
cia de Fo men to do Ama pá, o Ban co do Povo. Eu te-

nho um ba lan ço re ti ra do do pla car, da trans pa rên cia,
que era um pla car que co lo cá va mos na fren te, na en -
tra da do Ban co, e ali cons ta vam os da dos das ope ra-
ções ban cá ri as. Por exem plo, no dia 4 de abril de
2002, ha vía mos con ce di do 5.634 cré di tos, no va lor
glo bal de R$ 13.464.354, 49 cen ta vos. A mé dia de
cré di to con ce di da era de R$2,331 e os em pre gos ge -
ra dos eram 8,234. A taxa de ina dim plên cia  veja Se -
na dor Mar ce lo Cri vel la como os po bres são cor re tos
nes te País  era de 1,8 até o dia 4 de abril de 2002,
quan do eu de i xei o Go ver no do Ama pá, oca sião em
que man dei fo to gra far o pla car da trans pa rên cia que
se en con tra pen du ra do no Ban co. A pri me i ra fi gu ra
com que o ci da dão cli en te de pa ra va era com o pla car
da trans pa rên cia, que ex pli ca va a evo lu ção dos cré di-
tos do Ban co.

Ora, ago ra, pas se mos a abril de 2003, um ano
de po is. Pri me i ro, de sa pa re ceu o pla car da trans pa-
rên cia. Ele foi re ti ra do, para não se pres tar mais con -
tas aos ci da dãos de como eram uti li za dos os cré di tos
da Agên cia de Fo men to do Ama pá S.A. Hoje, para re -
su mir a dra má ti ca his tó ria dos úl ti mos tem pos, o ín di-
ce de ina dim plên cia da Agên cia de Fo men to do Ama -
pá S.A é de 25%, por que de i xou de ser mi cro cré di to,
de i xou de ser o cré di to ori en ta do por um téc ni co pre -
pa ra do, que co nhe ce a ex pe riên cia de um gran de
ban co, que co nhe ce a ex pe riên cia do Ban co de Pal -
mas, lá no Ce a rá, e que co nhe ce a ex pe riên cia de de -
ze nas de agên ci as de mi cro cré di to co mu ni tá ri as, de
co o pe ra ti vas de cré di to, um es pe ci a lis ta em cré di to
para os pe que nos. Pas sa ram a em pres tar para os
ami gos, para os ca bos ele i to ra is, para os in di ca dos
dos De pu ta dos.

Ora, com es ses no vos cri té ri os só paga quem
quer! Por tan to, o grau de ina dim plên cia já atin ge 25%; 
e evi den te men te – não há ban co que re sis ta – não há
mais dis po ní vel o cré di to de R$1.000.000,00 que se
em pres ta va todo mês. O cré di to caiu para R$
500.000,00 e a ten dên cia é não ha ver mais re cur sos
para em pres tar.

Isso mos tra cla ra men te a in ter ven ção da po lí ti ca
ne ga ti va. Nós te mos dois mo men tos im por tan tes: o
da po lí ti ca e o da ação po lí ti ca. Mu i tas das ve zes cri ti-
ca mos a po lí ti ca e os po lí ti cos mes mo aqui nes ta tri -
bu na. E eu já fiz mu i tas crí ti cas a po lí ti cos. Acre di to
que nós te mos que cri ti car a má po lí ti ca. A po lí ti ca é
es sen ci al na vida da so ci e da de; nós não po de mos
pres cin dir da po lí ti ca; mas te mos que cons tru ir a po lí-
ti ca cor re ta, que es ta be le ce a éti ca na re la ção en tre o
Esta do e a so ci e da de. Esta é a boa po lí ti ca: a po lí ti ca
que de fi ne com cla re za que uma agên cia de mi cro-
cré di to vai cum prir cri té ri os.

Essa é a ex pec ta ti va que te mos da atu a ção do
Ban co do Bra sil e da Ca i xa Eco nô mi ca na ope ra ção
do mi cro cré di to, que tem de ter ve lo ci da de no seu
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aten di men to. A re gu la men ta ção, que cer ta men te os
ban cos vão fa zer para po de rem ope rar na pon ta, não
pode com pli car o cré di to, que tem de sair de ime di a to
e tem de ter o aval so li dá rio des se se tor da so ci e da de
que es pe rou qui nhen tos anos para po der ter uma po -
lí ti ca cla ra men te de fi ni da de aces so ao cré di to. O ca -
pi ta lis mo fi nan ce i ro  ora, viva! – che ga ao Bra sil e,
pela pri me i ra vez, che ga aos po bres, por meio de um
pro je to de lei, vo ta do na Câ ma ra dos De pu ta dos e no
Se na do Fe de ral. Isso é mo ti vo de mu i ta sa tis fa ção.

Entre tan to, te mos de to mar cu i da do, por que, na
ati vi da de fi nan ce i ra, há ris cos. No mi cro cré di to, para
se che gar ao ní vel a que che ga mos no Ama pá, de
uma ina dim plên cia de 1,83%, é pre ci so que a re gu la-
men ta ção seja cla ra e que o agen te de cré di to seja
mu i to bem pre pa ra do, a fim de que pos sa mos aten der
aos em pre en de do res de todo este País que, nun ca ou 
ra ra men te ou pon tu al men te, ti ve ram aces so ao cré di-
to.

O Go ver no do Pre si den te Lula está de pa ra béns
por ter re su mi do, sin te ti za do, ex pe riên ci as co mu ni tá-
ri as pelo Bra sil afo ra. Pen so que esta é a ha bi li da de
do po lí ti co: per ce ber as boas ex pe riên ci as e tra du-
zi-las em po lí ti cas na ci o na is. E es pe ra mos mais, por -
que há mu i ta co i sa fe i ta, do Chuí ao Oi a po que, em to -
das as nos sas co mu ni da des. O que pre ci sa mos é ter
in for ma ções so bre es sas ex pe riên ci as po si ti vas, para 
que pos sa mos ofe re cer isso como sub sí dio aos for -
mu la do res de po lí ti cas para este imen so País. Qu a se
to das as po lí ti cas na ci o na is sur gem nas nos sas co-
mu ni da des, até por que é ali que a po pu la ção vive,
cria e de sen vol ve so lu ções para os mais di ver sos pro -
ble mas. Não é mais pos sí vel que o Esta do e que nos -
sas po lí ti cas con ti nu em atin gin do uma mi no ria mu i to
re du zi da da so ci e da de.

Um dos Mi nis tros do STF afir mou que o Ju di ciá-
rio só aten de a 35% dos bra si le i ros. Ora, 65% dos
bra si le i ros não têm aces so ao Po der Ju di ciá rio. Ima gi-
nem o ser vi ço de sa ú de! A Edu ca ção se uni ver sa li zou
nes ses úl ti mos anos, gra ças a um con jun to de leis
que vin cu lou as des pe sas da Edu ca ção, mas mes mo
as sim Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es sas
des pe sas se des vi am e so mas fan tás ti cas de i xam de
ser apli ca das na Edu ca ção. Com a obri ga to ri e da de
de apli ca rem 25% na Edu ca ção, Mu ni cí pi os e Esta-
dos in ven tam gas tos e cre di tam na Edu ca ção. Tal vez
te nha mos que fa zer, aqui no Se na do e na Câ ma ra,
uma co mis são para ana li sar mos o cum pri men to fiel
das des pe sas vin cu la das.

Era essa, Sr. Pre si den te, a ex pe riên cia de su-
ces so que du rou um de ter mi na do pe río do – ago ra
não pos so fa lar. Espe ro que a Agên cia de Fo men to do 
Ama pá pos sa pros se guir por mu i to tem po. Mas o ín di-
ce de ina dim plên cia atin gi do este ano foi de 25%, o

que se con tra põe a uma po lí ti ca cor re ta, a uma po lí ti-
ca que res pe i ta a co i sa pú bli ca, ou seja, a uma po lí ti-
ca que res ga ta os prin cí pi os re pu bli ca nos, por que es -
ta mos há pou co mais de um sé cu lo da Pro cla ma ção
da Re pú bli ca e, des de lá, te mos lu ta do para fa zer com 
que a so ci e da de te nha o mí ni mo de con tro le do Esta -
do. Assim mes mo ain da es ta mos dis tan te de o ci da-
dão po der con tro lar o bem co mum que re pre sen ta-
mos aqui.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
con ce de um apar te.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, que ro ape nas so li da ri zar-me com V. Exª e di zer
que, re al men te, o pro ble ma de en di vi da men to está
sé rio. Há Esta dos com mu i tas di fi cul da des e mu i tas
são as em pre sas es ta ta is en di vi da das; e o pior de
tudo é que não ve mos di mi nu ir, mas au men tar a dí vi-
da, em bo ra se pa gue, se pa gue, se pa gue. É uma si -
tu a ção com pli ca da. V. Exª abor dou ou tros te mas em
seu dis cur so, como o pro ble ma da edu ca ção e da sa -
ú de. Sou so li dá rio com V. Exª quan do diz que é mu i to
di fí cil ter aces so à Jus ti ça. Se não hou ver aces so à
edu ca ção, não ha ve rá pro gres so. Assim ocor re com a 
Jus ti ça. Sem jus ti ça, não se res pe i ta nada. Estou mu i-
to pre o cu pa do. Re al men te es ta mos vi ven do tem pos
di fí ce is e di fe ren tes. So li dá rio com o dis cur so de V.
Exª, que ria ape nas abor dar esse as sun to. O no bre
Se na dor Mão San ta, há pou cos mi nu tos, di zia-me
que um ofi ci al de Jus ti ça che ga va a esta Casa para
no ti fi car os Se na do res de que não po de ri am ter vo ta-
do em fu la no ou si cra no. Da qui a pou co, o que será o
Se na do da Re pú bli ca? Mu i to obri ga do.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Obri ga do, Se na dor Ney Su as su na. Não pos so me
que i xar do Ju di ciá rio, pois res pon do a mais de 200 pro -
ces sos. Não te nho que i xa em re la ção a esse Po der. E
que ro es cla re cer que não há ne nhum pro ces so por im -
pro bi da de ad mi nis tra ti va. No meu caso, par ti cu lar men-
te, o Ju di ciá rio fun ci o na com mu i ta efi ciên cia.

Qu e ro des ta car a ação da Agên cia de Fo men to
do Ama pá por se tra tar de uma ex pe riên cia que deve
ser con si de ra da. Essa ex pe riên cia está ten do des do-
bra men tos. A equi pe que lá tra ba lhou de sen vol veu
des de a con cep ção do pro je to até sua exe cu ção. Evi -
den te men te, quan do mu dou o Go ver no, mu dou tam -
bém a equi pe. Não se pre pa ram ou se for mam téc ni-
cos da no i te para o dia, e é pre ci so co nhe ci men to
para ope rar uma agên cia de mi cro cré di to, que é mu i to
mais es pe ci a li za da do que uma agên cia co mer ci al
para o cré di to fi nan ce i ro, no mer ca do há sé cu los.
Esse é o novo pro ces so que se ini cia. É pre ci so, por -
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tan to, uma ca pa ci ta ção mu i to gran de dos agen tes de
cré di to, para que o Ban co do Bra sil, a Ca i xa Eco nô mi-
ca Fe de ral e os ban cos pri va dos pos sam ope rar com
efi ciên cia, com pre en den do que se tra ta de um cli en te
novo, que nem de con ta cor ren te dis põe, mas a lei ga -
ran te-lhe o aces so ao cré di to. Na re gu la men ta ção, é
ne ces sá ria gran de agi li da de, para que pos sa mos, da -
qui a dois me ses mais, tra zer a esta Casa as ex pe-
riên ci as de su ces so que já te rão sido con quis ta das
pelo mi cro cré di to por meio da rede ban cá ria.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, como
Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te
de in te res se par ti dá rio nos ter mos do art. 14, in ci so II,
alí nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, pedi a pa la vra pela Li de ran ça do
PMDB, para fa zer um re gis tro que con si de ro ex tre ma-
men te im por tan te para o País.

Na pró xi ma quar ta-fe i ra, terá iní cio em Can cún,
no Mé xi co, um en con tro mun di al da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio (OMC). Pela pri me i ra vez ao
lon go da his tó ria des ses en con tros, os 20 pa í ses do
cha ma do G-20 – que en glo ba o Bra sil, a Áfri ca do Sul, 
a Chi na, a Argen ti na e a Índia, pa í ses que de têm mais 
da me ta de da po pu la ção mun di al – le va rão a esse en -
con tro uma pro pos ta úni ca no sen ti do de bus car a di -
mi nu i ção das me di das an ti dum ping e da li nha de pro -
te ci o nis mo na ques tão agrí co la dos pa í ses de sen vol-
vi dos.

Os pa í ses de sen vol vi dos têm um dis cur so li be-
ral, mas, prin ci pal men te quan do diz res pe i to a pro du-
tos de pa í ses em de sen vol vi men to ou sub de sen vol vi-
dos, a prá ti ca é ex tre ma men te con trá ria ao dis cur so
li be ra li zan te. Pela pri me i ra vez, a OMC bus ca rá dis cu-
tir, cen tral men te, a ques tão que diz res pe i to ao de-
sen vol vi men to de todo o mun do.

Faço esse re gis tro por que é im por tan te que se
dis cu ta a agri cul tu ra mun di al, es pe ci al men te a bra si-
le i ra, uma vez que se tem pro cu ra do, ao lon go do tem -
po, cri ar em pe ci lhos para que os pa í ses em de sen vol-
vi men to não atin jam a pro du ti vi da de e a ex por ta ção
de se ja da.

Os jor na is des ta se ma na de mons tram o quan to
o Bra sil cres ceu em pro du ti vi da de, no pro ces so agrí -
co la de pro du ção e de ex por ta ção. O re pu bli ca no de
Iowa, Char les Grass ley, Pre si den te da Co mis são de
Fi nan ças do Se na do ame ri ca no, em de ba te no Con -
gres so Na ci o nal, pe diu ao De par ta men to de Agri cul-

tu ra dos Esta dos Uni dos que pre pa ras se uma aná li se
so bre a pro du ção da agri cul tu ra bra si le i ra, es pe ci al-
men te da soja, por que os pro du to res de soja ame ri ca-
nos es ta vam fa zen do um gran de lobby, uma gran de
pres são para am pli ar ain da mais os sub sí di os agrí co-
las da dos a de ter mi na dos pro du tos. Su ge ri am que a
soja bra si le i ra es ta va en tran do for te men te no mer ca-
do, com sig ni fi ca ti vo au men to de pro du ção, exa ta-
men te por con ta de sub sí di os.

O Go ver no ame ri ca no ana li sou a pro du ção e a
ex por ta ção da soja bra si le i ra e che gou à con clu são
de que ela não é sub si di a da. Não há ne nhum ní vel
de sub sí dio para a soja bra si le i ra. A ex pan são de
mais de 43% de área cul ti va da nos úl ti mos cin co
anos e 66% de pro du ção da soja de ve ram-se à pro -
du ti vi da de, à me lho ria ge né ti ca, en fim, a me ca nis-
mos de evo lu ção da pro du ção. Esse é um dado ex -
tre ma men te im por tan te, pois de mons tra como o
Bra sil tem cres ci do no pro ces so de pro du ção agrí -
co la, tor nan do, sem dú vi da ne nhu ma, a agri cul tu ra
num gran de ca mi nho para o de sen vol vi men to e a
ge ra ção de em pre gos.

Faço esse re gis tro com vo tos de que o Mi nis tro
Cel so Amo rim e o Mi nis tro do De sen vol vi men to, Luiz
Fur lan, pos sam ter uma dis cus são e um de ba te con -
sis ten tes, con ci sos, co e sos, mas ob je ti vos, a fim de
bus car, na OMC, o ins tru men to ne ces sá rio para fa zer
fren te à di mi nu i ção dos sub sí di os dos pa í ses de sen-
vol vi dos.

Por fim, Sr. Pre si den te, gos ta ria de re gis trar a
co me mo ra ção de 59 anos de cri a ção da Asso ci a ção
Co mer ci al e Indus tri al de Ro ra i ma (Acir), que com ple-
ta nes ta se ma na mais um ani ver sá rio, in clu si ve com a 
en tre ga da me da lha Anto nio Au gus to Mar tins ao úni -
co só cio-fun da dor vivo da Asso ci a ção, o Sr. Said Sa -
mou Sa lo mão.

Por tan to, en vio mi nhas con gra tu la ções ao Sr.
Said Sa mou Sa lo mão e a toda a equi pe da Asso ci a-
ção Co mer ci al, que pres ta um re le van te ser vi ço no
Esta do de Ro ra i ma.

Ao en cer rar, peço a trans cri ção das ma té ri as
que men ci o nei, Sr. Pre si den te: “Pa í ses do G-20 que -
rem agri cul tu ra como tema cen tral em Can cún”, “EUA
con clu em: soja bra si le i ra não é sub si di a da” e “Acir co -
me mo ra 59 anos de cri a ção”.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
será aten di do, na for ma re gi men tal.

Dan do pros se gui men to à lis ta de ora do res ins -
cri tos, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro dolp ho
Tou ri nho, por per mu ta com o Se na dor Te o tô nio Vi le la
Fi lho, por 20 mi nu tos.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de ro mu i-
to im por tan te que o Se na do Fe de ral pas se a dis cu tir a 
ques tão da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio. Meu
pro nun ci a men to, Se na dor Ro me ro Jucá, se gue nes -
sa di re ção, e tam bém hoje já se pro nun ci ou a res pe i to
o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro – e en ten do que S. Exª
deve par ti ci par da re u nião de Can cún re pre sen tan do
esta Casa.

Ocu po a tri bu na nes te mo men to, Sr. Pre si den te,
não ape nas para tra tar da re u nião da OMC, mas tam -
bém para de fen der a agri cul tu ra bra si le i ra.

Re ce be mos, com gran de pre o cu pa ção, as no tí-
ci as a res pe i to do do cu men to con jun to apre sen ta do
pe los Esta dos Uni dos e pela União Eu ro péia, que ti -
nha como ob je ti vo es ta be le cer pa râ me tros para a li -
be ra li za ção co mer ci al da agri cul tu ra e que, en tre tan-
to, não apre sen tou uma pro pos ta con cre ta para uma
so lu ção de ma té ria tão im por tan te para os in te res ses
bra si le i ros.

Cor re pe ri go, pois, o fu tu ro das ne go ci a ções
agrí co las da Ro da da de Doha, da Orga ni za ção Mun -
di al do Co mér cio (OMC), ini ci a da na ca pi tal do Qa tar
no se gun do se mes tre de 2001.

Cor re ain da mais pe ri go o fu tu ro das ne go ci a-
ções da re u nião mi nis te ri al da OMC, em Can cun, a
se rem ini ci a das nes ta se ma na.

A ex pec ta ti va in ter na ci o nal, so bre tu do do Bra sil,
era a de que, com base nos com pro mis sos as su mi dos
no iní cio da Ro da da de Doha, po de ría mos avan çar nas 
tra ta ti vas dos três pi la res da ne go ci a ção agrí co la:

1) re du ção do apo io in ter no aos pro du-
to res ru ra is nor te-ame ri ca nos e eu ro pe us;

2) sub sí di os às ex por ta ções agrí co las
nor te-ame ri ca nas e eu ro péi as; e

3) aces so a mer ca dos pe los pa í ses em 
de sen vol vi men to, como é o caso do Bra sil.

La men ta vel men te, in fe re-se a par tir do en ten-
di men to re cen te ha vi do en tre as duas su per po tên ci-
as agrí co las (EUA e UE) que não pa re ce ser esse o
ca mi nho, o que po de rá frus trar as nos sas ex pec ta ti-
vas e com pro me ter o fu tu ro da agri cul tu ra bra si le i ra.
A pro pos ta dos dois prin ci pa is par ce i ros co mer ci a is

bra si le i ros não pos sui a subs tân cia ne ces sá ria para
o pro gres so das ne go ci a ções na con se cu ção de um
acor do agrí co la sa tis fa tó rio que res pe i te e re fli ta os
in te res ses dos mem bros da co mu ni da de in ter na ci o-
nal, mor men te os pa í ses pro du to res de ex por ta do-
res agrí co las.

Nes sa li nha, o pró prio Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res Cel so Amo rim afir mou que “se o
do cu men to fi car como está, não há como avan çar”.
Ele tam bém adu ziu não po der o Bra sil ace i tar uma
pro pos ta que fa ci li te o co mér cio para as duas su per-
po tên ci as e di fi cul te o aces so de pro du tos de pa í ses
em de sen vol vi men to a es ses mer ca dos.

O se tor agrí co la bra si le i ro, por seu atu al di na-
mis mo, cres cen te com pe ti ti vi da de e alta qua li da de de 
seus pro du tos, cada vez mais res pon de pe los re sul ta-
dos po si ti vos da nos sa ba lan ça co mer ci al. É de ver de
jus ti ça en fa ti zar que o su ces so do agro ne gó cio bra si-
le i ro foi al can ça do sem apo io do més ti co, sem sub sí di-
os e com aper to no cré di to agrí co la.

A per for man ce ex ter na do agro ne gó cio tem con -
tri bu í do para re du zir nos sa vul ne ra bi li da de ex ter na,
pois gran de par te da sua pro du ção é ex por ta da e, em
2002, a sua ba lan ça co mer ci al foi po si ti va, com um
sal do de cer ca de US$20 bi lhões, já se es ti man do um
cres ci men to de 10% para este ano. São as ex por ta-
ções do agro ne gó cio que têm cri a do a ca pa ci da de
bra si le i ra de im por tar.

Já se pas sa ram mu i tos anos e não cabe aqui
dis cu tir as ra zões que le va ram o nos so País a re nun-
ci ar aos sub sí di os agrí co las, como um me ca nis mo de
va lo ri za ção da ex pan são pro du ti va na ci o nal. Inter na-
men te, o ter mo sub sí dio che gou a vi rar pa la vrão e,
ex ter na men te, por con se qüên cia, re nun ci a mos até
aos me ca nis mos de pro te ção tem po rá ria, lar ga men te
uti li za dos pe los Esta dos Uni dos e pela União Eu ro-
péia até hoje. E o que de ve ria ser tem po rá rio, para
mu i tos pa í ses tor nou-se per ma nen te.

Sem pro te ção e apo io, nos sa agri cul tu ra de sen-
vol veu-se a pas sos lar gos – di rão os de fen so res das
po lí ti cas anti-sub sí di os. Mas, per gun to-me en tão: que 
ca mi nho de ve mos se guir di an te de um pos sí vel im-
pas se nas ne go ci a ções agrí co las in ter na ci o na is? Se,
por um lado, o agro ne gó cio é vi tal para o de sen vol vi-
men to e para a ge ra ção de ri que za do País, por ou tro,
não res pon de nem por 1% das ne go ci a ções co mer ci-
a is in ter na ci o na is.

A ver da de é que a União Eu ro péia sub si dia sua
agri cul tu ra. Em to dos os pa í ses da OCDE, go ver nos
sub si di am agri cul to res com US$235 bi lhões por ano e 
dois ter ços des sas trans fe rên ci as acon te cem na for -
ma de sus ten ta ção de pre ços.
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Os Esta dos Uni dos sub si di am sua agri cul tu ra. E 
o Bra sil, re pi to, can di da men te, re nun ci ou aos sub sí di-
os bá si cos. Man te ve, ape nas, ju ros re la ti va men te ba i-
xos in ter na men te e ab sur da men te al tos do pon to de
vis ta in ter na ci o nal.

Logo o Bra sil, um dos pou cos pa í ses que ain da
pode cres cer sua área plan ta da de grãos, que pode
tri pli cá-la, sa in do dos cer ca de cin qüen ta mi lhões de
hec ta res plan ta dos para cen to e cin qüen ta mi lhões
de hec ta res. É pre ci so ima gi nar, em ter mos da na ção,
o que esse fato sig ni fi ca. Esse se ria o ver da de i ro
“fome zero”.

Nos sos pro du tos mais com pe ti ti vos da pa u ta
agrí co la re ce bem a pro te ção fe roz das eco no mi as
nor te-ame ri ca na e eu ro péia, seja por in ter mé dio de
bar re i ras ta ri fá ri as, seja por bar re i ras não-ta ri fá ri as, o
que li mi ta nos so au men to de pro du ção. A aber tu ra de
no vos mer ca dos, por meio de ne go ci a ções in ter na ci-
o na is, é fun da men tal para o cres ci men to da agri cul tu-
ra no País.

Nas dis cus sões da OMC, do Mer co sul com a
União Eu ro péia, e no âm bi to do pró prio Mer co sul, de-
ve mos pri o ri zar, no meu en ten di men to, as ne go ci a-
ções da agri cul tu ra.

O País, que i ram ou não, tem mos tra do a sua
ver da de i ra face ou vo ca ção, ou o que se que i ra cha -
mar esse imen so e con ti nu a do su ces so do cam po
bra si le i ro. Atin gi re mos, na sa fra 2003/2004, 125 mi -
lhões de to ne la das de grãos, numa mes ma área plan -
ta da onde co lhía mos me ta de des sa pro du ção há al-
guns anos. Não foi fru to do aca so, mas sim da tec no lo-
gia bra si le i ra e de um fun da men tal pa pel da Embra pa.

Com pa ra do com os pí fi os ín di ces de cres ci men-
to do PIB bra si le i ro, de 2002 para 2003, o agro ne gó-
cio cres ceu ex cep ci o na is 8,37% (USP). Em 2003, o
cres ci men to foi de 5,3%, ape nas nos pri me i ros cin co
me ses do ano.

Pre ci sa mos, ago ra, re sol ver os pro ble mas de in -
fra-es tru tu ra do País para que o cus to Bra sil não ve -
nha anu lar nos sa com pe ti ti vi da de; pre ci sa mos re sol-
ver o pro ble ma da cu mu la ti vi da de de im pos tos na ex -
por ta ção e bus car as so lu ções ne go ci a is e mul ti la te-
ra is com os ou tros pa í ses.

A Chan ce la ria bra si le i ra, do alto de sua in dis cu-
tí vel com pe tên cia, op tou por di vi dir as ne go ci a ções
co mer ci a is em três vias: a mul ti la te ral, na OMC; a
Alca; a Mer co sul-União Eu ro péia. A so lu ção po li ti ca-
men te en ge nho sa, que foi bem re ce bi da em face dos
ní ti dos con tor nos de de fe sa dos in te res ses bra si le i-
ros, pode ter im pli ca ções ines pe ra das após a fal ta de
am bi ção pa ten te nas úl ti mas ini ci a ti vas pro ta go ni za-

das em Ge ne bra pe las de le ga ções eu ro péia e nor -
te-ame ri ca na. Ruim sem dú vi da para o Bra sil, em face 
do peso ma i or por nós atri bu í do à via mul ti la te ral nas
ne go ci a ções co mer ci a is.

A par ti ci pa ção do se tor ex ter no da eco no mia
bra si le i ra, so bre tu do o agro ne gó cio, como for ma ime -
di a ta de me lho rar mos o qua dro ge ral na ci o nal, ge ran-
do em pre go e ren da, re cu pe ran do a cre di bi li da de e
au men tan do a in ser ção do País no ce ná rio in ter na ci-
o nal, é um pa drão in dis cu tí vel para nos sa atu a ção;

O con tex to in ter na ci o nal é o pal co onde se rão
tra ça dos os des ti nos de cres ci men to dos pa í ses em
de sen vol vi men to. E não foi por me nos que, nas úl ti-
mas dé ca das, as sis ti mos à con for ma ção de blo cos
eco nô mi cos em to das as par tes do Pla ne ta. Com a
es pe ci a li za ção e a so fis ti ca ção das prá ti cas co mer ci-
a is no con tex to da nova di vi são in ter na ci o nal do tra -
ba lho, os pa í ses bus ca ram na as so ci a ção com par ce-
i ros o ca mi nho para me lhor apa re lha rem-se na luta
por es pa ços co mer ci a is.

De fen di sem pre nes te ple ná rio a cren ça res-
guar da da pela di plo ma cia bra si le i ra no pro ces so de
de ci sões mul ti la te ra is no con cer to in ter na ci o nal. As
so lu ções para o fu tu ro da hu ma ni da de re pou sam em
uma or dem in ter na ci o nal mais jus ta e re pre sen ta ti va
seja no as pec to po lí ti co, com o for ta le ci men to da
Orga ni za ção das Na ções Uni das e a de mo cra ti za ção
de seu Con se lho de Se gu ran ça, seja no as pec to eco -
nô mi co, com a con so li da ção da Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio.

O con tex to mun di al e as su ces si vas di fi cul da des
en con tra das pela ONU e a OMC não po dem ser mo ti-
vo para que de i xe mos de in sis tir na con so li da ção des -
ses fo ros para a cons tru ção de uma or dem mais
equâ ni me que aco lha as pos tu la ções dos pa í ses em
de sen vol vi men to.

Como Se cre tá rio-Ge ral da Co mis são Per ma-
nen te do Mer co sul, ve nho con cor ren do aqui no Se na-
do no apo io aos es for ços de cla ra dos da di plo ma cia
bra si le i ra de dar con sis tên cia ao pro ces so de in te gra-
ção, bus can do, in clu si ve, in te res sar e in te grar as di -
ver sas re giões do Bra sil ao Mer co sul. E, na li nha das
mi nhas po si ções a res pe i to, lou vo os es for ços para a
cons tru ção de vias de co mer ci a li za ção com ou tros
blo cos de pa í ses – que atu al men te po de mos ve ri fi car
com as ne go ci a ções do Mer co sul com o Peru, nos en -
ten di men to que vêm ocor ren do en tre o Mer co sul e a
Co mu ni da de Andi na de Na ções.

Em pro nun ci a men to no pri me i ro se mes tre des te
ano, aler tei aqui para mi nha pro fun da pre o cu pa ção
com um even tu al pro ces so de dis tan ci a men to do Bra -
sil do eixo in ter na ci o nal de de ci sões, uma vez que es -
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ta mos to dos con ven ci dos, Sras e Srs. Se na do res, que 
gran de par te das so lu ções dos nos sos pro ble mas
pas sa pelo equa ci o na men to de nos sa ca pa ci da de de
atu a ção no se tor ex ter no.

Este é um mo men to em que pre ci sa mos ter fir -
me za e res pon sa bi li da de para ade quar nos sas pos si-
bi li da des ao re a lis mo do ce ná rio in ter na ci o nal. Um
pos sí vel fra cas so da Ro da da Doha, da OMC, para a
li be ra li za ção do co mér cio agrí co la e o aces so dos pa -
í ses em de sen vol vi men to aos mer ca dos pro te gi dos
dos Esta dos Uni dos e Eu ro pa, com pro me te so bre ma-
ne i ra as nos sas ex pec ta ti vas de cres ci men to e ge ra-
ção de ri que zas ad vin das do re sul ta do agrí co la.

Con tu do, não po de mos ace i tar pas si va men te o
pa ra do xo de ser mos ali ja dos dos ma i o res mer ca dos
quan do so mos mais com pe ti ti vos. De ve mos es tar mu -
i to aten tos para que um im pas se na OMC não com -
pro me ta nos sas pos si bi li da des. O Se na do Fe de ral,
que vem de mons tran do uma mu dan ça de pos tu ra em
re la ção aos tra ba lhos ex ter nos, vai mais do que nun -
ca acom pa nhar e par ti ci par do pro ces so ne go ci a dor.
O se tor pri va do agrí co la está mu i to pre o cu pa do com
pos sí ve is des fe chos ne ga ti vos nas ne go ci a ções, seja 
na OMC, seja na Alca. Acor dos in ter na ci o na is de vem
ba se ar-se em pres su pos tos mí ni mos de en ten di men-
to en tre as par tes. De ve mos evi tar a ide o lo gi za ção
dos de ba tes, po rém, sem per der de vis ta o in te res se
na ci o nal.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho, V. Exª per mi te um apar te?

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Pois não, Se na dor João Ca pi be ri be, com mu i to pra-
zer.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Pa -
ra be ni zo V. Exª pela aná li se da re u nião da OMC e, so -
bre tu do, pelo des ta que dado à di plo ma cia bra si le i ra.
Hoje, te mos uma di plo ma cia pre pa ra da para a ne go-
ci a ção. De um lado, o pre pa ro da di plo ma cia bra si le i ra
e, de ou tro, a re ta guar da da po lí ti ca. Há um grau de
cons ciên cia mu i to gran de nes ta Casa, na Câ ma ra e
tam bém, evi den te men te, no Go ver no, de que o Bra sil
tem que ado tar uma pos tu ra so be ra na nes sas ne go-
ci a ções. Já cons tru í mos um ca mi nho im por tan te na
eco no mia in ter na ci o nal, ape sar de to das as di fi cul da-
des e da dí vi da atroz que nos cor rói. O Bra sil tem hoje, 
so bre tu do, com pre en di do a im por tân cia des ta imen -
sa po pu la ção de 170 mi lhões de bra si le i ros. O agro -
ne gó cio teve um cres ci men to fan tás ti co, mas te mos
hoje gran des pre o cu pa ções e gran des de sa fi os para
que o agro ne gó cio bra si le i ro não se su bor di ne de fi ni-
ti va men te ao agro ne gó cio in ter na ci o nal, es pe ci al-

men te, com re la ção aos trans gê ni cos. Essa é uma
gran de pre o cu pa ção que te mos que ter. O Bra sil pro -
duz grãos mu i to bem ace i tos. Essa gran de pro du ção
bra si le i ra não uti li za ain da os or ga nis mos ge ne ti ca-
men te mo di fi ca dos. Há mer ca do ga ran ti do, mas há
uma pres são bru tal para mo di fi car esse qua dro. E eu
não te nho con vic ção de que, sen do in tro du zi dos os
OGM na agri cul tu ra bra si le i ra, te re mos a mes ma ace -
i ta ção no mer ca do dos nos sos pro du tos. Uma ques -
tão fun da men tal é que essa ro da da da OMC vai nos
le var ao im pas se por que os ame ri ca nos sub si di am os 
seus agri cul to res. Esta mos na vés pe ra de um ano
ele i to ral nos Esta dos Uni dos, e o Pre si den te Bush
não vai cor tar os sub sí di os, não vai de sa gra dar os
pro du to res ame ri ca nos. Ape nas para a Amé ri ca La ti-
na, os pro du to res ame ri ca nos re ce bem US$16,8 bi -
lhões em sub sí di os para ex por ta rem pro du to res para
as Amé ri cas Cen tral e do Sul. Por tan to, a po si ção do
Bra sil deve ga ran tir não so men te a nos sa so be ra nia e
o fu tu ro do agro ne gó cio bra si le i ro, como tam bém a
agri cul tu ra fa mi li ar bra si le i ra. Te mos de re cu pe rá-la
por que esse tipo de agri cul tu ra pro duz ali men tos para 
o mer ca do in ter no. Nes se as pec to, te mos de re cu pe-
rar o mu i to que per de mos nes sa área, para po der mos
ga ran tir o ali men to na mesa dos bra si le i ros. De ve mos
ga ran tir cré di to e con di ções – a in fra-es tru tu ra, in clu-
si ve, é uma das gran des re cla ma ções. As es tra das,
por exem plo, es tão es bu ra ca das. Te mos de dis pen sar
uma aten ção es pe ci al para a agri cul tu ra fa mi li ar bra -
si le i ra. De ve mos fa lar mu i to dela nes ta Casa, pois é
de fun da men tal im por tân cia e tem um peso hoje de ci-
si vo na eco no mia na ci o nal. Mu i to obri ga do.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor João Ca pi be ri be.

Qu e ro de i xar mu i to cla ro que ao vir a esta tri bu-
na de fen der ba si ca men te a agri cul tu ra bra si le i ra tam -
bém de fen do a agri cul tu ra fa mi li ar. Enten do que ela é
ex tre ma men te im por tan te para as re giões po bres que 
re pre sen ta mos, mais que para a Re gião Su des te.
Enten do fun da men tal essa abor da gem de V. Exª.

Enfa ti zo a de fe sa da agri cul tu ra bra si le i ra por -
que te mos um imen so ca mi nho à fren te. Po de re mos,
como dis se, tri pli car nos sa área pro du zi da, aí sim,
dan do con di ção de cres ci men to ao País mu i to gran -
de. Enten do que o cres ci men to bra si le i ro por meio da
agri cul tu ra po de rá vir mu i to mais ra pi da men te do que
por meio da in dús tria. De ve mos ten tar ven cer to das
as bar re i ras com a OMC, com a Alca por meio da in -
dús tria. Não te nho ne nhum pre con ce i to com a in dús-
tria. Enten do que o fa tor cres ci men to no mer ca do in -
ter na ci o nal com in dús tria pas sa pela agre ga ção de
tec no lo gia. Isso vai le var mu i to tem po. Te mos que
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bus car agre gar va lor por meio de al tas tec no lo gi as.
Enten do per fe i ta men te essa nos sa vo ca ção na tu ral
para a agri cul tu ra, na qual de ve mos in ves tir mu i to
mais do que te mos in ves ti do.

Qu es ti o no tam bém, como ques ti o nei, os sub sí-
di os. Por que logo o Bra sil que pos sui uma área tão
gran de para cres cer abre mão de todo e qual quer tipo
de sub sí di os? Sei que é uma dis cus são, não pre ten do
ini ciá-la aqui, mes mo por que o meu tem po está aca -
ban do. Mas, faço um ape lo ao Go ver no Fe de ral...

Se na dor Edi son Lo bão, por fa vor, tem V. Exª o
apar te.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Ca mi nho na
mes ma di re ção que V. Exª, nes ta ma té ria. Enten do
que o agro ne gó cio tor nou-se, no Bra sil, uma sa í da
fun da men tal para a nos sa ba lan ça co mer ci al e para a
ge ra ção de em pre go so bre tu do. O gran de pro ble ma
hoje, no Bra sil, é o de sem pre go. Esta mos con vi ven do
com uma si tu a ção avas sa la do ra e hu mi lhan te para o
País, para os nos sos go ver nan tes, que não es tão en -
con tran do so lu ção ime di a ta para esse gra ve pro ble-
ma da so ci e da de bra si le i ra. O agro ne gó cio é in ten si-
va men te ge ra dor de em pre go. Acer ca dos sub sí di os,
te mos de nos dar con ta de que eles exis tem no mun -
do in te i ro. Os Esta dos Uni dos sub si di am for te men te a 
sua agri cul tu ra. A Fran ça che ga a pa gar pelo açú car
que pro duz e usa – no caso o de be ter ra ba– o do bro
do pre ço do açú car de cana-de-açú car. O fran cês faz
isso in te li gen te men te, para man ter o seu na ci o nal no
cam po e não no de sem pre go nas gran des ci da des.
Por tan to, é um ato de in te li gên cia por par te dos fran -
ce ses. A ques tão dos trans gê ni cos, pen so que ela
está sen do de ci di da exa ta men te hoje no Po der Ju di-
ciá rio. A De sem bar ga do ra Fe de ral Se le ne Ma ria de
Alme i da es tu dou pro fun da men te esse as sun to e já
pos sui um pa re cer de se te cen tas la u das, que está
sen do, in clu si ve, co men ta do pela im pren sa. Li, on-
tem, um ar ti go do Sr. Antô nio Ermí rio de Mo ra es, elo -
gi an do o pa re cer, o voto, da Re la to ra, e di zen do que a
li be ra ção dos trans gê ni cos é um ca mi nho acer ta do
para o Bra sil. O mun do in te i ro está ca mi nhan do nes sa
di re ção e não po de mos nos atra sar e ape nas vi rar as
cos tas para essa so lu ção que pa re ce boa para a agri -
cul tu ra de to dos os pa í ses do mun do; não ha ve rá de
ser ruim para o nos so. O fato é que a fron te i ra agrí co la
é a gran de fron te i ra do Bra sil hoje. Esta mos avan çan-
do tam bém para nos tor nar os ma i o res ex por ta do res
de car ne, em al gum tem po. Por tan to, de ve mos, pa tri-
o ti ca men te e in te li gen te men te, in ves tir no agro ne gó-
cio. Cum pri men tos a V. Exª.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Edi son Lo bão. Fico mu i to

sa tis fe i to de ter a mes ma vi são de V. Exª, so bre tu do
nes se caso do sub sí dio. Os pa í ses do OCDE, como
eu dis se aqui, sub si di am US$235 bi lhões por ano –
re pi to – e tal vez nós, can di da men te, abri mos mão dis -
so. Da mos sub sí dio à agri cul tu ra ao es ta be le cer uma
taxa de ju ros aba i xo da taxa de mer ca do em ní vel mu -
i to su pe ri or a qual quer taxa do mer ca do in ter na ci o nal.
Então, isso não é nada de sub sí dio. V. Exª pode ver o
que já ocor reu no Ma ra nhão em re la ção à pro du ção
de grãos; o exem plo do Pi a uí, do Se na dor Mão San ta
e, na Ba hia, o que re pre sen ta essa nova área no meu
Esta do; pa re ce ou tro país. Então, te nho ab so lu ta con -
vic ção de que o nos so ca mi nho de de fe sa in tran si-
gen te da agri cul tu ra, até pri o ri zan do a agri cul tu ra
nes sas re u niões como re cen te men te da OMC, em
Can cun, te nho ab so lu ta con vic ção que esse é o ca mi-
nho do País. E vol tar a dis cu tir o sub sí dio como uma
prá ti ca de ou tros pa í ses, por que nós pelo me nos não
po de mos vol tar a dis cu tir o sub sí dio, que, como eu
dis se an tes, vi rou pa la vrão; de ve mos co lo cá-lo na lin -
gua gem nor mal, no bre Se na dor Pa pa léo Paes.

Faço, nes te mo men to, um ape lo ao Go ver no Fe -
de ral, nes te mo men to de in cer te zas e di fi cul da des no
seio da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio por meio
dos prin ci pa is ne go ci a do res co mer ci a is.

É fun da men tal pro cu rar re fle tir as po si ções do
em pre sa ri a do agrí co la na ci o nal, fon te fun da men tal
de ge ra ção de ri que za, fon te fun da men tal de ge ra ção
de ren da e fon te, no meu en ten der, da ver da de i ra es -
pe ran ça na ci o nal. Ca mi nho mais re a lis ta para o cres -
ci men to do País não exis te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Paim, como Lí der,
por cin co mi nu tos.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res,  peço a pa la vra nes se mo men to para
re gis trar que, na úl ti ma sex ta-fe i ra, a con vi te do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, eu o acom pa nhei à
26ª Expo in ter, que é con si de ra da a mais im por tan te
fe i ra de agro ne gó ci os, aqui des ta ca do pelo Se na dor,
não só do nos so Esta do, mas tam bém de toda a Amé -
ri ca La ti na. Nes sa fe i ra re a li za da em Este io, que é ao
lado da mi nha ci da de, Ca no as, no Par que de Expo si-
ções Assis Bra sil, fo ram ex pos tas 140 ban cas de agri -
cul tu ra fa mi li ar; 1.116 ani ma is fo ram ven di dos; a in-
dús tria de má qui na fa tu rou R$216 mi lhões, vo lu me
72,8% ma i or que o do ano an te ri or; es ti ve ram pre sen-
tes mais de 203 mil pa gan tes; o Ban co do Bra sil, nes -
te ano, au men tou seus ne gó ci os em 103%; e o Ban ri-
sul fe chou 611 fi nan ci a men tos.
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Mais que es ses nú me ros, eu gos ta ria de des ta-
car par te do dis cur so do Pre si den te Lula quan to à fa -
mo sa dis cus são so bre o plan tio de se men tes ge ne ti-
ca men te mo di fi ca das, que pre o cu pam mu i to os agri -
cul to res de todo o País e, par ti cu lar men te, os ga ú-
chos. O Pre si den te foi mu i to fe liz ao di zer que não vai
per mi tir que o de ba te dos ge né ti cos se dê pela óti ca
ide o ló gi ca. Sua Exce lên cia está com pon do uma co-
mis são de alto ní vel, e o de ba te será do pon to de vis ta
ci en tí fi co. Um pro je to nes se sen ti do será sub me ti do
ao Con gres so Na ci o nal, num se gun do mo men to. Fico 
tran qüi lo, Sr. Pre si den te, por que o de ba te ide o ló gi co,
em tema tão im por tan te como esse, não é bom para
nin guém. O de ba te será no cam po ci en tí fi co das no -
vas tec no lo gi as. Com cer te za, a po si ção do Go ver no
será aque la que for a me lhor para o Bra sil.

Sr. Pre si den te, fi quei mu i to con ten te por ter o
Pre si den te da Re pú bli ca, na se ma na que pas sou, ba -
i xa do um de cre to para per mi tir àque le tra ba lha dor
que exer ce suas fun ções em área in sa lu bre, pe no sa
ou pe ri cu lo sa, te nha um re du tor de 40%, em re la ção
ao tem po de ser vi ço, para efe i to de apo sen ta do ria,
dez anos. Por exem plo, numa área con si de ra da in sa-
lu bre, pe no sa ou pe ri cu lo sa, terá um va lor como se
fos sem 14 anos.

Para con clu ir, que ro dar um des ta que à ini ci a ti va
da UnB, que re a li za nes ta se ma na, para os alu nos da
Fa cul da de de Co mu ni ca ção e Exten são, um de ba te
so bre o ne gro e a mí dia. Está aqui, in clu si ve, o car taz,
Sr. Pre si den te, que de mons tra como é im por tan te a
par ti ci pa ção do ne gro na mí dia. Esse en con tro terá a
par ti ci pa ção de con vi da dos na ci o na is e in ter na ci o na-
is e vai apro fun dar o de ba te de um pro je to de nos sa
au to ria que visa ga ran tir uma po lí ti ca de quo ta, um
es pa ço nos fil mes, na tevê e no te a tro para 20% de
afro-bra si le i ros. É um de ba te que será con clu í do nes -
ta quar ta-fe i ra. Inclu si ve, re ce bi hoje o con vi te para
es tar pre sen te e dar um de po i men to.

Era o que ti nha a di zer.
Agra de ço a V. Exª pela opor tu ni da de que deu a

este Se na dor.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor, Mar ce lo Cri vel la,
como ora dor ins cri to.

V. Exª terá até 20 mi nu tos para fa zer o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dois te -
mas me tra zem à tri bu na do nos so Se na do. Um de les
re fe re-se à de fe sa na ci o nal. Peço a V. Exª que faça

cons tar nos Ana is des ta Casa o dis cur so que pro fe ri
na Esco la de Co man do do Esta do Ma i or do Exér ci to,
na se ma na pas sa da.

Gos ta ria tam bém, Sr. Pre si den te, de so li da ri-
zar-me com a fa mí lia e com a co lô nia chi ne sa no Bra -
sil, que teve um mo men to de mu i to des pra zer no meu
Esta do, o Rio de Ja ne i ro, quan do um imi gran te, já
com ci da da nia bra si le i ra, foi es pan ca do até a mor te
em um dos nos sos pre sí di os. Aliás, essa onda de lin -
cha men to está se alas tran do pelo País. Há pou co, um 
gar çom, ho mem sim ples, foi pre so e tor tu ra do sob a
acu sa ção de ter ma ta do o dono da gran de fá bri ca de
cer ve ja Schin ca ri ol e, de po is, foi co lo ca do na rua, por -
que se viu que não ti nha nada a ver com o cri me.

Alguém dirá que es ses fa tos são iso la dos da Po-
lí cia. Não, a im pren sa mu i tas ve zes faz lin cha men to.
Aliás, exis te lin cha men to tam bém, como ve mos ago -
ra, por par te de al guns se to res do Esta do bra si le i ro
com re la ção à in di ca ção que o Se na do Fe de ral fez do
nome de um Se na dor. Não se dis cu te se é o Se na dor
“A”, “B” ou “C”. É um lin cha men to, por que es tão jul -
gan do o ci da dão nas la u das dos jor na is, nos pro nun-
ci a men tos ir res pon sá ve is de quem en xo va lha a hon ra
alhe ia. Estão de ne grin do a ima gem de uma pes soa
que não foi con de na da e cujo pro ces so ain da está tra -
mi tan do. Em qual quer na ção de mo crá ti ca, nin guém
sem sen ten ça de fi ni ti va pode ser con de na do.

Por tan to, essa onda de lin cha men to pre o cu pa,
pois não atin ge ape nas o fí si co, mas tam bém a alma
de bra si le i ros. Espe ro que o Se na do dê uma res pos ta
à al tu ra.

Mas não são ape nas as sun tos tris tes que me
tra zem à tri bu na. Hoje tive a opor tu ni da de...

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la, per mi ta-me fa zer um apar te
para abor dar o pri me i ro as sun to? Gos ta ria de con tri-
bu ir com uma aná li se em adi ção à sua ma ni fes ta ção.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Pois não, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la, os dois epi só di os men ci o na dos
por V. Exª, o do ci da dão chi nês que foi bar ba ra men te
tor tu ra do em pri são no Rio de Ja ne i ro e aque le ocor ri-
do na ci da de de Itu, onde um gar çom foi acu sa do in -
de vi da men te de ter ma ta do o Sr. Schin ca ri ol e de po is
for ça do com maus-tra tos, com es pan ca men tos, a
con fes sar um cri me pelo qual não ti nha sido res pon-
sá vel, são da ma i or gra vi da de! Infe liz men te, tais
acon te ci men tos mos tram que o Bra sil no sé cu lo XXI
tem, em mu i tas de suas ações po li ci a is, a prá ti ca con -
de ná vel da tor tu ra, dos maus-tra tos, como for ma de
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for çar pes so as a con fes sar atos. Se na dor Mar ce lo
Cri vel la, V. Exª traz um fato da ma i or re le vân cia. Qu e-
ro aqui di zer o quão im por tan te é que o Mi nis tro da
Jus ti ça, Már cio Tho más Bas tos, ve nha re a gir com a
mes ma ve e mên cia que vem de mons tran do. O mes-
mo se apli ca ao ex-Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho,
atu al Se cre tá rio de Se gu ran ça do Esta do do Rio, que
ad mi tiu a ocor rên cia de tor tu ra nas de pen dên ci as que 
es tão sob sua res pon sa bi li da de, e ao Go ver na dor
Ge ral do Alckmin, que tam bém tem res pon sa bi li da de
no ou tro fato. São inú me ros os ca sos, di ver sos os epi -
só di os ocor ri dos nos úl ti mos me ses. Em São Pa u lo,
por exem plo, na Fe bem, fun ci o ná ri os abu sa ram de
sua con di ção de mo ni to res e mal tra ta ram ado les cen-
tes. Co nhe ço pes so al men te o Go ver na dor Ge ral do
Alckmin e te nho o me lhor re la ci o na men to com S. Exª,
mas é ne ces sá rio que as três au to ri da des ci ta das –
Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos, o ex-Go ver na dor e
atu al Se cre tá rio de Se gu ran ça, Anthony Ga ro ti nho, a
Go ver na do ra Ro si nha Ga ro ti nho, e o Go ver na dor Ge -
ral do Alckmin – ve nham a dar pas sos para mu dar
essa si tu a ção inad mis sí vel. Esta mos su je i tos a ver
aqui os re pre sen tan tes da ONU e da OEA para con -
de na rem o Bra sil por es ses atos. Meus cum pri men tos
a V. Exª por tra tar des se as sun to com tan ta se re ni da-
de e fir me za. É im por tan te que o Se na do es te ja se
ma ni fes tan do para mo di fi car esse qua dro e abo lir es -
sas prá ti cas inad mis sí ve is. A in te li gên cia dos mo der-
nos mé to dos de ave ri gua ção, de apu ra ção e de con -
du ção de in qué ri to mos tram que tudo isso pode ser
fe i to de ma ne i ra mu i to mais efi caz e efi ci en te do que
com a prá ti ca da tor tu ra, ocor ri da num pas sa do tris te,
que não pode pre va le cer no Bra sil do sé cu lo XXI.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy, pelo seu
apar te.

É con tra esse es ta do de co i sas que nós, Se na-
do res, nos re vol ta mos e ocu pa mos a tri bu na para, a
uma só voz, pe dir mos jus ti ça não só para aque les
que têm fome, para aque les que têm sede, que só en -
tram nos pa lá ci os para var rer o chão, para aque les
que ca tam res tos para co mer como se fos sem ani ma-
is, mas, tam bém, para aque les que não têm aces so à
jus ti ça e que, no si lên cio da no i te, na so li dão de uma
cela, são ví ti mas de tan ta vi o lên cia.

Não que ro, de ma ne i ra al gu ma, tra zer tris te za
no meu pro nun ci a men to e, sim, fa lar de ou tro Bra sil,
um Bra sil di fe ren te.

Hoje, no Pa lá cio do Pla nal to, o Pre si den te da
Re pú bli ca e o Sr. Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, com
en tu si as mo, ce le bra ram a as si na tu ra e o lan ça men to
do Pro gra ma Bra sil Alfa be ti za do. Fo ram mo men tos

ines que cí ve is para to dos os que com pa re ce ram ali,
não só pelo show de Mo ra es Mo re i ra, que re pre sen ta
a alma do nos so povo e que fez uma can ção mu i to in -
te res san te so bre o anal fa be tis mo, mas, tam bém, pelo 
de po i men to de um pro fes sor per nam bu ca no que dá
au las no MST.

Tam bém fa lou, na que la opor tu ni da de, um nor -
des ti no que hoje vive em São Pa u lo com a es po sa e
os fi lhos e nos co mo veu por que ele está sen do al fa-
be ti za do no ABC por esse pro gra ma aben ço a do que
o Go ver no Fe de ral lan çou com tan to êxi to. O Mi nis tro
da Edu ca ção as si nou con vê nio com di ver sas en ti da-
des, vá ri as uni ver si da des, or ga ni za ções ci vis e até
com o re pre sen tan te da UNE. A idéia des se pro gra ma
é a de le van tar mi lha res e mi lha res de pro fes so res,
vo lun tá ri os ou não – há mu i tos que po dem ser vo lun-
tá ri os, prin ci pal men te os uni ver si tá ri os do meu País.
É bom di zer que a Fi esp, a Con fe de ra ção Na ci o nal da 
Indús tria e ou tros ór gãos vão fir mar um pro to co lo com 
o Mi nis té rio da Edu ca ção, a fim de que pro fis si o na is
re cém-egres sos das uni ver si da des, no mo men to de
se rem se le ci o na dos pe las em pre sas, em caso de em -
pa te, te nham como fa tor pre do mi nan te de de sem pa te
o fato de te rem sido vo lun tá ri os em pro je to de al fa be ti-
za ção. No pas sa do era uma boa car ta de re co men da-
ção aque les jo vens mé di cos, den tis tas, eco no mis tas
e en ge nhe i ros que pas sa ram pelo Pro je to Ron don.

O pro to co lo que a CNI, a Fi esp e a Fir jan vão as -
si nar com o Mi nis té rio da Edu ca ção, é bom que se di -
vul gue isso, será fa tor pre pon de ran te para a con tra ta-
ção de no vos pro fis si o na is.

Des sa for ma, o Go ver no bra si le i ro pre ten de tra -
zer para o seio da so ci e da de um pro ble ma que to dos
de ve mos re sol ver. Ima gi nem, há cen to e vin te mil
igre jas evan gé li cas! Como mu i tos pas to res es tão me
ou vin do ago ra, gos ta ria de di zer que, se cada igre ja
dis pu ses se de uma sala de aula com vin te alu nos, em 
seis me ses te ría mos al fa be ti za do vin te mi lhões de
pes so as. E não é di fí cil cada igre ja pos su ir uma sala
de aula para vin te pes so as. Tam bém não é di fí cil en -
con trar uma pro fes so ra em cada uma des sas co mu ni-
da des. É cla ro que exis te tam bém a con tri bu i ção das
igre jas ca tó li cas. Essas eu não sei quan tas são no
País, mas eu sei que as evan gé li cas são cen to e vin te
mil.

Mais do que me re go zi jar com esse pro gra ma
ex tra or di ná rio de gran de al can ce, o Anal fa be tis mo
Zero, que vem no bojo do Fome Zero, e pa ra be ni zar a
to dos nós, eu gos ta ria de lem brar, nes te pro nun ci a-
men to, que uma das gran des con quis tas dos al fa be ti-
za dos é a le i tu ra da pa la vra de Deus, da Bí blia. Sei
que há mu i tas pes so as anal fa be tas com mais de 50
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anos de ida de e que, já nes sa fase da vida, com o ad -
ven to da te le vi são, do rá dio, con se guem aces so a
tan tas in for ma ções, aca bam mu i tas ve zes não dan do
con ta da gran de ne ces si da de da le i tu ra. Sei que mu i-
tas des sas pes so as fre qüen tam igre jas. Por isso, gos -
ta ria de in cen ti vá-las nes te ins tan te a par ti ci pa rem
des se pro gra ma, a pro cu ra rem um dos tan tos ór gãos
e or ga ni za ções ci vis ou em pre sas da ini ci a ti va pri va-
da para, ven cen do a bar re i ra, di ria, de um cer to cons -
tran gi men to que já atin ge as pes so as quan do che-
gam a uma cer ta ida de de sen ta rem em um ban co es -
co lar, de fre qüen ta rem uma aula, de te rem ava li a dos
os seus de sem pe nhos es co la res, que ven ces sem
isso tudo sob a ins pi ra ção ou sob o en tu si as mo de po -
de rem não só ler, mas tam bém en si na rem a Bí blia
Sa gra da.

Sr. Pre si den te, não que ro me es ten der mu i to
por que acre di to que esse pro gra ma deve ser no ti ci a-
do, mas não pro pa ga do de ma ne i ra ufa nis ta, por que,
em si mes mo, o seu re al ce, os seus be ne fí ci os são
tão gran des que dis pen sam qual quer ufa nis mo.

Te mos um de sa fio: vin te mi lhões de bra si le i ros
pre ci sam ser al fa be ti za dos, bra si le i ros que nem se-
quer con se guem ler o que está es cri to em nos sa Ban -
de i ra. Nós to dos nós – a so ci e da de ci vil, igre ja e po lí ti-
cos – pre ci sa mos tra ba lhar para ven cer esse de sa fio.

Já ia ter mi nar o meu dis cur so, mas vejo que ar -
mou o seu mi cro fo ne este gran de guer re i ro do ser tão
da Pa ra í ba, da ca pi tal mun di al do for ró, Cam pi na
Gran de, que tam bém é Se na dor do Rio de Ja ne i ro,
Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Mar ce lo Cri vel la. Fico mu i to fe liz que
pos sa mos ter, como V. Exª aca ba de di zer, uma ação
para al fa be ti zar vin te mi lhões de bra si le i ros que não
sa bem ler o que está es cri to em nos sa Ban de i ra, que
não sa bem ler que ôni bus está vin do, que não sa bem
iden ti fi car as re par ti ções pú bli cas ou qual quer co i sa
que es te ja es cri to. O Bra sil pre ci sa abrir os olhos tam -
bém para o anal fa be to que sabe ler. Num mun do glo -
ba li za do, é mu i to pou co ape nas sa ber ler. Te mos que
ser tre i na dos, qua li fi ca dos. Esse é um anal fa be tis mo
que gras sa em mu i tos Esta dos, em mu i tas ci da des.
Com cer te za, essa será nos sa pró xi ma luta. Va mos
en si nar todo mun do a ler, mas não va mos nos con ten-
tar com isso, por que é pou co só sa ber ler. Pre ci sa mos
tam bém pro fis si o na li zar as pes so as e, prin ci pal men-
te, nes te mun do glo ba li za do, dar con di ções de con-
cor rên cia aos nos sos ope rá ri os. Te nho cer te za de
que V. Exª será um guer re i ro na pró xi ma luta. A luta
con tra o anal fa be tis mo já es ta mos en ce tan do, mas a
pró xi ma será en si nar o anal fa be to que ape nas sabe

ler – por que não de i xa de ser anal fa be to aque le que
não sabe uti li zar téc ni cas que fa çam va ler os pro du-
tos que pos su í mos, que, com cer te za, pre ci sa rão de
téc ni ca mais re fi na da para que pos sam ser ven di dos
no ex te ri or como pro du tos aca ba dos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PT – RJ) – 
Tem V. Exª tem toda ra zão.

Gos ta ria de ci tar, tam bém, o aces so à in for má ti-
ca, um pla no fun da men tal que, cer ta men te, al can ça-
rá mi lhões de pes so as que se rão al fa be ti za das e te -
rão aces so à in for má ti ca.

Se ma na pas sa da, no ga bi ne te do Mi nis tro das
Co mu ni ca ções, vi o lan ça men to de uma te le vi são que 
deve che gar ao mer ca do no mês de se tem bro e vai
cus tar em tor no de R$1.500,00. O te les pec ta dor vai
ter um ca nal es pe cí fi co para aces sar a Inter net. Ao
com prar a te le vi são, a pes soa re ce be rá tam bém um
te cla do. A te le vi são tem atrás uma en tra da para o
cabo da an te na e para o te le fo ne. Des sa for ma, to dos
os bra si le i ros que até ago ra ti nham cer to pre con ce i to
para li dar com o com pu ta dor te rão aces so à Inter net.
É na tu ral que as pes so as mais ido sas te nham cer ta
re a ção a um equi pa men to novo, mas não têm essa
re a ção con tra a te le vi são. Ago ra, o com pu ta dor será
tam bém uma te le vi são com aces so à Inter net. Sa be-
mos que a Inter net traz da dos, ar qui vos de bi bli o te-
cas, pos si bi li tan do in for ma ções qua li fi ca das ao na ve-
ga dor, que po de rá fi car em dia com o que o Se na dor
Ney Su as su na con si de ra os re qui si tos de um mun do
glo ba li za do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PALESTRA
PROFERIDA PELO SR. SENADOR
MARCELO CRIVELLA NA ESCOLA DE
COMANDO E ESTADO-MAIOR DO
EXÉRCITO, EM 1º DE SETEMBRO DE
2003.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ)
– Se nho res Cur san dos, Mi nhas Se nho ras e Meus
Se nho res, mi nhas pa la vras ini ci a is são de agra de ci-
men to pelo con vi te do Exce len tís si mo Se nhor Ge ne-
ral de Exér ci to Fran cis co Ro ber to de Albu quer que,
para pro fe rir pa les tra so bre o re le van te tema da De -
fe sa Na ci o nal.

Esta é uma opor tu ni da de de gran de res pon sa bi-
li da de para qual quer ora dor, não só por ser a Esco la
de Co man do e Esta do-Ma i or do Exér ci to um dos mais 
im por tan tes cen tros de dis cus são dou tri ná ria so bre
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as ques tões de De fe sa, mas tam bém pela ilus tre e
com pe ten te pla téia que se com põe nes ta ma nhã.

Assim, mais do que in ten tan do qual quer trans -
mis são de co nhe ci men tos, gos ta ria de apre sen tar mi -
nha vi são so bre a De fe sa Na ci o nal, sob a óti ca de
quem, na ati vi da de po lí ti ca, pro fis si o nal e re li gi o sa,
ob ser va, de lon ga data, as ques tões in ter nas e ex ter-
nas que, sob as mais di ver sas for mas, têm im pac to na 
so be ra nia na ci o nal e que de vem, por tan to, ser ob je to
de per ma nen te aten ção e de fir me atu a ção por par te
da que les a quem cabe a mis são de, em sín te se, ga -
ran tir a de fe sa de nos sa Pá tria.

De fe sa Na ci o nal é um con ce i to am plo, que
trans cen de, de mu i to, a ação de se con tra por a uma
agres são ma ni fes ta con tra nos so País. Pas sa por as -
pec tos que, dís pa res na ma ni fes ta ção, têm, na es sên-
cia, pro fun das cor re la ções com nos sa so be ra nia,
como o con tra ban do, as gre ves e a pos se da ter ra, to -
dos ge ra do res de in se gu ran ças e de con fli tos que
aba lam a so ci e da de bra si le i ra.

A essa mul ti pli ci da de, agre ga-se, sem dú vi da,
um novo ce ná rio glo bal de de sa fi os e opor tu ni da des,
em que a in ser ção in ter na ci o nal do Bra sil é im pe ri o sa
em to dos os as pec tos, in clu si ve no que tan ge a ques -
tões de De fe sa, ao tem po em que nos so País, de di -
men sões con ti nen ta is, com ex ten so li to ral e fron te i ra
ter res tre com qua se to dos os pa í ses sul-ame ri ca nos,
e com di ver si da des cli má ti cas, eco nô mi cas e so ci a is,
se con fi gu ra como um com ple xo de sa fio para a cons -
tru ção e im ple men ta ção de uma po lí ti ca de De fe sa
Na ci o nal.

Este mo sa i co con duz, já, à uma pri me i ra con clu-
são: é fun da men tal que nos sa po lí ti ca de de fe sa na ci-
o nal seja de cor ren te de um pen sa men to es tra té gi co
pró prio, fle xí vel, cri a ti vo e ade qua do às nos sas ca rac-
te rís ti cas, ím pa res no ce ná rio mun di al.

Tal po lí ti ca, para ga ran tia de sua mis são fun da-
men tal de pro te ção à so ci e da de bra si le i ra, deve es tar
pa u ta da nos di ta mes de nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral,
não só aque les ins cri tos em seu Tí tu lo V, que tra ta
“Da De fe sa do Esta do e das Insti tu i ções De mo crá ti-
cas”, mas todo o cor po cons ti tu ci o nal, onde a Orga ni-
za ção do Esta do e dos Po de res, a Ordem So ci al, a
Ordem Eco nô mi ca e ou tros tí tu los vão de ter mi nar as
di re tri zes, as pri o ri da des e os pa drões de com por ta-
men to que de vem nor te ar a De fe sa Na ci o nal em seu
con ce i to mais am plo.

Res sal to, da Car ta Mag na, seus prin cí pi os, em
que emer gem, como fun da men tos, a so be ra nia e a
ple na ci da da nia; como ob je ti vos, a jus ti ça, a so li da ri e-
da de e a pro mo ção do bem de to dos; e, nas re la ções
in ter na ci o na is, a de fe sa da paz e a co o pe ra ção en tre

os po vos. Esses prin cí pi os. São ex pres sões le gí ti mas
da per so na li da de so ci al de nos sa gen te e de vem, por
isso, es tar pre sen tes quan do da for mu la ção de qual -
quer po lí ti ca pú bli ca na ci o nal, in clu si ve a de De fe sa.

Na es te i ra de mi nhas con si de ra ções pre li mi na-
res, gos ta ria de res sal tar o ca rá ter ba si lar da de fe sa
de nos so ter ri tó rio, que, mes mo não ten do sido pal co
de agres são em tem pos re cen tes, apre sen ta, sis te-
ma ti ca men te, epi só di os de fron te i ra en vol ven do o
con tra ban do, o nar co trá fi co e a ex por ta ção clan des ti-
na de ani ma is e ri que zas na tu ra is.

O po li ci a men to e a fis ca li za ção de fron te i ras, ta -
re fa de mu i ta com ple xi da de, al tos cus tos e, con si de-
rá ve is ris cos para nos sos agen tes, deve ser par te pri -
o ri tá ria de nos sa po lí ti ca. Por isso, ex pe riên ci as com o 
SIVAM de vem ser res sal ta das, pois re pre sen tam ní ti-
do avan ço na pro te ção da Ama zô nia.

Se nho ras e Se nho res,
Como já afir mei, a De fe sa Na ci o nal deve tam -

bém olhar para den tro de nos so imen so Bra sil, nos -
sas gran des ci da des, nos sos va zi os im pro du ti vos e
para nos sas ma ze las. Incluo, nes sa óti ca, ques tões
como a se gu ran ça pú bli ca, os con fli tos ur ba nos e ru -
ra is, o trá fi co de dro gas, as aglo me ra ções des con tro-
la das, as gan gues e ou tros tan tos pro ble mas vin cu la-
dos ao bi nô mio so be ra nia-ci da da nia.

Uma po lí ti ca de De fe sa Na ci o nal não pode pres -
cin dir de con tem plar uma pro fun da aná li se des sas
ques tões, de fi nin do suas for mas de pre ven ção e cor -
re ção, bem como a par ti ci pa ção, in te gra da e com ple-
men tar, de to dos os nos sos agen tes de de fe sa, in clu-
in do as for ças ar ma das, as po lí ci as fe de ral, mi li tar e
ci vil, ao lado de or ga ni za ções da so ci e da de ci vil.

No en tan to, per mi to-me res sal tar um ou tro ve tor
de ava li a ção: a si tu a ção ru ral bra si le i ra.

O cam po é a nos sa ma i or ri que za, pois, em fun -
ção da pos se da ma i or e mais rica área agri cul tá vel do 
pla ne ta, o Bra sil re quer uma po lí ti ca, ao mes mo tem -
po agrí co la e agrá ria, que pro mo va o de sen vol vi men-
to do in te ri or e, com isso, con so li de a paz em nos so
meio ru ral. O ob je ti vo da paz no cam po é, sem dú vi da,
um dos mais re le van tes em nos sa po lí ti ca de De fe sa
Na ci o nal, por quan to a fra gi li da de e a be li ge rân cia nas 
re la ções ru ra is são dos mais ins ti gan tes mo ti vos para
a con tur ba ção so ci al.

Na Cons ti tu i ção es tão ins cri tos nos di re i tos fun -
da men ta is, em mes mo ní vel, o di re i to à pro pri e da de e 
o aten di men to à fun ção so ci al da mes ma. Con si de ro
ab so lu ta men te cor re to o tex to cons ti tu ci o nal, por-
quan to, tan to do pon to de vis ta so ci al como do pon to
de vis ta eco nô mi co, a pro pri e da de deve ter sua vin cu-
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la ção com sua uti li da de na pro du ção de ri que za e na
fi xa ção, de for ma jus ta, das po pu la ções ru ra is.

As pro pri e da des im pro du ti vas, sob do mí nio de
gran des la ti fun diá ri os, são res pon sá ve is, em gran de
me di da, pelo êxo do do cam po, ca u san do pro fun do
im pac to no sis te ma pro du ti vo ru ral e re pre sen tan do
uma das ma i o res fon tes de con fli tos ur ba nos, pela
aglo me ra ção não su por ta da de mi gran tes nas gran-
des ci da des bra si le i ras.

Qu an do, no seio das so ci e da des ru ra is, as po -
pu la ções não bus cam a al ter na ti va mi gra tó ria, os
con fli tos pela pos se de ter ra tor nam-se pre sen tes e
ine vi tá ve is, e os mo vi men tos de sem-ter ra, mes mo
ques ti o ná ve is em fun ção de al gu mas ações ile ga is
pra ti ca das por seus in te gran tes, re pre sen tam um fe -
nô me no so ci al re le van te na for mu la ção de so lu ções
para a se gu ran ça in ter na em nos so País.

A ex pe riên cia his tó ri ca bra si le i ra quan to à re for-
ma agrá ria re ve lou um qua dro de mu i tos de sa cer tos,
fun da men tal men te de cor ren tes da fal ta de apo io
abran gen te, que per mi tis se o su ces so dos em pre en-
di men tos agrí co las pre vis tos nos pro je tos de as sen ta-
men to. A ca rên cia de re cur sos tec no ló gi cos, fi nan ce i-
ros e co mer ci a is le vou ao fra cas so a ma i o ria de tais
pro je tos, com pro me ten do uma ini ci a ti va que, se bem
im ple men ta da, te ria a pos si bi li da de de re ver ter o qua -
dro de in sa tis fa ções so ci a is e de fa lên ci as eco nô mi-
cas que ca rac te ri zou a re for ma agrá ria.

Já está de mons tra do que o as sen ta men to ru ral
tem que ser as sis ti do du ran te lon go tem po pelo Esta -
do, para que pos sa ama du re cer de for ma cor re ta e
ca mi nhar por suas pró pri as per nas. A so ci e da de ru ral
não pos sui, prin ci pal men te nas Re giões Nor te e Nor -
des te, a com pe tên cia ne ces sá ria para fa zer de qual -
quer em pre en di men to um su ces so, fi can do os agri -
cul to res à mer cê de atra ves sa do res e apro ve i ta do res,
que des tro em os ob je ti vos no bres que nor te a ram os
pro je tos de as sen ta men to.

Por ou tro lado, quan do há a par ti ci pa ção, in ten-
sa e con se qüen te, dos agen tes pú bli cos e pri va dos,
as ex pe riên ci as têm tido su ces so, e os re sul ta dos,
eco nô mi cos e so ci a is, são sig ni fi ca ti vos.

Como exem plo, gos ta ria de re la tar a ex pe riên cia
do Pro je to Nor des te, uma ini ci a ti va de as sen ta men to
de cu nho mis si o ná rio da qual te nho a hon ra de par ti-
ci par. O pro je to foi ini ci a do com a im plan ta ção de uma 
fa zen da agrí co la de 500 hec ta res, de no mi na da Fa-
zen da Nova Ca naã, lo ca li za da no mu ni cí pio de Ire cê,
no ser tão da Ba hia, a qual, ins pi ra da nos mol des dos
ki but zim is ra e len ses, é ba si ca men te uma agro in dús-
tria, ad mi nis tra da e de sen vol vi da por pro fis si o na is vo -
lun tá ri os, com a re a pli ca ção to tal dos lu cros.

O pro je to Nor des te le vou em con si de ra ção qua -
tro das prin ci pa is ca u sas do sub de sen vol vi men to da
re gião semi-ári da do Nor des te, que são:

– A fal ta de re cur sos hí dri cos, não pela ine xis-
tên cia de água, já que esta pode ser en con tra da no
sub so lo, mas pela fal ta de con di ções do pe que no
agri cul tor de ex tra ir e ar ma ze nar efi ci en te men te essa
água para sua plan ta ção.

– A ca rên cia tec no ló gi ca, para im plan ta ção de
sis te mas de ir ri ga ção que tor nem os pro du to res ru ra-
is in de pen den tes das con di ções cli má ti cas. A Fa zen-
da Nova Ca naã ado tou o mes mo sis te ma de ir ri ga ção
uti li za do em Isra el: o de go te ja men to, onde cada plan -
ta re ce be a quan ti da de exa ta de água de que ne ces-
si ta, go te ja da no seu pé, com apro ve i ta men to de
100% da água dis tri bu í da.

– A fal ta de con di ções de ar ma ze na men to e co -
mer ci a li za ção da pro du ção No ser tão, pela ocor rên-
cia de um pe río do úni co de chu vas no ano, os pro du-
to res co lhem jun tos, numa mes ma épo ca, um mes mo
tipo de pro du to. Isto pro vo ca a que da do pre ço de toda 
a pro du ção, já que a ofer ta é gran de e a pro cu ra, nem
tan to, sur gin do a ne ces si da de de es to ca gem da pro -
du ção, para que os pro du to res não ne ces si tem ven -
der tudo de uma só vez, a pre ços ba i xos. No en tan to,
a fal ta de in fra-es tru tu ra para ar ma ze na men to, bem
como de um es cri tó rio de co mer ci a li za ção lo cal, faz
com que os pro du to res aca bem por se tor nar alvo dos
atra ves sa do res, que lhes im põem o pre ço a ser pago
pela sa fra.

– A fal ta de as sis tên cia bá si ca nas áre as de sa ú-
de e edu ca ção para as po pu la ções mais po bres, es -
pe ci al men te cri an ças na fase pré-es co lar. Atu al men-
te, as cri an ças que ain da não atin gi ram a ida de do en -
si no fun da men tal (sete anos) são as mais pre ju di ca-
das, já que, na re gião, as es co las pú bli cas exis ten tes
para a edu ca ção in fan til não su prem a ne ces si da de
da po pu la ção. A Fa zen da Nova Ca naã pro por ci o na
edu ca ção e sa ú de para essa po pu la ção in fan til.

A ges tão in te gra da para so lu ção das di ver sas
ca rên ci as da co mu ni da de atin gi da re dun dou, ao fi nal
de ape nas um ano do pro je to, em pro du ção de ri que-
za, em pre gos e ren da para di ver sas fa mí li as, ao lado
de de mons trar a vi a bi li da de de em pre en di men tos da
es pé cie, em ple no ser tão nor des ti no, que em mu i to
po dem con tri bu ir para a ate nu a ção de gra ves pro ble-
mas so ci a is com os qua is nos de fron ta mos nos am bi-
en tes ur ba nos.

Indu bi ta vel men te, a fi xa ção dig na da po pu la ção
ru ral é fa tor de paz so ci al e re pre sen ta im por tan te
par ce la na so lu ção das ques tões de se gu ran ça in ter-
na em nos so País.
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(Pro ce de-se à exi bi ção de ví deo.)
Meus ca ros ami gos, ai nhas pa la vras fu gi ram um 

pou co das de fi ni ções con ven ci o na is que ca rac te ri-
zam o tema da de fe sa na ci o nal. Elas vão ao en con tro
de mi nha fir me con vic ção de que a im ple men ta ção
des sa po lí ti ca se to ri al, por mais ade qua da que pos sa
ter sido a sua con cep ção, vai de pen der de um mo de lo
de atu a ção do Esta do que, de for ma de mo crá ti ca,
avan ce sen si vel men te no cam po so ci al, re du zin do as
de si gual da des so ci a is e os de se qui lí bri os re gi o na is,
como pre ce i tua a Car ta Mag na.

Só as sim, po de re mos al can çar o ple no exer cí-
cio da ci da da nia, por to dos e cada um dos bra si le i ros.
Tra ta-se de um pro ces so lon go, com ple xo e in te gra do
em seus di ver sos com po nen tes, que per mi ti rá a cada
ci da dão o exer cí cio de seus di re i tos e, por con se-
qüên cia, o cu i da do e o de ver com a se gu ran ça e a so -
be ra nia de nos sa Pá tria.

Por ou tro lado, é fun da men tal ga ran tir a qua li da-
de da ação de to dos a quem cabe, ins ti tu ci o nal men te,
a mis são de De fe sa Na ci o nal e, no que cabe ao Con -
gres so Na ci o nal, essa ga ran tia é re pre sen ta da pela
ade qua da pro gra ma ção or ça men tá ria para o de sem-
pe nho do pa pel do Exér ci to e das de ma is For ças
Arma das.

Isto se tor na ain da mais re le van te quan do há
uma cla ra cons ciên cia da ca rên cia de nos sa in fra-es-
tru tu ra mi li tar, re que ren do um es for ço de mo der ni za-
ção e de re a pa re lha men to, que de man da a apro va-
ção, na Lei Orça men tá ria, dos prin ci pa is pro je tos do
Mi nis té rio da De fe sa.

Agre ga-se a isso, a ne ces si da de de re es tru tu ra-
ção e re com po si ção da re mu ne ra ção dos mi li ta res,
in clu si ve com a ava li a ção da es pe ci fi ci da de de sua
ati vi da de pro fis si o nal, no que tan ge à ques tão pre vi-
den ciá ria.

De mi nha par te, es ta rei per ma nen te men te aten -
to e par tí ci pe em to das as ques tões que de man da rem
a de ci são do Con gres so Na ci o nal, con tri bu in do, no li -
mi te das mi nhas pos si bi li da des, para o for ta le ci men to
de nos sa que ri da e imen sa Na ção, ao tem po em que,
como mis si o ná rio que sou, pro cu ra rei au men tar a
abran gên cia da ação so ci al do Pro je to Nor des te, para 
que um ma i or nú me ro de bra si le i ros pos sam ser be -
ne fi ci a dos com uma vida dig na, pro du ti va e re com-
pen sa do ra.

Agre go a essa po si ção as ques tões da De fe sa
Na ci o nal, es pe ci fi ca men te, o que já tive a opor tu ni da-
de de de cla rar à com pe ten te e la bo ri o sa Asses so ria
Par la men tar do Exér ci to, com a qual con vi vo no
dia-a-dia do Con gres so Na ci o nal.

Sou um Se na dor sol da do. Ser vi o Exér ci to por 8
anos e con ti nuo a ser vi ço das For ças Arma das no
Con gres so Na ci o nal, aten to às suas ne ces si da des e
pri o ri da des, como, por exem plo, a edu ca ção, que co -
in ci de com uma das ma i o res ban de i ras de luta do
Par ti do Li be ral, ao qual per ten ço.

Esta rei sem pre pron to a re ce ber as re i vin di ca-
ções das For ças Arma das, lu tan do por sua apro va ção
no Par la men to na ci o nal, na fir me con vic ção de que os 
re cla mos da co mu ni da de mi li tar são sem pre co lo ca-
dos sob os mais al tos e no bres pro pó si tos de bra si li-
da de.

Se nho ras e Se nho res,
Mi nhas pa la vras fi na is são de di ca das a um epi -

só dio re cen te que pos sui cla ra e in ten sa re per cus são
no ce ná rio de nos sa de fe sa na ci o nal. Re fi ro-me ao
aci den te ocor ri do na Base de Alcân ta ra, no Esta do do 
Ma ra nhão, que rou bou a vida de ci en tis tas bra si le i ros,
com per das ines ti má ve is para o de sen vol vi men to ci -
en tí fi co do nos so País.

O Pro gra ma Espa ci al Bra si le i ro era, e es pe ro
que con ti nue a ser, um dos ba lu ar tes de nos sa mo -
der ni da de, con tri bu in do di re ta men te com os ob je ti vos
da De fe sa Na ci o nal, seja pelo lan ça men to de fo gue-
tes e sa té li tes, como tam bém pelo pro fun do  apri mo-
ra men to de nos sos ci en tis tas em te mas que con fi gu-
ram a mo der ni da de de nos so mun do glo ba li za do.

Assim, o luto que co bre a Pá tria como um todo
e, em par ti cu lar, as au to ri da des mi li ta res, deve ser,
como todo mo men to de dor, um mo men to de re fle xão.

La men ta mos, sin ce ra men te, que a ino va ção,
quan do nem to das as con di ções po di am ain da ser
pre vis tas, te nha re dun da do em ris cos fa ta is, ao tem -
po em que lou va mos não só os que fo ram, mas os
que ain da con ti nu am na mes ma es tra da.

Para es ses, e aqui in cluo to dos os pre sen tes,
que têm a no bre mis são de de fen der a Pá tria, fica a
cer te za de que a me lhor ma ne i ra de hon rar os que se
fo ram é con ti nu ar, com o afin co e a de di ca ção que
sem pre hon ra ram o Exér ci to Bra si le i ro e as de ma is
For ças Arma das, no ca mi nho do de sen vol vi men to e
da se gu ran ça de nos so Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª

será aten di do nos ter mos re gi men ta is.
O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Tam bém so li ci to a pa la vra, como Lí der. Peço ao
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Se na dor a opor tu ni da de de fa lar an tes por que te nho
um com pro mis so no Pa lá cio do Pla nal to.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) –
Com mu i to pra zer, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
como Lí der, por 5 mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur -
gen te de in te res se par ti dá rio.

Em se gui da, fa rão uso da pa la vra os no bres Se -
na do res Re gi nal do Du ar te, como Lí der, por cin co mi -
nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te, de in te res se par ti-
dá rio, o Se na dor Ney Su as su na, por per mu ta com o
Se na dor José Jor ge, e o Se na dor Edu ar do Su plicy,
con si de ran do já o avan ça do da hora da ses são.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE QUE,
RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORA–
DOR, SERÁ PUBLICADO OPORTUNA–
MENTE.

(Art. 201, §2º, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral.)

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te, V. Exª será aten di do na for -
ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Re gi nal do
Du ar te, como Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ve nho pro nun ci ar-me con tra a
po lí ti ca de re du ção das alí quo tas do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI), in ci den tes so bre au to-
mó ve is, como for ma de es ti mu lar a in dús tria au to mo-
bi lís ti ca.

Não vou dis cu tir aqui se é ade qua da ou não a
con ces são tri bu tá ria a uma in dús tria que re cla ma da
di mi nu i ção das ven das, mas que, nem por isso, ba i xa
os pre ços de seus pro du tos, ain da que num con tex to
de qua se de fla ção. Pelo con trá rio, os pre ços dos au to-
mó ve is se guem sen do re a jus ta dos para cima. Tam-
pou co vou dis cor rer so bre a jus ti ça de se pri vi le gi ar
um se tor com evi den te peso po lí ti co, num con tex to
em que mu i tos ou tros se to res eco nô mi cos vêem a re -
ces são ba ter a sua por ta e em que mu i tas ou tras ca -
te go ri as pro fis si o na is es tão ame a ça das pelo de sem-
pre go cres cen te.

Qu e ro pro nun ci ar-me con tra uma po lí ti ca de alí -
vio de im pos tos que faz me su ras com o cha péu alhe -
io. A re du ção do IPI, de ci são to ma da uni la te ral men te
pelo Go ver no Fe de ral, por meio de de cre to, é uma vi -

o lên cia con tra o prin cí pio fe de ra ti vo. E é isso que que -
ro de i xar bem cla ro.

Devo ser ho nes to, po rém, e lem brar que tal prá -
ti ca não co me çou com o Go ver no do Pre si den te Lula:
é um ví cio mu i to an ti go.

Ora, a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce que os
im pos tos so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu-
re za, bem como os Impos tos so bre Pro du tos Indus tri-
a li za dos, de vem ser par ti lha dos en tre a União que os
ar re ca da, Esta dos e Mu ni cí pi os. É o que está con sig-
na do no art. 159. Os im pos tos em ques tão são o IPI e
o Impos to de Ren da, tan to da pes soa fí si ca, quan to
da pes soa ju rí di ca. Des ses im pos tos, 21,5% vão para
o Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos; 22,5% vão
para o Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os; e 3%
vão para os Fun dos Cons ti tu ci o na is de De sen vol vi-
men to do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te.
Além dis so, es pe ci fi ca men te so bre o IPI, há uma par -
ce la de 10% des ti na da aos Esta dos, pro por ci o nal-
men te ao va lor das res pec ti vas ex por ta ções de pro -
du tos in dus tri a li za dos.

Por con se guin te, tan to o Impos to de Ren da
quan to o IPI são fun da men ta is para as fi nan ças dos
Esta dos e dos Mu ni cí pi os. O Go ver no Fe de ral não
pode sim ples men te de ci dir ba i xar as alí quo tas des-
ses im pos tos, sem con sul tar es ses en tes fe de ra ti vos
e sem pre ver com pen sa ções fi nan ce i ras para os re -
cur sos que eles de i xa rão de re ce ber. Ju ri di ca men te,
não há em pe ci lho para que o Go ver no Fe de ral edi te
de cre to nes se sen ti do. Mas isso não é ra zoá vel, não é 
jus to, e fere o equi lí brio fe de ra ti vo.

Pri me i ro, foi o De cre to nº 4.317, de 31 de ju lho de 
2002, ain da na vi gên cia do Go ver no an te ri or. Por meio
des se di plo ma le gal, mais de 300 mil ve í cu los ti ve ram
suas alí quo tas de IPI ba i xa das de 25% para 16%, no
caso de ve í cu los mo vi dos a ga so li na, e para 14%, nos
mo vi dos a ál co ol. Além dis so, mais de 900 mil car ros
po pu la res ti ve ram a re du ção de um pon to per cen tu al
na alí quo ta paga, que ba i xou de 10% para 9%.

Te nho co mi go cál cu los efe tu a dos pela Se cre ta-
ria da Fa zen da do Esta do do Ce a rá, se gun do os qua -
is as per das dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, em con -
se qüên cia do men ci o na do De cre to do ano pas sa do,
para o pre sen te exer cí cio de 2003, mon ta a R$ 420
mi lhões! A quan tia é o so ma tó rio das per das do Fun -
do de Par ti ci pa ção dos Esta dos nas ex por ta ções, do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos (FPE), do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os (FPM) e dos fun dos
cons ti tu ci o na is de de sen vol vi men to.

Ago ra, com uma nova ro da da de re du ção do IPI
so bre os au to mó ve is, as per das se rão ain da ma i o res.
O De cre to nº 4.800, pu bli ca do re cen te men te, em 5 de 
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agos to úl ti mo, re du ziu em qua tro pon tos per cen tu a is
as alí quo tas do IPI co bra das so bre ve í cu los au to mo-
to res de até duas mil ci lin dra das. Os car ros po pu la-
res, de até mil ci lin dra das, ti ve ram a alí quo ta re du zi da
de 9% para 5%. Os car ros en tre mil e duas mil ci lin-
dra das, de 15% para 11%. E os car ros a ál co ol ou mo -
vi dos a com bus tí vel fle xí vel, de 13% para 9%. A me di-
da é tem po rá ria, com vi gên cia até 30 de no vem bro,
ha ven do au men to de um pon to per cen tu al nas alí quo-
tas re ba i xa das du ran te o mês de no vem bro.

O pró prio Go ver no es ti ma que a per da da ar re-
ca da ção com o IPI, em con se qüên cia do De cre to
mais re cen te, será de R$ 342 mi lhões. Des sa quan -
tia, R$ 147 mi lhões se rão as per das da União e R$
195 mi lhões, as dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os e dos
Esta dos.

Assim a per da to tal, no pre sen te exer cí cio, de
Esta dos e Mu ni cí pi os com a re du ção do IPI so bre au -
to mó ve is, em de cor rên cia dos dois de cre tos men ci o-
na dos, o do ano pas sa do e o des te ano, será de nada
me nos do que 615 mi lhões de re a is! À gui sa de exem -
plo, o Esta do do Ce a rá, cuja Se cre ta ria da Fa zen da
pro du ziu as pri me i ras es ti ma ti vas que ci tei, e que é
go ver na do com pe ten te men te pelo ex-Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, de i xa rá de con tar com 30,7 mi lhões de re a-
is em suas re ce i tas, por con ta da re du ção do IPI para
au to mó ve is!

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Re gi nal do Du ar te, in -
ter rom po seu pro nun ci a men to para co mu ni car que
está pror ro ga da a ses são por mais dez mi nu tos.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, era essa con jun tu ra que que ria tra zer
à aten ção de to dos na tar de hoje. Sa be mos que os
Esta dos es tão vi ven do ver da de i ro tor ni que te fi nan ce-
i ro, ten do de hon rar com pro mis sos com a re ne go ci a-
ção de suas dí vi das com a União, ten do de se ade-
quar às exi gên ci as da Lei de Res pon sa bi li da de Fis-
cal. O mes mo pode se di zer dos Mu ni cí pi os em re la-
ção à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Além do mais,
a ar re ca da ção do IPI, so men te por con ta da pa ra li sia
das ati vi da des eco nô mi cas, já so freu gran de aba lo
nos úl ti mos me ses, o que tem le va do vá ri os Mu ni cí pi-
os mais po bres, mais de pen den tes dos re pas ses do
FPM, à si tu a ção pré-fa li men tar. Isso to dos nós sa be-
mos, tem oca si o na do imen sa mo bi li za ção de pre fe i-
tos em todo o País.

Se o Go ver no Fe de ral de se ja dar in cen ti vos tri -
bu tá ri os à in dus tria au to mo bi lís ti ca, que o faça com
im pos tos não par ti lha dos, que o faça com as con tri bu-
i ções so ci a is que re ver tam ape nas em fa vor dos co -
fres da União! Os di vi den dos po lí ti cos da me di da fi -

cam com o Go ver no Fe de ral, mas to dos os en tes fe -
de ra ti vos pa gam a con ta.

Por isso, de fen do que com pen sa ções fi nan ce i-
ras se jam da das aos Esta dos e aos Mu ni cí pi os, bem
como aos fun dos cons ti tu ci o na is de de sen vol vi men to,
na me di da exa ta de suas per das; ou, en tão, que as re -
du ções do IPI em fa vor da in dús tria au to mo bi lís ti ca
se jam re vis tas, tal vez sen do subs ti tu í das, se é esse o
de se jo do Go ver no Fe de ral, por re du ções de ou tros
tri bu tos que não se jam par ti lha dos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as su na, como
ora dor ins cri to.

Lem bro a V. Exª que es ta mos nos dez mi nu tos
de pror ro ga ção da ses são.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – E ain da se quer dar a
opor tu ni da de de fa lar ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
Por isso, peço a V.Exª que, em vez de pror ro gar a ses -
são por dez mi nu tos, faça-o por vin te mi nu tos, por -
que, as sim, eu usa rei dez mi nu tos e S. Exª, os ou tros
dez mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Acom -
pa nha re mos aten ta men te a ne ces si da de de tal pror -
ro ga ção.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dia des ses, sen ti
mu i ta tris te za quan do as sis ti a um fil me cha ma do O
Expres so da Meia-No i te. Tra ta-se de um fil me re vol-
tan te que con ta a his tó ria de um ci da dão apa nha do
em uma ir re gu la ri da de e que foi re co lhi do a uma pe ni-
ten ciá ria tur ca. Ele so freu e nos cho cou a to dos nós
es pec ta do res com ex pe riên ci as que nun ca ima gi na-
mos que pu des sem exis tir numa pe ni ten ciá ria. De po-
is, eu sou be que os di re to res do fil me fo ram pro i bi dos
de en trar na Tur quia a par tir daí, e que aque le fil me
pas sou a ser uma ver go nha na ci o nal para a Tur quia e
para o povo tur co.

Na se ma na pas sa da, vi com tris te za o caso do
Chang, um chi nês, tam bém apa nha do em si tu a ção
ir re gu lar, com trin ta mil dó la res, pela Po lí cia Fe de ral
e foi re pas sa do à Po lí cia Ci vil. Não en ten di por que
ele foi pa rar numa pe ni ten ciá ria com enor me ra pi-
dez: foi pre so em um mo men to e, na mes ma no i te, foi 
pas sa do para uma pe ni ten ciá ria. E quan do a fa mí lia
o en con trou lá, ele es ta va em coma; es pan ca do e
tor tu ra do na ca de ia, não con se guiu sair com vida do
hos pi tal.

Nun ca ima gi nei que pu dés se mos ter no Bra sil a
ver go nha ex pres sa na que le fil me que mos tra va a po -
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lí cia tur ca. Nun ca ima gi nei que pu dés se mos ter aqui
ses sões de es pan ca men to para – di zem, pode não
ser ver da de – sa ber o có di go dos car tões de cré di to
do po bre chi nês. E ima gi no a re vol ta da fa mí lia! Ima gi-
no se esse caso fos se com um fa mi li ar de al gum dos
Srs. Se na do res! Como re a gi ri am ao ou vir, de po is, o
Pre si den te do Sin di ca to dos Agen tes Pe ni ten ciá ri os
di zer que era pre ci pi ta da a afir ma ção de que ele te ria
sido tor tu ra do e que, ao que tudo in di ca, tra ta va-se de 
au to fla ge lo. Te ria ele se au to fla ge la do nos bra ços e
em si tu a ção de de fe sa?

E mais ain da, uma co i sa me de i xou de pêlo em
pé, ar re pi a do: qua tro po li ci a is fo ram ao Insti tu to Mé di-
co Le gal sa ber quem eram os le gis tas que ha vi am
dado o pa re cer de que não se tra ta va de au to fla ge lo e
que ele não te ria me ti do a pró pria ca be ça na gra de ou 
cor ta do os bra ços ou ma chu ca do as cos tas.

E eu – que sem pre de fen do a po lí cia – sen ti ver -
go nha da nos sa po lí cia, não de toda a po lí cia por que
sei que ela não é toda as sim, mas des ses maus ele -
men tos que se aco ber tam de po li ci a is e se acham
aci ma da lei e, às ve zes, são pi o res que ban di dos.
Esses, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ver-
go nham o Bra sil. E eu me sen ti en ver go nha do.

Con ce do o apar te ao Se na dor He rá cli to For tes.
O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Acom pa nho

aten ta men te o pro nun ci a men to de V. Exª. A com pa ra-
ção com o fil me O Expres so da Meia-No i te é opor tu-
na, em bo ra as cir cuns tân ci as se jam ex tre ma men te
di fe ren tes. V. Exª tem ra zão, aque le fil me tra u ma ti zou
toda uma ge ra ção. Eu era jo vem quan do vi aque le fil -
me e, de po is da qui lo, re sis ti mu i tos anos a ace i tar
qual quer pos si bi li da de de vi si tar a Tur quia. Aliás, per -
di tem po, por que é um país lin do. Aque la ima gem,
abs tra í da da que le fil me, não con diz com o povo tur co,
sua edu ca ção e sua for ma ção. Mas, na que le epi só-
dio, no bre Se na dor, o jo vem foi pre so por que le va va
ha xi xe, dro gas, e sa bia pre vi a men te que a le gis la ção
era cru el com re la ção àque le tipo de cri me. O caso do
chi nês bra si le i ro é bem di fe ren te. Ele ape nas ten ta va
sair do País com uma quan ti da de de dó lar não de cla-
ra da na Re ce i ta na que le mo men to e su pe ri or à per mi-
ti da por lei. Em ca sos como aque le ge ral men te a
quan tia é apre en di da, quan do não com pro va da a sua
ori gem ou não de cla ra da, mas nada so fre o seu por -
ta dor, que tem a opor tu ni da de de con tra tar ad vo ga do.
Re al men te foi um fato mu i to es tra nho que vem ten do
uma re per cus são in ter na ci o nal mu i to gran de. Nes te
mo men to, as so cio-me ao pro nun ci a men to de V. Exª e
faço vo tos de que esse não seja mais um caso sem
uma so lu ção es cla re ce do ra. Qu es ti o na-se: por que
ele ten tou vi a jar sem de cla rar? O que se ouve di zer é

que ge ral men te as pes so as te mem mos trar, na sa í da
do ae ro por to, que es tão le van do quan ti as ou re ce i am
de cla rar va lo res, pois cor rem o ris co de se rem sub-
me ti das a ve xa mes, como in fe liz men te ocor reu com o 
fa le ci do chi nês e que lhe cus tou a vida. Cum pri men to
V. Exª pelo seu pro nun ci a men to, que deve ser vir de
aler ta às au to ri da des bra si le i ras, para que se dê pro -
te ção a to dos os bra si le i ros ou não-bra si le i ros re si-
den tes no Bra sil que se des ti nam a ou tro país. Embo -
ra não seja le gal o trans por te de re cur sos su pe ri or ao
va lor per mi ti do, nin guém pode pas sar pe las pri va-
ções so fri das por ele e que a im pren sa na ci o nal di vul-
gou e por que tan tos ou tros pas sam. Infe liz men te, no
caso em tela, o fato cus tou-lhe a vida.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor He rá cli to For tes.

Há mais dois ou tros epi só di os que que ro ci tar. O 
pri me i ro foi mos tra do on tem no Fan tás ti co: den tro de 
um pre sí dio, o fun ci o na men to de uma boca-de-fumo
e o uso de te le fo ne ce lu lar in te i ra men te li be ra do, de -
po is de todo o pé ri plo que foi anu lar as on das de ce lu-
la res nos pre sí di os ca ri o cas. É de ar re pi ar, de nos de i-
xar en ver go nha dos.

No caso do chi nês, tor ço pri me i ro por que haja
jus ti ça, mas tor ço tam bém por que ne nhum di re tor de
ci ne ma re sol va fa zer um fil me so bre o epi só dio e
mos trar o Bra sil como um país use i ro e ve ze i ro em tal
prá ti ca. Eu não ti nha to ma do co nhe ci men to de ca sos
como esse e fi quei cho ca do. No ou tro caso, po rém, la -
men ta vel men te, todo mun do sabe que a ma i o ria dos
pre sí di os tem boca-de-fumo.

O úl ti mo epi só dio que que ro re la tar é ain da mais 
es tar re ce dor.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
Ney Su as su na, in ter rom po seu dis cur so para co mu ni-
car que pror ro go a ses são por dez mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Pre si den te.

No Se na do da Re pú bli ca, ocor reu a vin da de um 
ofi ci al de jus ti ça para ci tar Se na do res que vo ta ram,
quan do ne nhum ato foi ter mi na do ain da, uma vez que 
a ma té ria só foi vo ta da na Co mis são. Por isso, fico
ima gi nan do o que acon te ce ria se nós, al gum dia, sa -
ís se mos da qui e fôs se mos a um juiz que es ti ves se
ain da fa zen do sua sen ten ça e lhe dis sés se mos que
não po de ria es cre vê-la. Ou seja, ele nem a te ria ter mi-
na do, mas já es ta ría mos lhe di zen do que não po de ria
ser fe i ta. Se co nhe ço bem o Pre si den te José Sar ney,
S. Exª to ma rá uma pro vi dên cia, que não sei qual será, 
mas cre io ser er ra do um ofi ci al de jus ti ça vir ao Se na-
do da Re pú bli ca para ci tar Se na dor, que tem imu ni da-
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de para vo tar. Em um caso ocor re tor tu ra, no ou tro,
exa ge ro, no ter ce i ro, ir res pon sa bi li da de.

Po bre Bra sil. To ma ra que não con ti nu e mos as -
sim e que as co i sas se re men dem, se con ser tem. Não 
sei qual será a nos sa mis são em ter mos de ver go nha,
se ain da te re mos mu i tos fa tos em nos so res to de
exis tên cia para nos en ve go nhar mos como me sen ti
en ver go nha do nos três ca sos. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy como 
ora dor ins cri to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, que ro hoje fa zer um re que ri-
men to, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to Inter no,
de in ser ção em ata de voto de con gra tu la ções para a
Pro fes so ra Ma ri le na Cha uí, que, em 20 de ju nho do
cor ren te, foi agra ci a da com o tí tu lo de Dou tor Ho no-
ris Ca u sa pela Uni ver si da de de Pa ris 8.

É mo ti vo de gran de ale gria para nós bra si le i ros
sa ber mos que a nos sa bri lhan te fi ló so fa Ma ri le na
Cha uí foi agra ci a da em 20 de ju nho de 2003 com o tí -
tu lo de Dou tor Ho no ris Ca u sa pela Uni ver si da de de
Pa ris 8 (Vin cen nes-Sa int-De nis).

No úl ti mo dia 28 de agos to, tive opor tu ni da de de 
tes te mu nhar, no au di tó rio api nha do do edi fí cio de His -
tó ria da Uni ver si da de de São Pa u lo, a bela ho me na-
gem que a co mu ni da de de pro fes so res, es tu dan tes e
ad mi ra do res dos mais di ver sos cam pos de ati vi da de
pres tou a esta pro fes so ra que tem sido uma ex tra or di-
ná ria luz de aber tu ra de ca mi nhos, de no vas ja ne las e 
for mas cri a ti vas de pen sar não ape nas para os es tu-
dan tes que lo tam as sa las onde ela tem dado au las,
mas para to dos aque les que apren de ram a sa bo re ar
os seus li vros, ar ti gos, en tre vis tas e pa les tras.

Ma ri le na Cha uí nas ceu em 1941, em São Pa u lo,
fi lha de La u ra e Ni co lau Cha uí, ca sa da com Mi cha el,
mãe de José Gu i lher me e Lu ci a na. Toda a sua bri -
lhan te car re i ra uni ver si tá ria como fi ló so fa está as so ci-
a da à Fa cul da de de Fi lo so fia, Le tras e Ciên ci as Hu -
ma nas da USP. Cur sou nes sa ins ti tu i ção a gra du a ção
en tre 1960-1964. Em 1967, de fen deu a dis ser ta ção
de mes tra do Crí ti ca do Hu ma nis mo na Fi lo so fia de
Mer le au-Ponty. A tese de dou to ra do, fi na li za da em
1970, cha ma-se Intro du ção à Le i tu ra de Espi no sa.
Em 1977, tor nou-se Pro fes so ra Li vre-Do cen te da
USP com a tese “A Ner vu ra do Real – Ima nên cia e Li -
ber da de em Espi no sa”. Con ti nua Pro fes so ra Ti tu lar
da USP. As suas áre as de es pe ci a li za ção são a His tó-
ria da Fi lo so fia e Fi lo so fia Po lí ti ca. Suas pes qui sas
prin ci pa is vol tam-se para o es tu do do pen sa men to do

fi ló so fo Espi no sa e para as ques tões as so ci a das à
de mo cra cia e à cul tu ra. Entre 1989 e 1992, foi Se cre-
tá ria Mu ni ci pal da Cul tu ra no Go ver no da Pre fe i ta Lu i-
za Erun di na de Sou za*.

Em 1992, Ma ri le na Cha uí era uma das pos sí ve-
is in di ca ções do PT à su ces são de Lu i za Erun di na. Ti -
nha in clu si ve todo o res pal do da Pre fe i ta, as sim como 
o meu – que aca bei sen do o can di da to –, caso ela
ace i tas se. Entre tan to, de ci diu ela que de ve ria con ti-
nu ar a sua vida aca dê mi ca, por meio da qual tem
exer ci do for mi dá vel in fluên cia so bre as pes so as, in-
clu si ve in ter na ci o nal men te, dado o seu re co nhe ci-
men to além de nos sas fron te i ras.

Den tre as suas prin ci pa is obras, es tão os li vros:
Po lí ti ca em Espi no sa (2003); Intro du ção à His tó ria
da Fi lo so fia (2002); Expe riên cia do Pen sa men to;
Fi lo so fia; Escri tos so bre a Uni ver si da de; Bra sil –
Mito Fun da dor e So ci e da de Au to ri tá ria; Da Re a li-
da de sem Mis té ri os ao Mis té rio do Mun do; Ner vu-
ra do Real; Fi gu ras do Ra ci o na lis mo; Re pres são
Se xu al: essa nos sa (des)co nhe ci da; O que é Ide o-
lo gia; Con for mis mo e Re sis tên cia; Intro du ção à
His tó ria da Fi lo so fia; Espi no sa; Con vi te à Fi lo so-
fia; Cul tu ra e De mo cra cia; A ques tão da De mo cra-
cia, to dos en tre 1980 e 2003. Além do li vro que es cre-
veu com sua mãe, Pro fes so ras na Co zi nha, e do
que es cre veu com Ma ria Síl via de Car va lho Fran co,
em 1978, Ide o lo gia e Mo bi li za ção Po pu lar.

Para Ma ri le na Cha uí a fi lo so fia é uma for ma de
ex pres são de seu pró prio pen sa men to, de seus sen ti-
men tos, de se jos e ações para es co lher um modo de
vida, um cer to modo de in ter ro ga ção e uma cer ta re -
la ção com a ver da de, li ber da de e jus ti ça. Diz Ma ri le na
Cha uí:

O de se jo de vi ver de uma exis tên cia fi -
lo só fi ca sig ni fi ca ad mi tir que as ques tões
são in te ri o res à nos sa vida e à nos sa his tó-
ria e que são elas que for mam nos so pen sa-
men to e nos sa ação. É a ra zão pela qual a
fi lo so fia foi sem pre para mim uma for ma de
luta e de com ba te no seio da so ci e da de e
da po lí ti ca [con for me ex pôs em sua con fe-
rên cia de ace i ta ção do tí tu lo na Uni ver si da-
de de Pa ris].

“De ve mos pra ti car a fi lo so fia como crí ti ca da cri -
a ção, mas fazê-la ten do como guia o lema de Espi no-
sa – ca u te la.” Foi sob o sig no da crí ti ca à di ta du ra e ao
au to ri ta ris mo que es cre veu sua tese de dou to ra do so -
bre Espi no sa e seu pen sa men to, ques ti o nan do seu
con trá rio, indo até a ori gem “da cren ça, da ti ra nia e da 
es cra vi dão cu jas con tra di ções exi gem um tra ba lho de 
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in ves ti ga ção que se abre à ver da de e à li ber da de por -
que ela nas ce do de se jo de ver da de e de li ber da de.”

A li ber da de de pen sa men to, se gun do Espi no sa,
exi ge uma vi si bi li da de cla ra e ple na da prá ti ca po lí ti ca
e, con for me Ma ri le na Cha uí em sua obra Po lí ti ca em
Espi no sa, é “po der pen sar e po der agir sem obe diên-
cia a idéi as, pre ce i tos, man da men tos e de cre tos
trans cen den tes”.

Du ran te a di ta du ra, quan do o De par ta men to de
Fi lo so fia da USP en con tra va-se “à som bra”, Ma ri le na
diz que apren de ra com Cla u de Le fort o sen ti do do po -
lí ti co não como pro du to puro da for ça, mas como uma
ló gi ca do po der, e des co briu a de mo cra cia como
“uma in de ter mi na ção e uma cri a ção tem po rá ria, ou
seja, como uma in ven ção his tó ri ca e ins ti tu i ção de di -
re i tos e como uma ne ga ção do po der in cor po ra do ao
da iden ti da de en tre o sa ber, a lei e o po der”.

Des de 1970, par ti ci pou das lu tas con tras as vá -
ri as for mas de des tru i ção da uni ver si da de pú bli ca e
la i ca im pos ta pelo Esta do bra si le i ro que, se gun do ela
“nos im pôs pri me i ro aqui lo que po de mos cha mar de
‘uni ver si da de fun ci o nal’ e que foi ofe re ci da à clas se
mé dia para com pen sá-la pelo seu apo io à di ta du ra,
ao lhe dar a es pe ran ça da as cen são so ci al por meio
do di plo ma uni ver si tá rio: é a uni ver si da de da mas si fi-
ca ção e do tre i na men to rá pi do, dos qua dros des ti na-
dos ao mer ca do de tra ba lho das em pre sas pri va das
que vi e ram se ins ta lar no Bra sil.”

Nos anos 80, a luta con tra a di ta du ra e pela de -
mo cra cia nor te ou seus pen sa men tos, sua obra e
suas ações e foi com esse es pí ri to que par ti ci pou com 
en tu si as mo da fun da ção do Par ti do dos Tra ba lha do-
res, que, como ela pró pria diz, “foi o mo men to mais lú -
ci do da de mo cra ti za ção do Bra sil, na me di da em que
sua exis tên cia sig ni fi ca a re cu sa ao au to ri ta ris mo so -
ci al e po lí ti co que sem pre re le gou às clas se po pu la res
bra si le i ra uma po si ção e um pa pel su bal ter no”.

Para Ma ri le na Cha uí, o Par ti do dos Tra ba lha do-
res, como par ti do so ci a lis ta, in tro du ziu no Bra sil a
idéia de de mo cra cia, como a cri a ção dos di re i tos so -
ci a is, eco nô mi cos e po lí ti cos e a idéia da re pú bli ca, do 
es pa ço pú bli co das de ci sões e do po der.

Em seu dis cur so de agra de ci men to, no dia 28
de agos to, na USP, quan do tan tos de seus ami gos lhe 
fo ram abra çar, Ma ri le na Cha uí nar rou de for ma es pe-
ci al a ra zão pela qual ha via ace i to re ce ber aque le tí tu-
lo, pois Espi no sa, seu gran de mes tre, ha via dito que
mu i tas ve zes nos per de mos de nós mes mos quan do
fi ca mos em bus ca das hon ras. Dis se ra, to da via, que
elas são boas quan do de se ja mos com mo de ra ção.
Alguns epi só di os e re fle xões fi ze ram-na ace i tar o tí tu-
lo, uma hon ra, como ela pró pria con ta:

Con ta mi nha mãe que, em 1946, vi si-
tou nos sa pe que na ci da de in te ri o ra na – Pin -
do ra ma, no in te ri or de São Pa u lo – um pi a-
nis ta po lo nês, que deu um con cer to. De po is
de to car es plen do ro sa men te por mais de
uma hora, o pi a nis ta le van tou-se e in da gou
se ha via na pla téia quem to cas se pi a no e
con vi da va os pi a nis tas lo ca is a to car al gu-
mas pe ças. Embo ra hou ves se no pú bli co
três pro fes so res de pi a no e al gu mas alu nas
ado les cen tes, nin guém se apre sen tou. Para
sur pre sa e pa vor de mi nha mãe, eu, com
cin co anos de ida de e re cém-ini ci a da no pi -
a no, le van tei-me, fui ao pal co e to quei “Da -
nú bio Azul”, numa ver são sim pli fi ca da. O
que mi nha mão, a pla téia e o pi a nis ta ja ma is
sou be ram foi o mo ti vo de eu ter ido exe cu tar
in fan til men te o “Da nú bio Azul”. Lon ge de ser 
a pre ten são de al guém que se jul ga va pi a-
nis ta, di ri gi-me ao pal co por que não pude
su por tar que o pi a nis ta po lo nês con vi das se
al guém para re u nir-se a ele na qui lo que
ama va fa zer e que nin guém se jun tas se a
ele, de i xan do-o so li tá rio no pal co. Foi o sen -
ti men to de sua enor me so li dão que me le-
vou ao pi a no.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Edu ar do Su plicy, per -
mi ta-me in ter rom pê-lo.

Con sul to o Ple ná rio so bre a pror ro ga ção da ses -
são por cin co mi nu tos, para que o ora dor con clua a
sua ora ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro-
ga da a ses são por cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Assim po de rei con clu ir esse bo ni to re la to e ou tro epi -
só dio ain da mais belo, Se na dor Pa pa léo. Agra de ço a
V. Exª.

Se nar ro esse epi só dio é por que, e
aqui vem mi nha res pos ta po lí ti ca, num mun -
do aca dê mi co he ge mo ni ca men te mas cu li no,
con si de ra do in to le rá vel a so li dão das mu lhe-
res e por isso, ao ser cha ma da ao pal co da
hon ra, nele subi para que nele tam bém es -
te jam as mu lhe res.

Quem dera pu des se eu ser aqui uma mu lher a
re la tar esse epi só dio tão sig ni fi ca ti vo

Num en sa io be lís si mo cha ma do “O Si lên cio das
Ro ma nas”, o he le nis ta e ro ma nis ta Mo ses Fin ley nos
lem bra que as mu lhe res de Roma não pos su íam
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nome pró prio, pois seus no mes eram ape nas os de
suas fa mí li as es cri tos no fe mi ni no. Des sas mu lhe res,
es cre ve Fin ley, não pos su í mos nada, se quer uma
car ta, um po e ma. Pos su í mos ape nas as ins cri ções
em suas lá pi des, nas qua is pais, ma ri dos e fi lhos di -
zem que fo ram fi lhas, es po sas e mães ex tre mo sas e
ama das. Pen so que a ho me na gem que hoje me é fe i-
ta faz par te do re co nhe ci men to do nome pró prio das
mu lhe res, e que, ao ace i tá-la, con tri buo para di mi nu ir
nos sa so li dão.

Num co mo ven te en sa io, “Um quar to para si”, um 
ci clo de con fe rên ci as de di ca do à re la ção en tre as mu -
lhe res e a li te ra tu ra, Vir gí nia Wo olf pro põe uma fic ção.

Ima gi ne mos, diz ela, que Sha kes pe a re ti ves se
tido uma irmã e que ela, como ele, fos se ex tre ma men-
te in te li gen te, sen sí vel, ta len to sa para a po e sia e para 
a dra ma tur gia. Enquan to ele re ce bia uma edu ca ção
pro pí cia a de sen vol ver sue ta len to, ela era tre i na da
nos afa ze res do més ti cos e na pre pa ra ção para o ca -
sa men to. Qu an do ele par tiu para Lon dres, ela de ve ria
par tir com um ma ri do. Incon for ma da, fu giu tam bém
para Lon dres. Ali, po rém, não con se gui pu bli car seus
po e mas nem en ce nar suas pe ças, não ti nha abri go,
co mi da nem aga sa lho para os dias de frio. Numa no i te
de in ver no, en co lhi da e na mais pro fun da so li dão, ain -
da jo vem, mor reu na neve, ig no ra da por to dos e de to -
dos des co nhe ci da. E es cre ve Vir gí nia:

A irmã de Sha kes pe a re, da qual nin-
guém fala, vive ain da. Ela vive em vós, em
mim e em inú me ras ou tras mu lhe res que
não es tão pre sen tes aqui esta no i te por que
es tão la van do os pra tos ou ni nan do seus fi -
lhos. Mas ela vive, pois os gran des po e tas
não mor rem ja ma is, são pre sen ças eter nas;
ape nas es pe ram a oca sião para apa re cer
en tre nós em car ne e osso. Hoje, cre io, está
em vós o po der de dar essa oca sião à irmã
de Sha kes pe a re. Eis mi nha con vic ção: (...)
se ti ver mos 150 li bras de ren da e um quar to
só para nós, se ad qui rir mos o há bi to, a li ber-
da de e a co ra gem de es cre ver exa ta men te
o que pen sa mos, se con se guir mos sair da
sala de es tar e ver os hu ma nos não ape nas
em suas re la ções uns com os ou tros, mas
tam bém com a re a li da de (...), en tão se apre -
sen ta rá a oca sião para que a irmã mor ta de
Sha kes pe a re tome a for ma hu ma na a que
tan tas ve zes teve de re nun ci ar. (...) Mas não 
há que es pe rar sua vin da sem es for ço, sem
pre pa ra ção de nos sa par te, sem que es te ja-

mos re sol vi das a lhe ofe re cer um novo nas -
ci men to, a pos si bi li da de de vi ver e de es cre-
ver. Mas eu vos as se gu ro que ela virá se
tra ba lhar mos por ela e tra ba lhar as sim é co -
i sa que vale a pena.

A hon ra e a ho me na gem que hoje tão ge ne ro sa-
men te lhe são fe i tas são o re co nhe ci men to que é pos -
sí vel ti rar as mu lhe res da so li dão para vê-las dar vida
á irmã de Sha kes pe a re.

Sr. Pre si den te, aqui con cluo es sas bo ni tas pa la-
vras de Ma ri le na Cha uí e re gis tro o re que ri men to em
sua ho me na gem.

Sr. Pre si den te, no iní cio da ses são, o Se na dor
Álva ro Dias men ci o nou que o Go ver na dor Ro ber to
Re quião te ria se re fe ri do ao Sr. Mi nis tro Antô nio Pa -
loc ci ina de qua da men te, de for ma to tal men te des ca bi-
da. Li guei ao Go ver na dor Ro ber to Re quião, que me
in for mou que de ma ne i ra al gu ma ha via se re fe ri do ao
Mi nis tro da Fa zen da da que la ma ne i ra, com quem
sem pre tem tido re la ção de res pe i to e co la bo ra ção.
Tam bém me in for mou o Go ver na dor que não tem dú -
vi da so bre a in te gri da de do Mi nis tro. Dis se-me que
con ver sou, nos úl ti mos dias, por 12 ve zes como o Mi -
nis tro Antô nio Pa loc ci, ten do che ga do, in clu si ve, a en -
ten di men to quan to ao Fun do de Com pen sa ção para
as Expor ta ções dos Esta dos. Ci tou S. Exª que oito
De pu ta dos do Pa ra ná vo ta ram a fa vor da re for ma tri -
bu tá ria. Por tan to, a men ção do Se na dor Álva ro Dias
não foi cor re ta, Sr. Pre si den te. Apro ve i to para re i te rar
aqui o quan to con si de ro ex tre ma men te ín te gro o Mi -
nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci, a quem co nhe ço
tão bem e sei da cor re ção com que tem de sen vol vi do
seus es for ços à fren te da po lí ti ca eco nô mi ca bra si le i-
ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Fica re -

gis tra do seu es cla re ci men to. A Mesa o pa ra be ni za
pelo bri lhan te pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 783, DE 2003.
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to

de Lei do Se na do nº 355, de 2003 que, “Alte ra a Lei nº
9.294, de 15 de ju lho de 1996, para exi gir que a pro pa-
gan da de me di ca men tos e te ra pi as seja apro va da,
pre vi a men te à exi bi ção pelo ór gão de vi gi lân cia sa ni tá-
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ria com pe ten te.”, seja en ca mi nha do à Co mis são de
Edu ca ção para que esta se pro nun cie so bre o mes mo.

Sala das Ses sões, em 8 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias  .

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O re-
que ri men to que aca ba de ser lido será pu bli ca do e
in clu í do em Ordem do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 784, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro do de sen vol vi-
men to, Indus tria e co mér cio ex te ri or, acer ca de re ta li-
a ções so fri das por fun ci o ná rio de car re i ra do BNDES, 
em vir tu de de en tre vis ta con ce di da re cen te men te.

Nos ter mos do art. 216, I, do Re gi men to Inter no,
com bi na do com o dis pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, e ten do em vis ta de nún ci as di vul ga-
das pelo Jor nal Folha de S. Paulo, na Co lu na do jor -
na lis ta Elio Gas pa ri, do úl ti mo dia 07, além de co mu-
ni ca ção en ca mi nha da a este Se na dor pelo ser vi dor
Ma u rí cio Dias Da vid, re que i ro que se jam so li ci ta das
ao mi nis tro do de sen vol vi men to, in dús tria e co mér cio
ex te ri or, as se guin tes in for ma ções so bre o com por ta-
men to ado ta do pela di re ção do BNDES em re la ção a
seus fun ci o ná ri os:

1. Quem é a fun ci o ná ria “Bra sí lia”?
2. Qual o so bre no me da fun ci o ná ria

“Bra sí lia”?
3. Qu a is as atri bu i ções da fun ci o ná ria

“Bra sí lia”?
4. Qual a lo ta ção da re fe ri da fun ci o ná-

ria?

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li za ção e con tro le, por tan to de acom -
pa nha men to das ações do Go ver no nas di fe ren tes
áre as. No caso em tela, for mu la mos este re que ri men-
to para que o Se na do da Re pú bli ca pos sa in te i rar-se
so bre de nún ci as de com por ta men to que se con fun de
com pa tru lha men to, exer ci do pela di re ção do Ban co
so bre seus fun ci o ná ri os.

Sala das Ses sões, 8 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O re-
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do art. 216, in ci so III, do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 785, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em ata
de voto de con gra tu la ções para a pro fes so ra Ma ri le na
Cha uí, que em 20 de ju nho do cor ren te, foi agra ci a da
com o tí tu lo de Dou tor Ho no ris Ca u sa pela Uni ver si-
da de de Pa ris 8.

Jus ti fi cação

E mo ti vo de gran de ale gria para nós bra si le i ros
sa ber mos que a nos sa bri lhan te fi ló so fa Ma ri le na
Cha uí foi agra ci a da em 20 de ju nho de 2003 com o tí -
tu lo de Dou tor Ho no ris Ca u sa pela Uni ver si da de de
Pa ris 8 (Vin cen nes- Sa int-De nis). No úl ti mo dia 28 de
agos to tive a opor tu ni da de de tes te mu nhar, no au di tó-
rio api nha do do edi fí cio de His tó ria da Uni ver si da de
de São Pa u lo, a bela ho me na gem com que a co mu ni-
da de de pro fes so res, es tu dan tes, ad mi ra do res dos
mais di ver sos cam pos de ati vi da de pres ta ram a esta
pro fes so ra que tem sido uma ex tra or di ná ria luz de
aber tu ra de ca mi nhos, de no vas ja ne las e for mas cri -
a ti vas de pen sar não ape nas para os es tu dan tes que
lo tam as sa las onde ela tem dado au las, mas para to -
dos aque les que apren de ram a sa bo re ar os seus li -
vros, ar ti gos, en tre vis tas e pa les tras.

Ma ri le na Cha uí nas ceu em 1941 em São Pa u lo,
fi lha de La u ra e Ni co lau Cha uí, ca sa da com Mi cha el,
mãe de José Gu i lher me e Lu ci a na. Toda a sua bri -
lhan te car re i ra uni ver si tá ria como fi ló so fa está as so ci-
a da a Fa cul da de de Fi lo so fia, Le tras e Ciên ci as Hu -
ma nas da USP. Cur sou nes sa ins ti tu i ção a gra du a ção
en tre 1960-1964. Em 1967, de fen deu a dis ser ta ção
de mes tra do Crí ti ca do Hu ma nis mo na Fi lo so fia de
Mer le au-Ponty. A tese de dou to ra do fi na li za da em
1970 cha ma-se Intro du ção à Le i tu ra de Espi no sa. Em 
1977, tor nou-se Pro fes so ra Li vre Do cen te da USP
com a tese Ner vu ra do Real. Espi no sa e a Qu es tão da 
Li ber da de. Con ti nua Pro fes so ra Ti tu lar da USP. As
suas áre as de es pe ci a li za ção são a His tó ria da Fi lo-
so fia e Fi lo so fia Po lí ti ca. Suas pes qui sas prin ci pa is
vol tam-se para o es tu do do pen sa men to do fi ló so fo
Espi no sa e para as ques tões as so ci a das à de mo cra-
cia e a cul tu ra Entre 1989 a 1992 foi Se cre tá ria Mu ni-
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ci pal da Cul tu ra no Go ver no da Pre fe i ta Lu í za Erun di-
na de Sou za.

Em 1992, Ma ri le na Cha uí era uma das pos sí ve-
is in di ca ções que o PT ti nha para ser can di da ta à su -
ces são de Lu í za Erun di na. Ti nha in clu si ve todo o res -
pal do da pre fe i ta, as sim como o meu – que aca bei
sen do o can di da to – caso ela ace i tas se. Entre tan to,
de ci diu ela que de ve ria con ti nu ar a sua vida aca dê mi-
ca, por meio da qual tem exer ci do for mi dá vel in fluên-
cia so bre to dos os bra si le i ros e in clu si ve in ter na ci o-
nal men te, dado o seu re co nhe ci men to para além de
nos sas fron te i ras.

Den tre as suas prin ci pa is obras es tão os li vros
que pu bli cou como au to ra:

Po lí ti ca em Espi no sa (2003) Com pa nhia das Le -
tras; Intro du ção a His to ria da Fi lo so fia, V. 1 (2002)
Com pa nhia das Le tras; Expe riên cia do Pen sa men to
(2002) Mar tins Fon tes; Fi lo so fia (2001) Áti ca; Escri tos
so bre a Uni ver si da de (2001) Unesp; Bra sil – Mito Fun -
da dor e So ci e da de Au to ri tá ria (2000) Per seu Abra mo;
Da Re a li da de sem Mis té ri os ao Mis té rio do Mun do
(1999) Bra si li en se; Ner vu ra do Real, A (1999) Com pa-
nhia das Le tras; Fi gu ras do Ra ci o na lis mo (1999) Uni -
camp; Re pres são Se xu al: essa nos sa (Dês)Co nhe ci da
(1998) Bra si li en se; Que é Ide o lo gia, O (1997) Bra si li-
en se; Con for mis mo e Re sis tên cia. Aspec tos da Cul tu-
ra Po pu lar Bra si le i ra (1996) Bra si li en se; Intro du ção a
His to ria da Fi lo so fia (1995) Bra si li en se; Espi no sa
(1995) Mo der na Edi to ra; Con vi te a Fi lo so fia (1995) Áti -
ca; Cul tu ra e De mo cra cia (1989) Cor tez Edi to ra; Qu es-
tão da De mo cra cia, A (1980) Paz e Ter ra;

E como Co-Au to ra:

Pro fes so ras na Co zi nha (2001) Cha uí, La u ra de
Sou za/Cha uí, Ma ri le na. Se nac São Pa u lo e Ide o lo gia
e Mo bi li za ção Po pu lar (1978) Car va lho Fran co, Ma ria
Sylvia de/Cha uí, Ma ri le na. Paz e Ter ra Para Ma ri le na
Cha uí a fi lo so fia é uma for ma de ex pres são de seu
pró prio pen sa men to, de seus sen ti men tos, seus de-
se jos e suas ações para es co lher um modo de vida,
um cer to modo de in ter ro ga ção e uma cer ta re la ção
com a ver da de, li ber da de e jus ti ça. Diz Ma ri le na Cha -
uí que “o de se jo de vi ver uma exis tên cia fi lo só fi ca sig -
ni fi ca ad mi tir que as ques tões são in te ri o res à nos sa
vida e à nos sa his tó ria e que são elas que for mam
nos so pen sa men to e nos sa ação. E a ra zão pela qual
a fi lo so fia foi sem pre para mim uma for ma de luta e de 
com ba te no seio da so ci e da de e da po lí ti ca” con for me
ex pôs em sua con fe rên cia de ace i ta ção do tí tu lo na
Uni ver si da de de Pa ris 8.

“De ve mos pra ti car a fi lo so fia como crí ti ca da
cri a ção, mas fazê-la ten do como guia o lema de
Espi no sa – “Ca u te la”. Foi sob o sig no da crí ti ca à di -
ta du ra e ao au to ri ta ris mo que es cre veu sua tese de
dou to ra do so bre Espi no sa e seu pen sa men to ques ti-
o nan do seu con trá rio, indo até a ori gem “da cren ça,
da ti ra nia e da es cra vi dão cu jas con tra di ções exi gem
um tra ba lho de in ves ti ga ção que se abre à ver da de e
à li ber da de por que ela nas ce do de se jo de ver da de e
de li ber da de.”

A li ber da de de pen sa men to, se gun do Espi no sa,
exi ge uma vi si bi li da de cla ra e ple na da prá ti ca po lí ti ca
e, con for me Ma ri le na Cha uí em sua obra “Po lí ti ca em
Espi no sa”, e “po der pen sar e po der agir sem obe diên-
cia a idéi as, pre ce i tos, man da men tos e de cre tos
trans cen den tes”

Du ran te a di ta du ra, quan do o De par ta men to de
Fi lo so fia da USP en con tra va-se “à som bra” Ma ri le na
diz que apren de ra com Cla u de Le fort o sen ti do do po -
lí ti co não como pro du to puro da for ça, mas como uma
ló gi ca do po der, e des co briu a de mo cra cia como
“uma in de ter mi na ção e uma cri a ção tem po rá ria, ou
seja, como uma in ven ção his tó ri ca e ins ti tu i ção de di -
re i tos e como ne ga ção do po der in cor po ra do ou da
iden ti da de en tre o sa ber, a lei e o po der”

Des de 1970 par ti ci pou das lu tas con tra as vá ri-
as for mas de des tru i ção da uni ver si da de pú bli ca e la i-
ca im pos ta pelo Esta do bra si le i ro que, se gun do ela
“nos im pôs pri me i ro aqui lo que po de mos cha mar de
“uni ver si da de fun ci o nal” e que foi ofe re ci da à clas se
mé dia para com pen sá-la pelo seu apo io à di ta du ra,
ao lhe dar a es pe ran ça da as cen são so ci al por meio
do di plo ma uni ver si tá rio: é a uni ver si da de da mas si fi-
ca ção e do tre i na men to rá pi do, dos qua dros des ti na-
dos ao mer ca do de tra ba lho das em pre sas pri va das
que vi e ram se ins ta lar no Bra sil.”

Nos anos 80, a luta con tra a di ta du ra e pela de -
mo cra cia nor te ou seus pen sa men tos, sua obra e
suas ações e foi com esse es pí ri to que par ti ci pou com 
en tu si as mo da fun da ção do Par ti do dos Tra ba lha do-
res que, como ela pró pria diz “foi o mo men to mais lú -
ci do da de mo cra ti za ção no Bra sil na me di da em que
sua exis tên cia sig ni fi ca a re cu sa ao au to ri ta ris mo so -
ci al e po lí ti co que sem pre re le gou às clas ses po pu la-
res bra si le i ras uma po si ção e um pa pel su bal ter no”

Para Ma ri le na Cha uí o Par ti do dos Tra ba lha do-
res en quan to par ti do so ci a lis ta in tro du ziu no Bra sil a
idéia de de mo cra cia como a cri a ção dos di re i tos so ci-
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a is, eco nô mi cos e po lí ti cos e a idéia da re pú bli ca, do
es pa ço pú bli co das de ci sões e do po der.

Em seu dis cur so de agra de ci men to no úl ti mo
dia 28 de agos to na USP, quan do tan tos de seus ami -
gos lhe fo ram abra çar, Ma ri le na Cha uí nar rou de for -
ma tão es pe ci al a ra zão pela qual ha via ace i to re ce-
ber aque le tí tu lo, pois Espi no sa, seu gran de mes tre
ha via dito que mu i tas ve zes nos per de mos de nós
mes mos quan do fi ca mos em bus ca das hon ras. Dis -
se ra, to da via, que elas são boas quan do as de se ja-
mos com mo de ra ção. Alguns epi só di os e re fle xões fi -
ze ram-na ace i tar, como ela pró pria con ta:

“Con ta mi nha mãe, que, em 1946, vi si tou nos sa
pe que na ci da de in te ri o ra na um pi a nis ta po lo nês que
deu um con cer to. De po is de to car es plen do ro sa men-
te por mais de uma hora, o pi a nis ta le van tou-se e in -
da gou se ha via na pla téia quem to cas se pi a no e con -
vi da va os pi a nis tas lo ca is a to car al gu mas pe ças.
Embo ra hou ves se no pú bli co três pro fes so ras de pi a-
no e al gu mas alu nas ado les cen tes nin guém se apre -
sen tou. Para sur pre sa e pa vor de mi nha mãe, eu, com 
cin co anos de ida de e re cém-ini ci a da no pi a no, le van-
tei-me, fui ao pal co e to quei “Da nú bio Azul”, numa
ver são sim pli fi ca da. O que mi nha mão, a pla téia e o
pi a nis ta ja ma is sou be ram foi o mo ti vo de eu ter ido
exe cu tar in fan til men te o “Da nú bio Azul”. Lon ge de ser
a pre ten são de al guém que se jul ga va pi a nis ta, di ri-
gi-me ao pal co por que não pude su por tar que o pi a-
nis ta po lo nês con vi das se al guém para re u nir-se a ele
na qui lo que ama va fa zer e que nin guém se jun tas se a
ele, de i xan do-o so li tá rio no pal co. Foi o sen ti men to de
sua enor me so li dão que me le vou ao pi a no.

Se nar ro esse epi só dio é por que, e aqui vem mi -
nha res pos ta po lí ti ca, num mun do aca dê mi co he ge-
mo ni ca men te mas cu li no, con si de ro in to le rá vel a so li-
dão das mu lhe res e por isso, ao ser cha ma da ao pal -
co da hon ra, nele subi para que nele tam bém es te jam
as mu lhe res.

Num en sa io be lís si mo, cha ma do “O si lên cio das
ro ma nas”, o he le nis ta e ro ma nis ta Mo ses Fin ley nos
lem bra que as mu lhe res de Roma não pos su íam nome 
pró prio, pois seus no mes eram ape nas os de suas fa -
mí li as es cri tos no fe mi ni no. Des sas mu lhe res, es cre ve
Fin ley, não pos su í mos nada, se quer uma car ta, um po -
e ma. Pos su í mos ape nas as ins cri ções em suas lá pi-
des, nas qua is pais, ma ri dos e fi lhos di zem que fo ram
fi lhas, es po sas e mães ex tre mo sas e ama das. Pen so
que a ho me na gem que hoje me é fe i ta, faz par te do re -

co nhe ci men to do nome pró prio das mu lhe res, e que
ao ace i tá-la, con tri buo para di mi nu ir nos sa so li dão.

Num co mo ven te en sa io, “Um quar to para si”, um 
ci clo de con fe rên ci as de di ca do à re la ção en tre as mu -
lhe res e a li te ra tu ra, Vir gí nia Wo olf pro põe uma fic ção.
Ima gi ne mos, diz ela, que Sha kes pe a re ti ves se tido
uma irmã e que ela, como ele, fos se ex tre ma men te in -
te li gen te, sen sí vel, bem do ta da para as hu ma ni da-
des, ta len to sa para a po e sia e para a dra ma tur gia.
Enquan to ele re ce bia uma edu ca ção pro pí cia a de-
sen vol ver seu ta len to, ela era tre i na da nos afa ze res
do més ti cos e na pre pa ra ção para o ca sa men to. Qu -
an do ele par tiu para Lon dres, ela de ve ria par tir com
um ma ri do. Incon for ma da, fu giu tam bém para Lon-
dres. Ali, po rém, não con se guiu pu bli car seus po e mas
nem en ce nar suas pe ças, não ti nha abri go, co mi da
nem aga sa lho para os dias de frio. Numa no i te de in -
ver no, en co lhi da e na mais pro fun da so li dão, ain da jo -
vem, mor reu na neve, ig no ra da por to dos e de to dos
des co nhe ci da. E es cre ve Vir gí nia:

A irmã de Sha kes pe a re, da qual nin guém fala,
vive ain da.Ela vive em vós e em mim e em inú me ras
ou tras mu lhe res que não es tão pre sen tes aqui esta
no i te por que es tão la van do os pra tos ou ni nan do
seus fi lhos. Mas ela vive, pois os gran des po e tas não 
mor rem ja ma is, são pre sen ças eter nas; ape nas es -
pe ram a oca sião para apa re cer en tre nós em car ne e 
osso. Hoje, cre io, está em vós o po der de dar essa
oca sião à irmã de Sha kes pe a re. Eis mi nha con vic-
ção: (...) se ti ver mos 150 li bras de ren da e um quar to
só para nós, se ad qui rir mos o há bi to, a li ber da de e a
co ra gem de es cre ver exa ta men te o que pen sa mos,
se con se guir mos sair da sala-de-es tar e ver os hu-
ma nos não ape nas em suas re la ções uns com os ou -
tros ,mas tam bém com a re a li da de (...), en tão se
apre sen ta rá a oca sião para que a irmã mor ta de
Sha kes pe a re tome a for ma hu ma na a que teve tan -
tas ve zes de re nun ci ar. (...) Mas não há que es pe rar
sua vin da sem es for ço, sem pre pa ra ção de nos sa
par te, sem que es te ja mos re sol vi das a lhe ofe re cer
um novo nas ci men to,a pos si bi li da de de vi ver e de
es cre ver. Mas eu vos as se gu ro que ela virá, se tra ba-
lhar mos por ela e que tra ba lhar as sim é co i sa que
vale a pena.

Pa ra fra se an do Ma ri le na Cha uí a ho me na gem
que hoje o Se na do Fe de ral faz a ela é mais um “re co-
nhe ci men to de que é pos sí vel ti rar as mu lhe res da so -
li dão para vê-las dar vida à irmã de Sha kes pe a re.”

Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – A Pre si-
dên cia fará cons tar em ata o voto de con gra tu la ções
so li ci ta do.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 786, DE 2003

Nos ter mos do art. 258, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, Re que i ro seja apen sa do o Pro je-
to de Lei do Se na do nº 164, de 2003 ao Pro je to de Lei
do Se na do nº 75, de 2003, ten do em vis ta que am bas
as pro pos tas vi sam in tro du zir al te ra ções na Lei nº
9.656, de 1998.

Sala das Ses sões, 8 de se tem bro de 2003. –
Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O re que-
ri men to será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í do em 
Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II, c, 8, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Val mir Ama ral, Re gi nal do
Du ar te, Arthur Vir gí lio, Pa pa léo Paes e Edi son Lo bão
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na 
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exas se rão aten di dos.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é com gran de sa tis fa ção que su bi-
mos a esta tri bu na para fe li ci tar a par ce ria es ta be le ci-
da en tre o SESI e o Mi nis té rio da Edu ca ção, no es for-
ço con jun to de er ra di car o anal fa be tis mo nes te País.

Fala-se mu i to so bre a ne ces si da de de o Bra sil
con quis tar seu lu gar no mun do ou so bre a ca pa ci da-
de bra si le i ra de li de rar a Amé ri ca do Sul rumo a uma
or dem eco nô mi ca mun di al mais jus ta. É tema re cor-
ren te em de ba tes po lí ti cos, bem como em pro tes tos
mun do afo ra, a bru tal de si gual da de vi gen te na atu al
di vi são in ter na ci o nal do tra ba lho.

Ca u sa-nos ale gria, por tan to, per ce ber que o go -
ver no do Bra sil está di re ci o nan do es for ços que vão
além da mera ver ba li za ção de von ta des e de an se i os
po lí ti cos, para aden trar o bem mais fér til ter re no das
re a li za ções.

No con tex to de cres cen te in ter de pen dên cia en -
tre eco no mi as e pa í ses, nos sa com pe ti ti vi da de está
di re ta men te li ga da à ma i or qua li fi ca ção pro fis si o nal
do tra ba lha dor bra si le i ro. E é im pos sí vel des vin cu lar-

mos a efi ciên cia e a pro du ti vi da de dos tra ba lha do res
de um qua dro so ci al em que a edu ca ção me re ça pa -
pel de des ta que.

Sim, pois a al fa be ti za ção de jo vens e de adul tos
– meta pre cí pua do Mi nis tro Cris to vam Bu ar que – au -
men ta con si de ra vel men te as chan ces de in clu são so -
ci al de sig ni fi ca ti va par ce la de bra si le i ros que ain da
se en con tram nas bor das mar gi na li za das de nos so
te ci do so ci al.

Erra di car o anal fa be tis mo, para essa gen te, é o
mes mo que ge rar no vas pers pec ti vas, no vas pos si bi-
li da des de re a li za ção pes so al e pro fis si o nal, para os
mi lhões de ile tra dos des te País. Já che ga mos à con -
clu são de que pro mo ver o cres ci men to da eco no mia,
tão-so men te, não nos bas ta. É pre ci so cres cer com
qua li da de, é pre ci so cres cer com in clu são so ci al, é
pre ci so cres cer dan do a chan ce aos tra ba lha do res de 
se aper fe i ço a rem e de bus ca rem uma vida mais dig -
na, para si pró pri os e para seus fa mi li a res.

No caso es pe cí fi co da par ce ria en tre SESI e Mi -
nis té rio da Edu ca ção, cabe res sal tar mos o fato de o
con vê nio ser de ex ce len te cus to-be ne fí cio, uma vez
que cada alu no cus ta rá aos co fres do Mi nis té rio 15 re -
a is por mês, en quan to o al fa be ti za dor a ser ca pa ci ta-
do cus ta rá 20 re a is. O SESI, por sua vez, con tri bu i rá
com o mes mo va lor, ofe re cen do sua es tru tu ra fí si ca e
pe da gó gi ca, o que im pli ca for ne cer ma te ri al di dá ti co,
lo gís ti ca e as me to do lo gi as de en si no pre vis tas no
Pro gra ma SESI Edu ca ção do Tra ba lha dor.

No nos so en ten di men to, um dos gran des mé ri-
tos do pro gra ma é po der con tar com a imen sa ca pi la-
ri da de ge o grá fi ca de que dis põe o SESI atu al men te.
Esta en ti da de pos sui, nos dias de hoje, sa las de aula
em em pre sas, es co las pú bli cas e pri va das, clu bes e
até em igre jas.

Essa si tu a ção per mi te que a par ce ria te nha efe -
ti vo im pac to nas co mu ni da des, per mi te que o pro je to
se faça sen tir no con ví vio diá rio en tre as pes so as.
Esse é o pri me i ro pas so – pri me i ro, e fun da men tal –
em di re ção à trans for ma ção da so ci e da de.

E o ca mi nho da trans for ma ção so ci al, Srªs e
Srs.Se na do res, pas sa ne ces sa ri a men te pela mu dan-
ça de pa ra dig ma no pla no in di vi du al, uma vez que im -
pli ca a aqui si ção da ci da da nia per di da no cons tran gi-
men to do anal fa be tis mo.

O edu ca dor João Bos co Bon fim re la ta, ba se a do
em sua ex pe riên cia de al fa be ti za dor de adul tos no
âm bi to do Se na do Fe de ral, que, cer ta fe i ta, um adul to
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re cém-al fa be ti za do lhe dis se ra que sua ma i or sa tis fa-
ção era a de “po der en trar e sair dos lu ga res”. Fi nal-
men te, dis se-lhe o tra ba lha dor, ele se sen tia ca paz de 
ler o ró tu lo dos pro du tos que com pras se no su per-
mer ca do, fi nal men te po de ria ler a pa la vra “Mas cu li-
no”, es cri ta na por ta de ba nhe i ros pú bli cos.

Essas ex pe riên ci as, Sr. Pre si den te, tão ver da-
de i ras quan to pun gen tes, di fi cil men te se ría mos ca -
pa zes de ava li ar, pois des de cedo nos acos tu ma-
mos a ver e a apre en der o mun do atra vés da pa la-
vra es cri ta.

Na ce ri mô nia de as si na tu ra do Pro to co lo de
Inten ções, re a li za da na sede da Con fe de ra ção Na ci o-
nal da Indús tria (CNI), o ope rá rio da cons tru ção ci vil
José Pe re i ra Lima, re pre sen tan do os tra ba lha do res
al fa be ti za dos pelo SESI, afir mou que “O ca mi nho do
bra si le i ro está na pon ta do lá pis. Um país com o seu
povo al fa be ti za do é um país de sen vol vi do, um país de 
Pri me i ro Mun do”. Por trás da sin ge le za da afir ma ti va,
en con tra-se per cep ção bas tan te acer ta da acer ca das 
ne ces si da des pre men tes do País.

Não po de mos con ce ber fu tu ro bri lhan te para o
Bra sil en quan to nos so en fo que for o de for ne cer
mão-de-obra ba ra ta e des qua li fi ca da para o res tan te
do mun do. Nos so foco e nos sa meta de vem con cen-
trar-se na bus ca da efi ciên cia fun da da no tra ba lho
pro du ti vo, na mão-de-obra va lo ri za da e aper fe i ço a da
pelo aces so à edu ca ção.

É nes se pon to que en ten de mos a par ce ria en tre
o SESI e o Mi nis té rio da Edu ca ção como es tra té gi ca.
Não se tra ta, ape nas, de ofe re cer al fa be ti za ção a um
gru po de adul tos de ter mi na dos. Há tam bém a gran de
ex pec ta ti va, por par te do tra ba lha dor, de ha ver con-
tra par ti da efe ti va, por meio de me lhor in ser ção no
mer ca do de tra ba lho.

Nes se sen ti do, con ta mos com o de po i men to do
pró prio Pre si den te Lula, ele mes mo tor ne i ro me câ ni-
co for ma do pelo SENAI. Se gun do as pa la vras do Pre -
si den te, foi por in ter mé dio do SENAI que ele saiu do
sa lá rio mí ni mo. O SENAI, para ele, foi sua “pri me i ra
con quis ta de ci da da nia”.

A par ce ria en tre o SESI e o Mi nis té rio da Edu ca-
ção pode, igual men te, ter o con dão de des per tar ou -
tras en ti da des que tam bém pos sam con tri bu ir para a
er ra di ca ção do anal fa be tis mo. O Mi nis tro da Edu ca-
ção re ce be ria esta se ma na, por exem plo, o re pre sen-
tan te do Cen tro de Inte gra ção Empre sa Esco la
(CIEE), com o ob je ti vo de cri ar pro je to de al fa be ti za-

ção em to das as 220 uni da des da ins ti tu i ção es pa lha-
das pelo País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve mos
como al vis sa re i ras as pers pec ti vas de en ga ja men to
de se to res do em pre sa ri a do na ca u sa re pre sen ta da
pela er ra di ca ção do anal fa be tis mo. É pre ci so des per-
tar as cons ciên ci as ador me ci das da que les agen tes
eco nô mi cos que es que cem – ou, o que é pior, fin gem
es que cer – do fato de se rem as em pre sas as pri me i-
ras be ne fi ciá ri as da al fa be ti za ção e do au men to da
es co la ri da de dos em pre ga dos.

A pro du ti vi da de, a efi ciên cia, o me nor ín di ce de
aci den tes, o des per tar para so lu ções no vas e cri a ti-
vas, to dos es ses as pec tos es tão um bi li cal men te li ga-
dos ao aces so à edu ca ção.

Espe ra mos, Sr. Pre si den te, que a par ce ria en tre
o SESI e o Mi nis té rio da Edu ca ção seja ape nas o pri -
me i ro ato de um mo vi men to que, ao fi nal, con si ga ex -
pur gar, de for ma de fi ni ti va, o anal fa be tis mo de nos so
ter ri tó rio. E que lu te mos, no pla no ex ter no, por uma di -
vi são de tra ba lho mais jus ta, por que já a te re mos al -
can ça do den tro de nos so País.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

REFORMAS MEIAS-SOLAS

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na, na tar de de hoje, para co men tar o edi to-
ri al do jor nal Fo lha de S. Pa u lo, in ti tu la do “Emen da
Fran kens te in, ar ti go ca ran gue jo”, pu bli ca do na sua
edi ção de 19 de agos to do cor ren te.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que a in ser ção nos ana is do Se na do é opor tu na
e ser ve, in clu si ve, de aler ta ao Pre si den te Lula a fim
de que re ve ja os tex tos das Re for mas que en vi ou ao
Con gres so Na ci o nal, pois se fos sem apro va das com
o tex to ori gi nal o Bra sil an da ria igual ao ca ran gue jo,
pra trás.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, em ar ti go pu bli ca do na edi ção de on -
tem de O Esta do de S. Pa u lo e de O Glo bo, o ex-pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ana li sa o in te-
res se na ci o nal di an te da glo ba li za ção, as si nan do ser
ne ces sá rio mais do que pro te ci o nis mo e mera subs ti-
tu i ção de im por ta ção. Ele, que ago ra tam bém as si na
um ar ti go se ma nal no jor nal El Cla rin, de Bu e nos Ai -
res, sus ten ta que o in te res se na ci o nal de i xou de con -
fun dir-se com o pro te ci o nis mo co mer ci al ou a sim ples
subs ti tu i ção de im por ta ções: é ne ces sá ria, isso sim, a 
bus ca de uma in ser ção ade qua da na eco no mia glo -
ba li za da.

Pela opor tu ni da de do tema, pas so à sua le i tu ra:

INTERESSE NACIONAL E GLOBALIZAÇÃO

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

O úl ti mo dia 31 de agos to mar cou o
ter ce i ro ani ver sá rio do Pri me i ro Encon tro
dos Che fes de Esta do dos pa í ses da Amé ri-
ca do Sul, re a li za do em Bra sí lia. Àque le en -
con tro se se guiu ou tro, no ano pas sa do, em
Gu a ya quil, no Equa dor.

Era de es tra nhar que, qua se 200 anos
de po is da for ma ção de Esta dos na ci o na is
na re gião, nun ca os pre si den tes se ti ves sem
en con tra do para dis cu tir os pro ble mas co-
muns e para pro cu rar a me lhor for ma de co -
or de na rem po lí ti cas eco nô mi cas fa vo rá ve is
a seus po vos.

No sé cu lo 19 se di zia que os pa í ses vi -
zi nhos tal vez ti ves sem medo, mais do que
do por te do Bra sil, de sua for ma de go ver no.
Cer ca do por Re pú bli cas – em bo ra al gu mas
de las “ca u di lhes cas” -, o Impé rio bra si le i ro
po de ria des per tar o te mor do ab so lu tis mo e
do ex pan si o nis mo. Embo ra nos sos im pe ra-
do res, Pe dro I e Pe dro II, so bre tu do o úl ti mo,
não ti ves sem in cli na ções an ti li be ra is, eram
ca be ças co ro a das e des cen di am de gran-
des fa mí li as mo nár qui cas eu ro péi as, não
ape nas dos Bra gan ças, mas dos Bour bons
e dos te mi dos Habs bur gos.

Ape sar das guer ras tra va das pelo Bra-
sil no sé cu lo 19 con tra al guns pa í ses
sul-ame ri ca nos, nos úl ti mos 25 anos da que-
le sé cu lo e no ta da men te com a Re pú bli ca,
nada mais ha via para te mer. O gran de pa-
tro no de nos sa di plo ma cia, o ba rão do Rio
Bran co, no iní cio do sé cu lo 20, já re co men-

da va: aten ção à Ba cia do Pra ta e boas re la-
ções com os Esta dos Uni dos. Foi o que fi ze-
mos.

Fo mos à guer ra duas ve zes, em 1914
e em 1944, ao lado dos Ali a dos, ame ri ca nos
à fren te, e pro cu ra mos ad mi nis trar nos sas
re la ções com a Amé ri ca La ti na. Mas con ti-
nu a mos, em lar ga me di da, de cos tas uns
para os ou tros.

A mu dan ça veio com a for ma ção do
Mer co sul. Deve-se ao go ver no Sar ney o ter
re to ma do as pre o cu pa ções de Rio Bran co e 
Var gas so bre a ali an ça do A-B-C (Argen ti na,
Bra sil, Chi le) e de Jus ce li no Ku bits chek com 
a Ope ra ção Pan-Ame ri ca na e, com essa
ins pi ra ção his tó ri ca, ter-se vol ta do para a
Amé ri ca his pâ ni ca e lan ça do as ba ses do
Mer co sul.

Daí por di an te, os go ver nos do Bra sil
se em pe nha ram na cons tru ção do Mer co sul,
com mais ou me nos êxi to, de pen den do das
flu tu a ções eco nô mi cas. Mas o pro pó si to po -
lí ti co se man te ve inal te rá vel.

O pas so na di re ção da Amé ri ca do Sul 
foi a con se qüên cia na tu ral des ta bus ca de
in ser ção em ter ra fir me. Seu pro pó si to não
iso la ci o nis ta fi cou cla ro com o con vi te ao mi -
nis tro do Exte ri or do Mé xi co para que par ti-
ci pas se da re u nião de Bra sí lia de 2001.
Dela de ri vou todo um pla no de in te gra ção fí -
si ca (es tra das, fon tes ener gé ti cas, co mu ni-
ca ções etc.) fe i to pelo BID em co la bo ra ção
com a Cor po ra ção Andi na de Fo men to e
com o Fon pla ta.

Pro gres si va men te, como ain da ago ra
no Peru, mais e mais pa í ses se as so ci am
ao Mer co sul e os acor dos de co mér cio se
am pli am.

Esta é a ques tão cen tral na con so li da-
ção de uma po lí ti ca de paz e in te gra ção:
para res pon der à glo ba li za ção é pre ci so que 
os pa í ses em de sen vol vi men to, ao in vés de
en fi a rem a ca be ça na are ia como aves tru-
zes, cri an do bar re i ras al fan de gá ri as e au-
men tan do ta ri fas, se pre pa rem para de fen-
der os in te res ses na ci o na is num mun do as -
si me tri ca men te glo ba li za do.

É na tu ral que se en con tre mais cor res-
pon dên cia, e tal vez mes mo so li da ri e da de,
en tre pa í ses da mes ma re gião que es te jam
em fase de de sen vol vi men to si mi lar do que
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com os pa í ses ri cos do G-8. O acor do que o 
Bra sil fez com o Mé xi co há qua se dois anos, 
mes mo li mi ta do, per mi tiu que este país
subs ti tu ís se, de al gu ma for ma, o flu xo de re -
cur sos pro vin dos an te ri or men te do co mér cio
com a Argen ti na, que, mo men ta ne a men te,
se es tan ca ra. Foi um bom exem plo.

Mas es ses es for ços são in su fi ci en tes.
No mun do glo ba li za do os in te res ses na ci o-
na is se des do bram em vá ri os ta bu le i ros. Em 
acor dos he mis fé ri cos, como o da Alca. Em
acor dos en tre a União Eu ro péia e o Mer co-
sul, em acor dos bi la te ra is com a Chi na ou a
Índia – e isso sem es que cer as es fe ras mul -
ti la te ra is.

As ne go ci a ções que o Bra sil le vou adi -
an te em Doha, em no vem bro de 2001, sem -
pre co o pe ran do com os pa í ses ami gos, fo-
ram im por tan tes para a de fe sa de nos sos
in te res ses. Elas fo ram pre ce di das pela vi go-
ro sa ba ta lha para ga ran tir, no âm bi to dos
tra ta dos so bre pro pri e da de in te lec tu al
(TRIPs), a fa bri ca ção de me di ca men tos
con tra a aids. Nes tes úl ti mos dias, de novo,
na pre pa ra ção da re u nião de Can cún, nos sa
di plo ma cia luta para que o pon to de vis ta
mío pe, ex pres so na pro pos ta nor te-ame ri ca-
na-eu ro péia, não pre va le ça, evi tan do-se as -
sim o pos sí vel fra cas so da con fe rên cia.

O es pí ri to des se acor do só pode ser
na li nha do que de fen di em Qu e bec, em
2001, so bre a Alca: ela será bem-vin da se
per mi tir aces so aos mer ca dos mais di nâ mi-
cos, re gras com par ti lha das so bre an ti dum-
ping, re du ção das bar re i ras não-ta ri fá ri as,
eli mi na ção do pro te ci o nis mo das re gras sa -
ni tá ri as e cor re ção das as si me tri as exis ten-
tes no co mér cio agrí co la. Essa ori en ta ção
foi sus ten ta da por mim di an te de to dos os
che fes de go ver no do He mis fé rio. Ou tra não 
pode ser nos sa ati tu de nas tra ta ti vas da
OMC.

O in te res se na ci o nal de i xou de se con -
fun dir com o pro te ci o nis mo co mer ci al e com 
a mera subs ti tu i ção de im por ta ção. Ele re a-
pa re ceu, mais for te, na bus ca de uma in ser-
ção ade qua da na eco no mia glo ba li za da. A
tá ti ca pode le var-nos à de fe sa de tri lhas di-
fe ren ci a das, mas a es tra té gia é a mes ma e
tem como foco au men tar nos sa par ti ci pa ção
na pro du ção e na ex por ta ção dos bens ne -
ces sá ri os a uma eco no mia em ex pan são,

numa so ci e da de que de se ja re du zir a po-
bre za e lu tar por uma glo ba li za ção me nos
as si mé tri ca.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, não são pou cos os que con si de ram
o al co o lis mo um pro ble ma so bre o qual já dis se mos
o que ha via a ser dito e so bre o qual já es ta mos fa -
zen do o que há para ser fe i to. Não há como ne gar,
é bem ver da de, que o al co o lis mo é uma das do en-
ças mais es tu da das e com ba ti das em todo o mun-
do. Vol ta e meia, con tu do, é im por tan te que re fres-
que mos nos sas me mó ri as com al guns da dos e al -
gu mas con si de ra ções so bre esse fla ge lo do mun do
mo der no. Como mé di co e Se na dor da Re pú bli ca,
não po de ria de i xar de lan çar meu aler ta so bre os
ma le fí ci os do con su mo abu si vo das be bi das al coó-
li cas.

Em re por ta gem re cen te, a re vis ta se ma nal Istoé
nos in for ma que o al co o lis mo já atin ge 11% da po pu-
la ção adul ta bra si le i ra. Algu mas ins ti tu i ções di vul gam
per cen tu a is ain da mais ele va dos, que che gam a 15%. 
É o mes mo in ter va lo em que ge ral men te se si tua a
taxa mun di al, que va ria en tre 10 e 15%.

O ál co ol, in dis cu ti vel men te, é a mais dis se mi-
na da das dro gas. Esti ma-se que sete em cada dez
bra si le i ros já ex pe ri men ta ram al gum tipo de be bi da
al coó li ca. Seu con su mo é ace i to com uma na tu ra li-
da de in jus ti fi cá vel, caso con si de re mos os cus tos fi -
nan ce i ros e os da nos so ci a is pro vo ca dos por essa
subs tân cia.

Sr. Pre si den te, a dro ga mais di fun di da e mais
con su mi da no mun do é, tam bém, a mais pro ble má ti-
ca, a mais cus to sa e a mais so ci al men te da no sa. As
ta xas de con su mo en tre os jo vens, por exem plo, são
pre o cu pan tes. O ál co ol é a dro ga mais po pu lar en tre a 
ju ven tu de bra si le i ra. Cer ca de 70% dos jo vens da ci -
da de de São Pa u lo co me çam a be ber en tre os 10 e os 
12 anos de ida de. Se gun do uma pes qui sa re a li za da
em cin co ca pi ta is do País, 45% dos jo vens en tre 13 e
19 anos en vol vi dos em aci den tes au to mo bi lís ti cos ha -
vi am in ge ri do be bi da al coó li ca.

Sa be mos, ain da, que mo to ris tas al co o li za dos
são res pon sá ve is por cer ca de 65% dos aci den tes fa -
ta is em São Pa u lo. Nos hos pi ta is psi quiá tri cos bra si le-
i ros, apro xi ma da men te 90% das in ter na ções por de -
pen dên cia de dro gas acon te cem de vi do ao ál co ol.

Ou tro dado alar man te ve i cu la do pela re vis ta
Istoé diz res pe i to ao alas tra men to do al co o lis mo en tre
as mu lhe res. Ano após ano, a in ci dên cia de de pen-
den tes mu lhe res vem au men tan do pro por ci o nal men-
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te em re la ção aos ho mens. No gru po Alcoó li cos Anô -
ni mos (AA), a an ti ga pro por ção de qua tro ho mens
para cada mu lher já é de dois ho mens para cada mu -
lher.

Os da nos que o ál co ol ca u sa ao cor po hu ma no
são imen sos. O uso abu si vo da dro ga é ca paz de pro -
vo car o apa re ci men to de mais de 350 do en ças fí si cas
e psí qui cas. Cito, como exem plos, a di mi nu i ção das
fun ções ce re bra is, como per da de me mó ria, di fi cul da-
de de apren di za gem e de con cen tra ção; cân ce res de
esô fa go, de es tô ma go e de pân cre as; ma les car día-
cos e ele va ção da pres são ar te ri al; cir ro se he pá ti ca;
pan cre a ti te crô ni ca; pro ble mas na gra vi dez; e dis fun-
ções se xu a is, como di mi nu i ção da li bi do e im po tên cia.
Des ta co, ain da, que o abu so do ál co ol au men ta as
chan ces de se con tra ir o HIV, uma vez que a pes soa
re la xa nos cu i da dos e pas sa a apre sen tar com por ta-
men to de ris co, como, por exem plo, ter re la ções se xu-
a is sem o uso de pre ser va ti vos.

Uma das ques tões que eu gos ta ria de ver abor -
da das com mais ên fa se nas cam pa nhas con tra o al -
co o lis mo é a re la ção exis ten te en tre essa do en ça e os 
aci den tes de tra ba lho. Os da nos ca u sa dos pelo ál co ol
afe tam a pro du ti vi da de do tra ba lha dor e co lo cam em
ris co sua vida e sua in te gri da de fí si ca, pois re du zem
seus ní ve is de con cen tra ção e de aten ção.

Os pre ju í zos que o ál co ol ca u sa às em pre sas
são as tro nô mi cos. Cal cu la-se que, no Bra sil, pro ble-
mas re la ci o na dos ao ál co ol res pon dam por uma que -
da de pro du ti vi da de equi va len te a 500 mi lhões de dó -
la res anu a is. Cer ca de 25% dos aci den tes de tra ba lho
são ca u sa dos por fun ci o ná ri os al co o li za dos ou de bi li-
ta dos pelo uso da dro ga. Os usuá ri os do ál co ol fal tam
dez ve zes mais do que os não-usuá ri os. Nos Esta dos
Uni dos, o cus to da de pen dên cia quí mi ca al can ça im -
pres si o nan tes 140 bi lhões de dó la res anu a is, tra du zi-
dos em per das pa tri mo ni a is, fur tos, fal tas, aci den tes,
des pe sas mé di cas e cor ro são de 10% da fo lha de pa -
ga men to.

Vá ri as em pre sas pú bli cas e pri va das já têm pro -
gra mas de pre ven ção e tra ta men to de de pen den tes,
como é o caso da Com pa nhia de Enge nha ria de Trá-
fe go de São Pa u lo. As em pre sas es tão per ce ben do as 
van ta gens de tra tar de seus fun ci o ná ri os al coó la tras,
ao in vés de de mi ti-los. Na pon ta do lá pis, fica mais ba -
ra to re cu pe rar os em pre ga dos de pen den tes do que
man tê-los pro du zin do pou co. Sim ples men te afas-
tá-los, por sua vez, exi gi ria gas tos adi ci o na is com o
tre i na men to de subs ti tu tos.

Srªs e Srs. Se na do res, não há dú vi da de que o
al co o lis mo é um gra vís si mo pro ble ma de sa ú de pú bli-
ca. É a pri me i ra ca u sa de aci den tes de tra ba lho, uma

das prin ci pa is nos aci den tes de trân si to e a ter ce i ra
ca u sa mor tis no Bra sil. O fato de que o nú me ro de al -
coó la tras no País está cres cen do re for ça a ne ces si-
da de de cam pa nhas mais enér gi cas, vol ta das prin ci-
pal men te para a ju ven tu de, fase da vida em que a
gran de ma i o ria das pes so as es ta be le ce o pri me i ro
con ta to com as be bi das al coó li cas.

A ex pe riên cia nor te-ame ri ca na da Lei Seca de i-
xou cla ro que a pro i bi ção não é o ca mi nho para a so -
lu ção do pro ble ma. É pre ci so, aci ma de tudo, edu car a 
po pu la ção para os ma les de cor ren tes do con su mo
abu si vo do ál co ol e de ou tras dro gas. A res tri ção da
pu bli ci da de, ora em es tu do na es fe ra go ver na men tal,
pode ser uma das for mas de ata car esse mal que de -
ve mos, a todo cus to, ten tar er ra di car.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ain da hoje, duas se ma nas já de cor ri das,
o povo bra si le i ro per ma ne ce cho ca do com o que
acon te ceu em Alcân ta ra no úl ti mo dia 22 de agos to.

De fato, a ex plo são do Ve í cu lo Lan ça dor de Sa -
té li tes teve a cru el ca pa ci da de de jun tar, num úni co
even to, sig ni fi ca ti vas per das hu ma nas, ci en tí fi cas e
ma te ri a is. E é na tu ral, por tan to, que es te ja mos ain da
sob o im pac to dos mu i tos de ta lhes da tra gé dia a que
fo mos apre sen ta dos.

Não obs tan te, Sr. Pre si den te, é im pres cin dí vel
que à jus ta co mo ção acres cen te mos um com pro mis-
so: o de bus car, com isen ção e se re ni da de, a iden ti fi-
ca ção das ca u sas e das con se qüên ci as do aci den te.

Qu an to às ca u sas, é evi den te que não de ve mos
ser aço da dos: so men te uma in ves ti ga ção cri te ri o sa, a 
car go das en ti da des com pe ten tes, será ca paz de de -
ter mi ná-las. Até lá, o que te mos são hi pó te ses, in si nu-
a ções, pal pi tes e con jec tu ras.

De qual quer ma ne i ra, eu pen so que se ria omis -
so se não apon tas se um fato. Um fato que tal vez ve -
nha a ser ca rac te ri za do, tão-so men te, como in fe liz co -
in ci dên cia. Mas que pode, por ou tro lado, ter al gu ma
cor re la ção com os ru mos que to ma ram os acon te ci-
men tos.

Re fi ro-me, Srªs e Srs. Se na do res, à dra má ti ca
re du ção, ao lon go dos anos, dos in ves ti men tos re a li-
za dos no pro gra ma ae ro es pa ci al bra si le i ro.

Nes se sen ti do, cabe aten tar para ma té ria pu bli-
ca da no Cor re io Bra zi li en se, em sua edi ção do úl ti-
mo dia 28 de agos to.
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De acor do com a re fe ri da ma té ria, en tre 1985 e
1989, o Go ver no Fe de ral in ves tiu no pro gra ma, por
ano, va lor equi va len te a 104 mi lhões de dó la res.

Entre 1990 e 1994, os in ves ti men tos anu a is ca í-
ram para 52 mi lhões de dó la res; ou seja, me ta de do
que fora de sem bol sa do no pe río do an te ri or.

Entre 1995 e 2002, in ves tiu-se ain da me nos: 35
mi lhões de dó la res por ano.

Por fim, che ga mos ao pon to de, nos pri me i ros
oito me ses de 2003, ter in ves ti do no pro gra ma ae ro-
es pa ci al do Bra sil a mo des ta quan tia de 21 mi lhões
de re a is, que equi va lem a 7 mi lhões de dó la res.

Em re su mo: num pro gra ma de tal mag ni tu de,
num pro gra ma de ine gá vel re le vân cia para o de sen-
vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co de nos so País –
isso para não fa lar de seus des do bra men tos no cam -
po eco nô mi co –, es ta mos in ves tin do, hoje, cer ca de
10% do que in ves tía mos na se gun da me ta de da dé -
ca da de 80.

Infe liz men te, é mu i to pou co.
E o va lor tor na-se ain da mais ir ri só rio se com pa-

ra do a ou tros nú me ros que cos tu mam fre qüen tar nos -
so ce ná rio eco nô mi co.

Por exem plo: de acor do com in for ma ções da Se -
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, o Bra sil gas tou, so men-
te no ano pas sa do, 75 bi lhões de re a is – que re pre-
sen tam 25 bi lhões de dó la res – no pa ga men to dos ju -
ros no mi na is de sua dí vi da pú bli ca. Um va lor, ve jam
bem, qua se 1000 ve zes ma i or que o des pen di do no
pro gra ma ae ro es pa ci al.

É cla ro que um Go ver no, se de se ja ser res pe i ta-
do, não pode ig no rar seus com pro mis sos.

Mas ao mes mo tem po, Srªs Se na do ras, Srs. Se -
na do res, não de i xa de ser frus tran te ve ri fi car que uma 
pe que nís si ma mu dan ça na taxa de ju ros, na se gun da
ou ter ce i ra casa de po is da vír gu la, já se ria su fi ci en te
para per mi tir o me lhor de sen vol vi men to des se e de
ou tros pro gra mas es sen ci a is ao Bra sil.

De modo que é pre ci so, é fla gran te men te pre ci-
so, que o Go ver no Fe de ral con ce da a nos so pro gra-
ma ae ro es pa ci al, em ter mos po lí ti cos e, como de cor-
rên cia, em ter mos or ça men tá ri os, a im por tân cia e a
ur gên cia de vi das.

Qu an to às con se qüên ci as da tra gé dia, são por
de ma is evi den tes.

Em pri me i ro lu gar, a mais do lo ro sa, a mais ir re-
pa rá vel: as per das hu ma nas.

É in con tes te, Sr. Pre si den te, que os nú me ros
cho cam. Afi nal, são 21 mor tos. Mas o cho que é ain da
ma i or, ain da mais car re ga do de emo ção e pun gên cia,
se co me ça mos a as so ci ar no mes a es ses nú me ros.

O tem po, ob vi a men te, não me per mi te a ci ta ção
de to dos.

Mas to me mos al guns no mes, ao aca so.
Sid ney Apa re ci do de Mo ra es, téc ni co em ele trô-

ni ca de 38 anos, era um bra si le i ro como to dos nós.
Sua es po sa, Be re ni ce, é uma bra si le i ra como to dos
nós. Seus fi lhos, Vic tor, de 10 anos, e Lu cas, de 2
anos, bra si le i ros como nos sos fi lhos ou ne tos, per de-
ram o pai, o ído lo.

Ma u rí cio Bi el la de Sou za Val le, en ge nhe i ro me -
câ ni co de 42 anos, de i xa a es po sa, Te re si nha.

E ou tros 19 téc ni cos de i xam a sa u da de em suas 
es po sas, em seus fi lhos, em seus pais, em seus ir -
mãos, em seus ami gos.

Essa, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, é a per -
da cru ci al: bra si le i ros mor tos; so nhos des fe i tos; es pe-
ran ças per di das.

De ou tra par te, há que se la men tar a per da de
co nhe ci men to.

Per de ram a vida, no aci den te, téc ni cos de ca pa-
ci da de in ques ti o ná vel; téc ni cos que tra ba lha vam no
CTA há 15 ou 20 anos; téc ni cos for ja dos em fre qüen-
tes cur sos de es pe ci a li za ção, mes tra do, dou to ra do ou 
pós-dou to ra do, mu i tos de les re a li za dos no ex te ri or;
téc ni cos que do mi na vam as di ver sas áre as da ciên cia
ae ro es pa ci al.

Subs ti tuí-los, sa be mos to dos, não será fá cil.
Fi nal men te, exis tem as per das ma te ri a is: uma

boa par te do bi lhão de dó la res in ves ti do nos úl ti mos
vin te anos, no de sen vol vi men to de sa té li tes e lan ça-
do res, foi, de uma for ma ou de ou tra, de sa pro ve i ta da.

De qual quer ma ne i ra, Sr. Pre si den te, é im por-
tan tís si mo que o trá gi co ba lan ço do aci den te não nos
leve ao de sâ ni mo.Ao con trá rio: no in te res se de nos so
País, na bus ca do co nhe ci men to ci en tí fi co e tec no ló-
gi co – e do avan ço eco nô mi co e so ci al que ele pro pi-
cia –, e até como ho me na gem aos 21 már ti res de
Alcân ta ra, é pre ci so que o pro gra ma ae ro es pa ci al
bra si le i ro seja re to ma do com vi gor ain da ma i or.

Não po de mos, afi nal, des pre zar todo o es for ço
já em pre en di do; não po de mos ig no rar as pe cu li a res
con di ções na tu ra is do sí tio de Alcân ta ra, que o tor -
nam ide al para o lan ça men to de sa té li tes e des per-
tam o in te res se de mu i tos pa í ses; não po de mos, aci -
ma de tudo, fi car in di fe ren tes ao fato de que o do mí nio
des sa área da ciên cia e da tec no lo gia é fun da men tal
para a so be ra nia do Bra sil.

De for ma que vol to, Srªs e Srs. Se na do res, a
meu ape lo ini ci al: é pre ci so au men tar, sig ni fi ca ti va-
men te, os in ves ti men tos no pro gra ma.
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E é pre ci so, an tes de mais nada, vis lum brar as
fon tes de re cur sos que vi a bi li za ri am esse au men to
dos in ves ti men tos. O pró prio Pre si den te da Agên cia
Espa ci al Bra si le i ra aca ba de ofe re cer uma op ção: a
uti li za ção no pro gra ma ae ro es pa ci al de ver bas da
Infra e ro, que po de ri am ga ran tir, nos pró xi mos três
anos, um apor te adi ci o nal de re cur sos da or dem de
240 mi lhões de re a is.

Nes te ano, re pi to, gas ta mos até agos to cer ca de 
21 mi lhões de re a is. Isso quan do o or ça men to apro va-
do é de 132 mi lhões de re a is. Um or ça men to que, ain -
da as sim, está lon ge de ser o ide al.

O dis pên dio anu al dos Esta dos Uni dos com seu
pro gra ma ae ro es pa ci al, por exem plo, é 338 ve zes
ma i or. E vale lem brar que o Pro du to Inter no Bru to da -
que le País é cer ca de 14 ve zes su pe ri or ao nos so.
Ocor re, Sr. Pre si den te, que, en tre ou tras di fe ren ças,
nos Esta dos Uni dos um pes qui sa dor da Nasa com ní -
vel de dou to ra do ga nha o equi va len te a 30.000 re a is
por mês; no Bra sil, um pes qui sa dor com a mes ma for -
ma ção tem sa lá rio men sal de 4.500 re a is.

De ou tra par te, o in ves ti men to do Ja pão em seu
pro gra ma ae ro es pa ci al é 19 ve zes ma i or que o do
Bra sil.

Em suma: nota-se que pa í ses como os Esta dos
Uni dos e o Ja pão pre o cu pam-se com seu fu tu ro. É
tem po de que tam bém nos pre o cu pe mos com o nos -
so.

Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 123, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mo
 do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 23, de 2003, que de fi ne nor mas de re -
gu la ção para o se tor far ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de
Re gu la ção do Mer ca do de Me di ca men to – CMED e
al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Edu ar do Cam pos (PSB-PE), pre li mi-
nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti-
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria, e quan to ao mé -
ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos ter mos de
Pro je to de Lei de Con ver são, que ofe re ce, aco lhen do
na ín te gra a Emen da nº 9, e par ci al men te, as Emen -
das nºs 6 e 7; e pela re je i ção das Emen das nºs 1 a 5, 8 
e 10, apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta.

Re la tor re vi sor: Se na dor Ro me ro Jucá

2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 13, de
2003, ten do com pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér -
gio Zam bi a si, que al te ra a  re da ção do § 4º do art. 18
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a or ga ni za-
ção de Mu ni cí pi os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 768, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor João Alber to Sou za.

3

REQUERIMENTO Nº 626, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 222,

§ 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
626, de 2003, do Se na dor Hé lio Cos ta, so li ci tan do
seja en ca mi nha do voto de lou vor à pro pos ta do
ex-Chan ce ler is ra e len se Shi mon Pe res, de in ter na ci-
o na li za ção da par te an ti ga da ci da de de Je ru sa lém,
com vis tas à ces sa ção das hos ti li da des ára be-is ra e-
len ses, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.192, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

4

REQUERIMENTO Nº 724, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 222,

§ 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
724, de 2003, do Se na dor Pe dro Si mon e ou tros Se -
nho res Se na do res, pro pon do à Orga ni za ção das Na -
ções Uni das a in di ca ção do nome do Emba i xa dor
Sér gio Vi e i ra de Mel lo, mor to, em 19 de agos to úl ti mo,
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em aten ta do ter ro ris ta con tra a sede da re pre sen ta-
ção da ONU no Ira que, como can di da to ao Prê mio
No bel da Paz de 2003.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.193, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy.
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REQUERIMENTO Nº 646, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
646, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 25 e 268, de 2002, por ver sa rem so bre a mes ma
ma té ria.
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REQUERIMENTO Nº 675, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
675, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na ,so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 81, de 2002, e 83, de 2003, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.
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REQUERIMENTO Nº 676, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
676, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 176, de 2000,  263, 270 e 295, de 2003, por re gu-
la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 59 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO, NA
SESSÃO DO ÚLTIMO DIA 05 DE
SETEMBRO, QUE ORA SE PUBLICA POR
HAVER SIDO RETIRADO PELO ORADOR
PARA REVISÃO.

(Art. 201, §2º, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por que so -
mos con tra o pro je to de re for ma tri bu tá ria do PT?

Pri me i ro, por que esse pro je to não é de um re for-
ma es tru tu ral. Na es sên cia, o ob je ti vo é pror ro gar a

CPMF e a DRU, a Des vin cu la ção de Re ce i tas da
União. As de ma is nor mas do pro je to não pas sam de
mu i to en fe i te para pou co re che io nes se bolo que é o
pro je to do PT. Mes mo no caso do ICMS, mu i to es pa ço
se deu a esse im pos to na emen da, po rém, quan do
che ga mos aos úl ti mos dis po si ti vos, des co bri mos que
não há data para en trar em vi gor, pois de pen de, den -
tre ou tros atos e fa tos, de una ni mi da de dos vin te e
sete Go ver nos es ta du a is.

Se gun do, por que os me i os não aten dem ou são
in su fi ci en tes para os fins pro pos tos. Nun ca se con se-
guiu tan to con sen so na so ci e da de em tor no dos ob je-
ti vos a se rem per se gui dos pela re for ma tri bu tá ria: pri -
me i ro, para não au men tar ain da mais a car ga tri bu tá-
ria; se gun do, para re du zir e eli mi nar tri bu tos so bre ex -
por ta ções e in ves ti men tos; ter ce i ro, para fo men tar a
ge ra ção de em pre go; quar to, para não me xer no pac -
to fe de ra ti vo. A Opo si ção con cor da com o Go ver no
em tor no de tais prin cí pi os, po rém de nun cia que o de -
ta lha men to das me di das in clu í das no pro je to se re ve-
la in su fi ci en te e até ine xis ten te. Ain da aca ba rão di-
zen do uns que o já no tó rio es te li o na to ele i to ral ago ra
ga nha sua ver são no for ma to de es te li o na to tri bu tá rio.

Ter ce i ro, por que está sen do ras ga da a Car ta de
Bra sí lia, que se la va o acor do fir ma do en tre o Pre si-
den te e os Go ver na do res. Re pro du zo um tre cho na
ín te gra: “A re for ma de ve rá ser ne u tra para os en tes da 
Fe de ra ção”. Não é o que faz a emen da. Por exem plo,
a pro pos ta, cor re ta men te, dá imu ni da de do ICMS
para as ex por ta ções, po rém, in de vi da men te, não as -
se gu ra re cur sos para trans fe rir aos Esta dos que mais
per dem com tal nor ma.

Enfim, não que re mos uma re car ga tri bu tá ria,
nem uma re cen tra li za ção fis cal, mas uma Re for ma
com R ma i ús cu lo, que pode ter um tex to en xu to e fo -
ca do, mas que deve ser ver da de i ra men te efi caz para
re mo ver as bar re i ras que o atu al sis te ma tri bu tá rio im -
põe à re to ma da do cres ci men to eco nô mi co e so ci al.

Não ao re men do, Sr. Pre si den te. Sim à ver da de-
i ra re for ma.

Por que somo con tra a CPMF, mes mo por qua -
tro anos?

Não se pode cha mar de re for ma tri bu tá ria um
ar re me do cuja pre o cu pa ção é man ter a CPMF, com
uma alí quo ta al tís si ma e por um pe río do ra zo a vel-
men te lon go de qua tro anos.

Esse é o pior tri bu to a ser co bra do por uma eco -
no mia que pre ci sa cres cer. É pen ta cam peão em cu -
mu la ti vi da de. É uma con tri bu i ção pre ten sa men te
pró-so ci al, mas com efe i tos an ti e co nô mi cos.
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Nem pre ci so de ta lhar os mo ti vos por que o pró -
prio Go ver no Fe de ral já os co nhe ce, afi nal, a ex tin ção
pura e sim ples da CPMF era das me di das mais im-
por tan tes pre ga das pelo Con se lho de De sen vol vi-
men to, que re ú ne re pre sen tan tes de toda a so ci e da-
de e foi cri a do com gran de es tar da lha ço pelo Go ver-
no de Lula. Nes sa e em mu i tas ou tras ma té ri as da re -
for ma tri bu tá ria, o Go ver no e a ban ca da do PT não
ou vem seus pró pri os con se lhe i ros.

Só era e só pode con ti nu ar sen do ace i ta como o
me nor dos ma les.

Foi cri a da e pror ro ga da para aten der emer gên-
ci as. De um lado, para fi nan ci ar a sa ú de e tam bém o
com ba te à po bre za, mas isso não pa re ce mais ser pri -
o ri da de do atu al Go ver no como re ve la o seu “pri me i-
ro” – as pe ei a ex pres são “pri me i ro” por que o Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que abriu com ple ta men te a
tran si ção do Go ver no para que o Pre si den te Lula me -
xes se à von ta de no Orça men to an te ri or – or ça men to,
onde pode es tar fa zen do uma du pla con ta gem en tre
as vin cu la ções para a sa ú de e para o com ba te à po -
bre za. De ou tro lado, foi ine vi tá vel re cor rer à CPMF
para en fren tar gra ves cri ses ex ter nas, mar ca das por
ata ques es pe cu la ti vos, que ora não ocor rem e fe liz-
men te não apa re cem no ho ri zon te, como de cla ram as 
pró pri as au to ri da des fe de ra is.

A CPMF sem pre foi um ins tru men to pro vi só rio
para en fren tar gra ves de se qui lí bri os eco nô mi cos e
so ci a is, mas ne nhum o Go ver no an te ri or pro pôs a sua 
eter ni za ção, até por re co nhe cer sua má qua li da de.

Sem pre foi de fen di do que a CPMF só fos se co -
bra da até a re a li za ção de uma re for ma tri bu tá ria es -
tru tu ral, in clu si ve pelo PT. Por isso mes mo lo gra ram
que a CPMF fos se re du zi da em 2004 e ex tin ta em
2005 de modo a for çar o atu al Go ver no Fe de ral, por -
que o PT não su pu nha que vi es se a ser seu, e o atu al
Con gres so Na ci o nal a pro mo ve rem uma re for ma para 
va ler. E esse era o pen sa men to pe tis ta.

Até po de ria ser ace i ta a CPMF como um tri bu to
per ma nen te sem ob je ti vo ar re ca da tó ria, mas sim
ape nas como ins tru men to au xi li ar de com ba te à so -
ne ga ção – como tal, ca be ria re du zi-la para uma alí -
quo ta mí ni ma de 0,08%, ou, o ide al, 0,01%. Para se
che gar a tal si tu a ção, tam bém é ace i to que fos se fi xa-
da uma tra je tó ria, que re du zis se tal alí quo ta ano a
ano, como au to ri da des eco nô mi cas do atu al Go ver no
che ga ram a su ge rir.

Ne nhu ma des sas con di ções e ne nhum des ses
com pro mis sos es tão sen do aten di dos pelo pre sen te
pro je to de re for ma.

Como se vê, não há mo ti vo para pror ro gar a
CPMF por 48 me ses e, ain da, con ver ten do sua alí -
quo ta má xi ma em alí quo ta nor mal. Isso não é uma re -
for ma tri bu tá ria, Sr. Pre si den te. Isso é em pu lha ção e
en go do, Srªs e Srs. Se na do res.

Por que so mos con tra a DRU?
Pri me i ro, a des vin cu la ção de re ce i ta não é ma -

té ria tri bu tá ria e sim mu dan ça na sis te má ti ca or ça-
men tá ria.

Se gun do, a des vin cu la ção nun ca foi pro pos ta
an te ri or men te como par te in te gran te de um pro je to
de re for ma tri bu tá ria. Sem pre foi ob je ti vo de emen das
cons ti tu ci o na is es pe cí fi cas e exa mi na das sem con ta-
mi nar ou tros te mas.

Ter ce i ro, a des vin cu la ção sem pre foi de fen di da
pe los Go ver nos pas sa dos, e tam bém pela opo si ção
da épo ca, como uma me di da pa li a ti va até que se pro -
mo ves se a re for ma es tru tu ral do sis te ma tri bu tá rio, de 
for ma a re com por, em ca rá ter per ma nen te, o raio de
ma no bra da po lí ti ca or ça men tá ria fe de ral.

Qu ar to, há uma con tra di ção in trín se ca no pa re-
cer do Re la tor da re for ma tri bu tá ria que, ao mes mo
tem po em que des vin cu la re ce i tas fe de ra is, cria ou
ex pan de uma sé rie de no vas vin cu la ções, al gu mas
per ma nen tes, ou tras pro vi só ri as: 1 – ad mi nis tra ções
tri bu tá ri as; 2 – su pos ta men te, a in clu são so ci al; 3
-pro gra mas de ren da mí ni ma; 4 – com ba te à po bre za,
su pos ta men te tam bém; 5– cul tu ra.

Por to dos es ses mo ti vos, é im pos sí vel cha mar,
lú ci da e sin ce ra men te,  de re for ma tri bu tá ria um pro je-
to que in clua um dis po si ti vo, a Des vin cu la ção de Re -
ce i tas da União, que só foi cri a da e pos ter ga da até a
re a li za ção de uma re for ma es tru tu ral na acep ção ver -
da de i ra do ter mo.

Por que so mos con tra con tri bu i ções so bre im -
por ta ções?

Antes de tudo, de i xo cla ro: sou fa vo rá vel a uma
re for ma tri bu tá ria que dê o mes mo tra ta men to tri bu tá-
rio ao mes mo pro du to, seja fa bri ca do no País, seja im -
por ta do. Sem pre de nun cio que o atu al sis te ma dis cri-
mi na o pro du to na ci o nal, apli can do-lhe tri bu tos numa
car ga ele va da e de má qua li da de, que não atin gem os 
equi va len tes bens im por ta dos.

Para cor ri gir a dis tor ção, há dois ca mi nhos. Um
de les, o da cor re ção. Se ria dar ao pro du to na ci o nal o
mes mo tra ta men to de qua li da de e mo de ra do apli ca-
do nos ou tros pa í ses. O ou tro, o do re tro ces so. Se ria
es ten der mos o mau tra ta men to bra si le i ro ao pro du to
im por ta do. Adi vi nhem qual dos dois ca mi nhos pre fe-
riu o Go ver no Lula?
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Pre fe riu pi o rar ain da mais o sis te ma atu al, es -
ten den do a má tri bu ta ção do pro du to na ci o nal tam-
bém ao im por ta do. Cri ou um ou vá ri os no vos im pos-
tos de im por ta ção es ca mo te a dos, eu fe mis ti ca men te
cha ma dos de “con tri bu i ções”.

Na ver da de, in clu iu uma nor ma ge ral (art. 149)
de ter mi na ti va, e não ape nas fa cul ta ti va, a in ci dên cia
de con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção eco nô mi ca
so bre to das im por ta ções. O que isto sig ni fi ca?

De po is, no ca pí tu lo da se gu ri da de so ci al, cri ou
uma nova con tri bu i ção so bre im por ta ções. Igno rou to -
das pro pos tas para sim ples men te am pli ar a Co fins
para al can çar tam bém im por ta ções. E por que fez
isso?

De li be ra da men te ou não, para con tor nar o tão
de se ja do prin cí pio da não-cu mu la ti vi da de que se es -
pe ra um dia vir a im pe rar no Co fins, como já foi fe i to e
com su ces so no caso do PIS. A atu al emen da cons ti-
tu ci o nal  que em nada as se gu ra, ain da atra pa lha ao
fa lar em apli ca ção por se tor, e ago ra, o sub ter fú gio
usa do na ta xa ção da im por ta ção.Isso só ates ta que o
Go ver no Fe de ral dis cur sa a fa vor da tese, mas, na
prá ti ca, na le tra fria do tex to le gal, age em sen ti do
exa ta men te ao in ver so.

O prin cí pio da não-cu mu la ti vi da de só pode ser
ope ra ci o na li za do um por um dos tri bu tos. Ou seja, só
faz sen ti do ser apli ca do a cada tri bu to, ele não deve
in ci dir so bre ele pró prio, não so bre ou tro tri bu to. Ve ja-
mos como fun ci o na o ICMS: se cru za dé bi to de ICMS
com cré di to de ICMS, e não de IPI. Num exem plo
mais re cen te, se cru za PIS con tra PIS, não con tra Co -
fins ou ou tros im pos tos.

Logo, com a mu dan ça pro pos ta, a nova con tri-
bu i ção que vier a in ci dir so bre a im por ta ção de uma
má qui na ou de um in su mo por uma em pre sa não po -
de rá ser des con ta da da Co fins por ela de vi da so bre o
seu fa tu ra men to. O re sul ta do é mu i to di fe ren te da pro -
mes sa.

O re sul ta do será um só: au men to, sim, au men to
de car ga tri bu tá ria e não há como o Go ver no des men-
tir tal erro, pois a pro pos ta or ça men tá ria para 2004 do
pró prio Go ver no Fe de ral con ta com R$4.4 bi lhões
como au men to glo bal de ar re ca da ção.

Se isto acon te ce, é por que há au men to de car ga
tri bu tá ria e é hora de to dos pas sar mos a fa lar ape nas
a ver da de para a Na ção, por que a in ver da de, que é
pri ma-irmã da men ti ra, ela ter mi na fa zen do com que
Go ver nos per cam a cre di bi li da de. Go ver nos que po -
dem até per der po pu la ri da de ou ga nhar po pu la ri da-
de, mas não de vem nun ca per der algo que é es sen ci-
al para a pró pria au to ri da de mo ral de um man da tá rio

se man ter, que é a cre di bi li da de, por que esta não é
ioiô. A po pu la ri da de é ioiô – ela vai e vol ta. A cre di bi li-
da de não é. Ela, quan do vai, não vol ta mais. Por tan to,
nós te mos o au men to da car ga tri bu tá ria, sim, Srs.
Se na do res. Se fos se mes mo não-cu mu la ti va essa
con tri bu i ção, a re ce i ta da Co fins se ria man ti da, de
modo que ao se tri bu tar a im por ta ção ape nas se es ta-
ria an te ci pan do a ar re ca da ção na fase se guin te de
ven da para o mer ca do in ter no. Ou seja, o ônus so bre
a im por ta ção de ve ria ter como con tra par ti da a re du-
ção da car ga so bre o pro du tor bra si le i ro.

Esse ata lho para au men to de car ga so bre im -
por ta do aca ba rá re sul tan do ine vi ta vel men te em gran -
de con ten ci o so in ter na ci o nal, pois ou tros pa í ses po -
de rão nos acu sar de fe rir a Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio uma vez que a mu dan ça não de i xa cla ro
que se tra ta de mera iso no mia de tra ta men to. Para
tan to, além de pre ver no Tex to cons ti tu ci o nal que seja
a mes ma con tri bu i ção a tri bu tar tan to a ven da in ter na
quan to a im por ta ção do mes mo bem e que isso seja
fe i to de modo não-cu mu la ti vo, é fun da men tal que a
emen da tam bém ex pli ci te que será, exa ta men te, a
mes ma alí quo ta apli ca da a am bos os bens.

Por que so mos con tra re for mar já o ICMS?
Pri me i ro, por que é o ata lho mais cur to para o

au men to da car ga tri bu tá ria a ser pro du zi do por esse
pro je to de re for ma. Qu al quer bra si le i ro já sabe no que 
re sul ta rá essa idéia de uni fi car na ci o nal men te as alí -
quo tas do ICMS – na di ver gên cia en tre duas alí quo-
tas, se al guém acre di tar que va le rá a mais ba i xa, tam -
bém deve acre di tar em Pa pai Noel e Co e lhi nho da
Pás coa. Aliás, o pró prio Mi nis tro da Fa zen da já con -
fes sou, mais de uma vez, que a mu dan ça ele va rá, por
si só, a ar re ca da ção do ICMS em mais de 10%. Ora,
esse é o ma i or tri bu to do País, o que mais ar re ca da,
hoje já deve su pe rar a casa de R$110 bi lhões, logo,
um mo des to au men to de 10% já sig ni fi ca ria re ti rar da
eco no mia mais R$11 bi lhões por ano.

Se gun do, por que são mu i tos os con fli tos de in -
te res se que mar cam a mu dan ça ora pro pos ta des se
im pos to, evi den ci an do que, em que pese cor re tas as
te ses pre ga das, ain da não es tão ma du ras o su fi ci en te
para as mu dan ças no ICMS. Bas ta ci tar um pon to que 
en vol ve o co ra ção des sa re for ma: o novo pro ces so de 
fi xa ção de suas alí quo tas in ter nas. Pela pro pos ta, o
ta ma nho da car ga do ICMS aca ba ria sen do fru to de
ato ad mi nis tra ti vo, uma de ci são do Co le gi a do de Se -
cre tá ri os Esta du a is de Fa zen da – o que ames qui nha-
ria o pa pel do Se na do Fe de ral e con tra isso a mi nha
Ban ca da se in sur gi rá, con tra isso eu pes so al men te
me in sur gi rei e cre io que a dig ni da de de qual quer Se -
na dor irá pelo mes mo ca mi nho, in de pen den te men te
da so li da ri e da de ou não com o Go ver no Lula –, que
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se quer tem man da to, mu i to me nos le gis la ti vo. Ora,
um dos dois prin cí pi os clás si cos da de mo cra cia é que 
os im pos tos só po dem ser exi gi dos por lei (bem as sim
só por lei po dem ser gas tos os re cur sos pú bli cos à luz 
do Orça men to). Mu i tos ju ris tas aler tam que a sis te-
má ti ca pro pos ta será ine vi ta vel men te alvo de mu i tos
ques ti o na men tos ju di ci a is, o que sig ni fi ca um alto ris -
co para o im pos to que ar re ca da mais de um quin to da
re ce i ta tri bu tá ria do País. Isso para não se fa lar que se 
co lo ca em ris co a pró pria so bre vi vên cia de toda a Fe -
de ra ção, ma tiz da Na ção bra si le i ra.

Ter ce i ro, ape sar de se rem tão ex ten sas e pro-
fun das as mu dan ças pro pos tas no ICMS, o pro je to do
Go ver no do PT sim ples men te não mar ca data para
en trar em vi gor. É mais um jogo do tipo en ga na mer -
ca do do que efe ti va men te a ten ta ti va de ra ci o na li zar o 
sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro. De pen de rão de uma lei
com ple men tar. De po is, de uma de ci são do Con faz
para es ta be le cer seu re gu la men to. De po is, de uma
re so lu ção do Se na do por quo rum qua li fi ca do. Fi nal-
men te, de uma de ci são unâ ni me do Con faz para fi xar
as alí quo tas e a car ga re du zi da. Alguém acre di ta que
tudo isso será re sol vi do em quan to tem po? Um lus -
tro? Uma dé ca da? Uma ge ra ção?

Qu ar to, as mu dan ças pro mo vi das pelo Re la tor
nas nor mas tran si tó ri as do ICMS re pre sen tam evi-
den te e fron tal que bra do acor do se la do en tre o Pre si-
den te e os Go ver na do res. Des ta co dois aten ta dos. O
pri me i ro aten ta do foi à ques tão do fo men to ao de sen-
vol vi men to re gi o nal: de tur pa ram a idéia ori gi nal de
subs ti tu ir a atu al po lí ti ca dos go ver nos es ta du a is de
con ce de rem in cen ti vos do ICMS por um novo ins tru-
men to, o fun do na ci o nal de de sen vol vi men to re gi o nal,
quan do a úl ti ma emen da de le gou a ge rên cia de tal
fun do aos ban cos fe de ra is e sem qual quer in ge rên cia
das au to ri da des es ta du a is. O se gun do aten ta do foi a
di vi são da ar re ca da ção do ICMS so bre ope ra ções in -
te res ta du a is, que não foi ob je to de qual quer al te ra ção
no pro je to ori gi nal do Pre si den te da Re pú bli ca, mas
ape nas do pa re cer do Re la tor do PT, ape sar de ter de -
cla ra do pu bli ca men te que não ado ta ria qual quer mu -
dan ça que vi es se a pre ju di car qual quer uni da de fe de-
ra da. Aliás, é ab so lu ta men te ina ce i tá vel a tese de fen-
di da pelo Re la tor, em seu pa re cer, de que a ne u tra li-
da de tem dois con ce i tos, um no cur to pra zo, ou tro no
mé dio e lon go pra zo. Isso não se sus ten ta do mes mo
modo que não exis te meia gra vi dez. As pes so as cos -
tu ram fi car grá vi das ou não. Meia gra vi dez não en ga-
na se quer o pai da moça por mu i to tem po. Ou o pro je-
to é ne u tro em re la ção ao pac to fe de ra ti vo, como
cons ta na Car ta de Bra sí lia, as si na da pelo Pre si den te
da Re pú bli ca e pe los Go ver na do res Esta du a is, ou
não é mais ne u tro e foi que bra do o pac to se la do no
Pa lá cio. Não há meio ter mo.

A pro pos ta é de i xar o ICMS de fora des se pro je-
to por hora. A pro pos ta não é re je i tar mais sim con ti-
nu ar a de ba ter a ma té ria, para apro fun dar suas mu -
dan ças, fazê-la com me nos ris cos e com um con sen-
so mais fir me en tre os di fe ren tes go ver nos.

De i xar o ICMS de fora da re for ma tri bu tá ria não
irá pre ju di car a agen da mais ime di a ta para re to ma da
do cres ci men to na ci o nal, por que pes qui sas di vul ga-
das por en ti da des em pre sa ri a is para iden ti fi car qua is
os tri bu tos que mais pre ju di cam as ex por ta ções e os
in ves ti men tos no País sem pre apon tam tri bu tos fe de-
ra is (CPMF, Co fins e mes mo IPI) como mais da no sos
do que o im pos to es ta du al (ICMS).

Assim, de i xan do para um se gun do mo men to a
re for ma do ICMS, será pos sí vel con cen trar to das as
aten ções nas mu dan ças que mais im por tam, dos tri -
bu tos fe de ra is. É o caso da não-cu mu la ti vi da de da
Co fins, por exem plo, que deve ser o úni co dis po si ti vo
do pro je to ori gi nal do Go ver no que não so freu qual -
quer mu dan ça na Câ ma ra, ape sar de to das crí ti cas
que re ce beu, do em pre sa ri a do aos tri bu ta ris tas, pois
não faz sen ti do sua ado ção por se tor, quan do a pró -
pria re for ma do PIS foi abran gen te e re a li za da por
me di da pro vi só ria. Sem o ICMS na pa u ta, o de ba te
atu al po de rá ser con cen tra do na re for ma que im por ta
mes mo, para en cur tar a CPMF pen ta cu mu la ti va e
para mu dar toda a Co fins e não ape nas se to ri al.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com
mu i ta hon ra, Se na dor José Agri pi no, no bre Lí der do
PFL.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª, vi gi lan te e bri lhan te, como sem -
pre, na de fe sa dos in te res ses co le ti vos, faz, nes ta
sex ta-fe i ra, um pro nun ci a men to abor dan do uma
ques tão im por tan tís si ma que é a re for ma tri bu tá ria e
seus fun da men tos. Per mi ta-me fa zer uma aná li se do
que aca bou de acon te cer na Câ ma ra, por que essa
aná li se cor ro bo ra a pro pos ta que V. Exª faz. Assis ti-
mos a um es pe tá cu lo de ne go ci a ção de
toma-lá-dá-cá. O meu Par ti do re ti rou-se do ple ná rio, e 
o Par ti do de V. Exª teve uma ati tu de dig na tam bém,
por en ten der que a ne go ci a ção que es ta va ocor ren do
não era em tor no da re for ma tri bu tá ria, não era em
tor no de uma re for ma subs tan ti va, como a Na ção es -
pe ra. Vo ta va-se uma pro pos ta que tra zia dois in te res-
ses fun da men ta is: a DRU e a CPMF. A ma nu ten ção
da CPMF e a ma nu ten ção da DRU (Des vin cu la ção de 
Re ce i ta da União), que é o que in te res sa ao ca i xa do
Go ver no do PT, o res to que se lixe. No res to, exis tem
co i sas pe ri go sas. Fa ça mos o con tra pon to en tre o que
V. Exª co lo ca e o que está co lo ca do na pro pos ta. Na
pro pos ta da re for ma tri bu tá ria, apre sen ta da pelo Go -
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ver no e dis cu ti da com os Go ver na do res, está su ge ri-
da a uni fi ca ção do ICMS, que se ria fe de ra li za do em
cin co alí quo tas que se ri am de fi ni das pelo Se na do.
Mas, o pen du rar dos pro du tos das alí quo tas se ria fe i-
to por um “Con fa zão” que, evi den te men te, co lo ca rá
os pro du tos na alí quo ta su pe ri or. É a tal his tó ria, você
abriu a por ta, ajo e lhou tem que re zar. Esta do que bra-
do não vai abrir mão do di re i to de ar re ca dar im pos to.
Mas, a pro pos ta foi fe i ta nes se sen ti do de uni fi car em
cin co alí quo tas e os Go ver na do res de ba te ram aqui e
aco lá e, em tro ca de 1% a mais no IPI e no Impos to de 
Ren da, para com por o Fun do de De sen vol vi men to
Re gi o nal para o Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, e de 
um pe da ço de di nhe i ro para com por o Fun do de Com -
pen sa ção pe las Expor ta ções, man dou-se que se vo -
tas se a re for ma tri bu tá ria. No en tan to, veja V. Exª: re -
for ma tri bu tá ria de quê? Na hora de uni fi car as re ce i-
tas dos Esta dos, na hora de en ges sar a ca pa ci da de
dos Esta dos de le gis lar e de atra ir in ves ti men tos pela
prá ti ca sa dia de in cen ti vos fis ca is, que é uma prá ti ca
cor ren te no mun do in te i ro, a pro pos ta con tem pla. Mas 
e a uni fi ca ção das con tri bu i ções? Por que não se uni -
fi cou, em uma con tri bu i ção so ci al úni ca, PIS, Pa sep,
Co fins, CSLL, CPMF? Por que não se fez isso para fa -
ci li tar a vida do con tri bu in te; para in se rir o Bra sil, de
for ma mais con for tá vel, no con tex to in ter na ci o nal das
na ções; para que o sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro fos se
mais trans pa ren te, até para fa zer com que a re la ção
do Bra sil no Mer co sul fi cas se mais con for tá vel? Não,
por que que rem me xer pon tu al men te, como está pre -
vis to na pro pos ta de re for ma tri bu tá ria. Qu e rem me-
xer pon tu al men te nas con tri bu i ções, que rem co brar
con tri bu i ção so bre ser vi ços im por ta dos e ex por ta dos,
que rem co brar con tri bu i ção so bre a ener gia elé tri ca.
Na hora em que se uni fi ca rem as con tri bu i ções, per -
de-se a ca pa ci da de de tri bu tar so bre este ou aque le
pro du to, so bre esta ou aque la con tri bu i ção. Então, tra -
ta-se de uma pro pos ta de re for ma tri bu tá ria, Se na dor
Mão San ta, Se na dor Au gus to Bo te lho, fe i ta para aten -
der ao in te res se do ca i xa da União. Di zem que o Se -
na do vai se com por tar como uma Casa bem ades tra-
da e que não vai cum prir o seu pa pel; vai, sim.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se o
Go ver no pen sa as sim, será en ga no da pes te, como
di zem os nor des ti nos.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Cla ro. Estou
ven do, pela ma ni fes ta ção de V. Exª e pela ma ni fes ta-
ção do PFL, que esta Casa vai me xer-se e bus car o
in te res se na ci o nal. V. Exª e o Con gres so bra si le i ro
todo sa bem que, além do que aca bei de fa lar, há uma
ins ti tu i ção den tro da Fe de ra ção bra si le i ra que foi des -
pre za da na pro pos ta de Re for ma Tri bu tá ria – essa
ins ti tu i ção cha ma-se Mu ni cí pio. Pela ação do PFL e,
te nho cer te za, pela ação do PSDB, mu dan ças es tru-
tu ra is se rão ten ta das e, se Deus qui ser, se rão apro va-

das, e a ins ti tu i ção Mu ni cí pio será, como me re ce, pro -
te gi da nes ta Casa. Nin guém es pe re que uma pro pos-
ta de re for ma, como a Tri bu tá ria e a Pre vi den ciá ria,
que ob je ti va ram úni ca e ex clu si va men te o in te res se
de um Go ver no, que tem pla no de po der, não tem pla -
no de go ver no, e, para che gar a seu pro pó si to, está
usan do do rolo com pres sor, que está sa ben do – re co-
nhe ça-se – usar com per fe i ção...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – À
base da fi si o lo gia.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – ...mas vai en -
con trar a re sis tên cia do PFL, do PSDB, cre io que do
PDT e de ou tros Par ti dos, que vão de fen der o in te res-
se le gí ti mo do ci da dão. O con tri bu in te, Se na dor
Arthur Vir gí lio, está de lon ge per pas sa do na pro pos ta
de Re for ma Tri bu tá ria, e a re a ção do con tri bu in te vai
se fa zer ou vir pela nos sa voz. Estou indo da qui a pou -
co a São Pa u lo, onde te re mos uma re u nião do Par ti do
com li de ran ças em pre sa ri a is, e va mos ou vir a voz das 
ruas e dos ga bi ne tes qua li fi ca dos, para que, na pro -
pos ta apro va da pelo Se na do, a opi nião de les seja
con si de ra da. Cum pri men to V. Exª pela opor tu ni da de
do dis cur so; o PFL se as so cia ao PSDB, em gê ne ro,
nú me ro e grau, nas in ten ções aqui men ci o na das.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço ao que ri do Lí der José Agri pi no a lu ci dez e bri -
lhan tis mo do apar te, que acres cen to ao dis cur so que
pro fi ro no dia de hoje.

O meu medo é o seu medo: o de que, de toda
essa mo vi men ta ção por uma fal sa re for ma, sur ja um
gran de otá rio, o con tri bu in te bra si le i ro. Te mos que evi -
tar isso em nome da pers pec ti va de cres ci men to sus -
ten tá vel, du ra dou ro e em ta xas al tas da nos sa eco no-
mia.

Dou ao Go ver no um re ca do mu i to cla ro, não
como Lí der, mas como  Par la men tar do Esta do do
Ama zo nas: não ace i to a mera pror ro ga ção dos in cen-
ti vos fis ca is do Pólo Indus tri al de Ma na us*, como se
fos se um bom bom. Ou se man tém a van ta gem com -
pa ra ti va es ta be le ci da na le gis la ção do ICMS, ou se
pro te gem para va ler os in te res ses de um Esta do, que
é for te men te pro du tor e, em bo ra não seja for te men te
con su mi dor, mu i to tem fe i to pelo bem des te País, ou,
Sr. Pre si den te, eu me co lo ca rei con tra no mo men to
em que per ce ber ris co e dano po ten ci a is para a eco -
no mia do meu Esta do. Não per mi ti rei que aqui tran-
qüi la men te pas sem in di ca ção de em ba i xa dor ou voto
de lou vor em ho me na gem à pro fes so ra pri má ria do
Se na dor fu la no de tal; vou dis cu tir para sa ber se ela o
me re ce mes mo. Em ou tras pa la vras, co lo car-me-ei
na po si ção – e o Se na dor Mão San ta, que fala do seu
Pi a uí com tan to amor, en ten de-me mu i to bem, nes te
mo men to – de al guém que sabe mu i to bem a hi e rar-
quia das co i sas. Sou Lí der do PSDB, já fui Mi nis tro,
Lí der de go ver no, fui ele i to De pu ta do e, ago ra, sou
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Se na dor pelo Ama zo nas, ou seja, a hi e rar quia é essa. 
Eu não che guei aqui biô ni co, mas por que o povo do
Ama zo nas em mim tem con fi a do em su ces si vas ele i-
ções. Logo, na hora de co te jar os in te res ses do povo
do Ama zo nas com qua is quer ou tros, não he si ta rei e
agi rei como al guém que tem com pro mis so efe ti vo
com as vo ta ções que tem ob ti do.

Por tan to, o Ama zo nas quer a pror ro ga ção do
Pólo Indus tri al, sim, mas não quer per der no ICMS,
nes se as pec to da ori gem e do des ti no.

Se eu per ce ber ris cos e da nos po ten ci a is ao
meu Esta do, eu me por ta rei aqui como um guer re i ro
efe ti vo, até que o Go ver no caia em si e per ce ba que,
na re la ção cus to–be ne fí cio, o pior que se pode fa zer é 
men tir para o meu povo, para o meu Esta do.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

PARECER Nº 78, DE 2003 – CN

Da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, so bre a
Men sa gem nº 125/2002 – CN (Men sa gem
nº 544, na ori gem, de 28 de ju nho de
2002) que “en ca mi nha ao Con gres so Na -
ci o nal, nos ter mos do § 2º do Art. 18, da
Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001, o
re la tó rio de ava li a ção do cum pri men to da 
meta de su pe rá vit pri má rio fi xa da para as 
em pre sas es ta ta is fe de ra is não fi nan ce i-
ras, bem as sim, as jus ti fi ca ções de even -
tu a is des vi os, com in di ca ção das me di-
das cor re ti vas”. (Ane xa das ao pro ces so
as men sa gens, nº 245/2002 – CN – Men-
sa gem 909, na ori gem, de 28 de ou tu bro
de 2002 – e 15/2003 – CN – Men sa gem 61,
na ori gem, de 26 de fe ve re i ro de 2003.

Re la tor: De pu ta do Gil mar Ma cha do

I – Re la tó rio

Nos ter mos do § 2º do art. 18 da Lei nº 10.266,
de 24 de ju lho de 2001 – Lei de Di re tri zes Orça men tá-
ri as (LDO) para 2002 –, o Po der Exe cu ti vo en ca mi-
nhou ao Con gres so Na ci o nal, pe las Men sa gens nº
125/2002 – CN (Men sa gem nº 544, na ori gem, de 28
de ju nho de 2002), 245/2002 – CN (Men sa gem 909,
na ori gem, de 28 de ou tu bro de 2002) e 15/2003 – CN
(Men sa gem 61, na ori gem, de 26 de fe ve re i ro de
2003) os re la tó ri os de ava li a ção do cum pri men to das
me tas fis ca is para as em pre sas es ta ta is fe de ra is re fe-
ren tes aos qua dri mes tres de 2002.

Como este pa re cer é apre ci a do já fin da do 2002, 
ele con cen tra rá aten ção nas me tas anu a is, já que a

ra zão para re la tó ri os qua dri mes tra is é o Con gres so
Na ci o nal re ce ber ex pli ca ções e po der su ge rir me di-
das cor re ti vas caso as me tas cor ram ris co de não se -
rem atin gi das. A obri ga ção le gal, to da via, é com a
meta anu al, não fa zen do a LDO men ção a sub me tas
qua dri mes tra is.

A LDO fi xou a meta anu al de su pe rá vit pri má rio
para as em pre sas es ta ta is em R$5,3 bi lhões. A Me di-
da Pro vi só ria nº 2.211, de 29 de agos to de 2001, a au -
men tou para R$7,5 bi lhões. A Lei de Di re tri zes Orça -
men tá ri as per mi tiu, con tu do, que o re fe ri do re sul ta do
fos se me nor des de que com pen sa do por au men to do
su pe rá vit nos or ça men tos fis cal e da se gu ri da de so ci-
al, de for ma que o su pe rá vit con jun to al can ças se
R$36,7 bi lhões.

II – Cum pri men to da Meta

O re sul ta do pri má rio das em pre sas es ta ta is fe -
de ra is, pelo cri té rio “aba i xo da li nha” foi su pe ra vi tá rio
em R$6,3 bi lhões em 2002. R$1,2 bi lhão me nor, por -
tan to, que os R$7,5 bi lhões fi xa dos pela LDO. Note-se 
que a Men sa gem que acom pa nhou o Pro je to de Lei
Orça men tá ria para 2002, es ta be le ceu que o cri té rio
ofi ci al de apu ra ção é o cál cu lo “aba i xo da li nha”.

No cri té rio “aci ma da li nha”, o su pe rá vit das es -
ta ta is al can çou R$9,96 bi lhões. O cri té rio “aba i xo da
li nha” é cal cu la do pelo Ban co Cen tral e é me di do pela
va ri a ção da dí vi da lí qui da das em pre sas es ta ta is. O
cri té rio “aci ma da li nha” é cal cu la do pelo Mi nis té rio do
Pla ne ja men to e é me di do pela di fe ren ça en tre o flu xo
de re ce i tas e o flu xo de des pe sas. As Men sa gens ex -
pli cam que a dis cre pân cia en tre os dois re sul ta dos se
deve a vá ri os fa to res. O que se con se guiu iden ti fi car
cla ra men te foi a ba i xa de tí tu los emi ti dos pelo Go ver-
no Fe de ral no va lor de R$1,1 bi lhão, pago em 2001,
do ati vo da Pe tro brás só ter sido cap ta da pelo BACEN 
em ja ne i ro de 2002, ao pas so que foi cap ta da pelo Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to em 2001. As de ma is ca u sas
da dis cre pân cia ain da es tão em aná li se pelo Po der
Exe cu ti vo. O cri té rio que pre va le ce para fins de cum -
pri men to de meta é o “aba i xo da li nha”.1

Assim, em bo ra no cri té rio ofi ci al a meta não te -
nha sido atin gi da, esta o foi, com fol ga, no cri té rio “aci -
ma da li nha”. Como este cri té rio apu ra o flu xo de re ce-
i tas e des pe sas, é por ele que se con se gue ana li sar o
com por ta men to dos vá ri os com po nen tes do su pe rá-
vit pri má rio. A ta be la a se guir mos tra a es pe ci fi ca ção
das con tas que for ma ram o re sul ta do.
––––––––––
 1 O cri té rio “aba i xo da li nha” se gue me to do lo gia in ter na ci o nal. Os 

acor dos com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal fi xam me tas para o 

go ver no bra si le i ro de acor do com o cri té rio “aba i xo da li nha”.
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52 ª LEGISLATURA) 

 
BAHIA PFL - Heráclito Fortes 

PFL - Rodolpho Tourinho PMDB -  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães  RIO GRANDE DO NORTE 
PFL -  César Borges PTB -  Fernando Bezerra 
 RIO DE JANEIRO PMDB -  Garibaldi Alves Filho 
PT -  Roberto Saturnino PFL -  José Agripino 
PL -  Marcelo Crivella  SANTA CATARINA 
PMDB -  Sérgio Cabral PFL -  Jorge Bornhausen 
 MARANHÃO PT -  Ideli Salvatti 
PMDB -  João Alberto Souza PSDB -  Leonel Pavan 
PFL -  Edison Lobão  ALAGOAS 
PFL -  Roseana Sarney PT -  Heloísa Helena 
 PARÁ PMDB -  Renan Calheiros 
PMDB -  Luiz Otávio PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
PT -  Ana Júlia Carepa  SERGIPE 
PTB -  Duciomar Costa PFL -  Renildo Santana 
 PERNAMBUCO PDT -  Almeida Lima 
PFL -  José Jorge PSB -  Antonio Carlos Valadares 
PFL -  Marco Maciel  AMAZONAS 
PSDB - Sérgio Guerra PMDB -  Gilberto Mestrinho 
 SÃO PAULO PSDB -  Arthur Virgílio 
PT -  Eduardo Suplicy PDT -  Jefferson Peres 
PT -  Aloizio Mercadante  PARANÁ 
PFL -  Romeu Tuma PSDB -  Alvaro Dias 
 MINAS GERAIS PT -  Flávio Arns 
PL -  Aelton Freitas PDT -  Osmar Dias 
PSDB -  Eduardo Azeredo  ACRE 
PMDB -  Hélio Costa PT -  Tião Viana 
 GOIÁS PSB -  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB -  Íris de Araújo PT -  Sibá Machado 
PFL -  Demóstenes Torres  MATO GROSSO DO SUL 
PSDB -  Lúcia Vânia PMDB -  Juvêncio da Fonseca 
 MATO GROSSO PT -  Delcídio Amaral 
PSDB -  Antero Paes de Barros PMDB -  Ramez Tebet 
PFL -  Jonas Pinheiro  DISTRITO FEDERAL 
PT -  Serys Slhessarenko PMDB -  Valmir Amaral 
 RIO GRANDE DO SUL PT -  Eurípedes Camargo 
PMDB -  Pedro Simon PFL -  Paulo Octávio 
PT -  Paulo Paim  TOCANTINS 
PTB -  Sérgio Zambiasi PSDB -  Eduardo Siqueira Campos 
 CEARÁ PFL -  João Ribeiro 
PSDB -  Reginaldo Duarte PFL -  Leomar Quintanilha 
PPS -  Patrícia Saboya Gomes  AMAPÁ 
PSDB -  Tasso Jereissati PMDB -  José Sarney 
 PARAÍBA PSB -  João Capiberibe 
PMDB -  Ney Suassuna PMDB -  Papaléo Paes 
PFL -  Efraim Morais  RONDÔNIA 
PMDB -  José Maranhão PMDB -  Amir Lando 
 ESPÍRITO SANTO PT -  Fátima Cleide 
PPS -  João Batista Motta PMDB -  Valdir Raupp 
PMDB -  Gerson Camata  RORAIMA 
PL -  Magno Malta PPS -  Mozarildo Cavalcanti 
 PIAUÍ PDT -  Augusto Botelho 
PMDB - Alberto Silva PMDB -  Romero Jucá 
 



 

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 
Romero Jucá 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. (vago) 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO 
 

TEMPORÁRIA 
(07 titulares e 07 suplentes) 

 
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL –DF) 

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB – SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 2. Ideli Salvatti 

PMDB 
Garibaldi Alves Filho 1. Mão Santa 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 

PFL 
Paulo Octavio 1. João Batista Motta (PPS)* 
João Ribeiro 2. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Lúcia Vânia 

*Vaga cedida ao PPS. 
Atualizada em 15.05.2003 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 
 
 
 
 



 
1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO 

 
TEMPORÁRIA 

(07 titulares e 07 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT – PA) 
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL – BA) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Julia Carepa 1. Delcídio Amaral. 
Aelton Freitas 2. Magno Malta 

PMDB 
Luiz Otávio 1. Hélio Costa 
Sérgio Cabral 2. (vago) 

PFL 
Rodolpho Tourinho 1. Efraim Morais 
João Ribeiro 2. Almeida Lima (PDT)* 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida pelo PFL 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR 
A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

TEMPORÁRIA 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-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) 
(vago) 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. Romero Jucá 
Papaléo Paes* 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 
Eduardo Azeredo 1. (vago) 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA) 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1. 
Fátima Cleide 2. 

PMDB 
Amir Lando 1. 
Juvêncio da Fonseca 2. 

PFL 
Roseana Sarney 1. 
PSDB 
Lúcia Vânia 1. 
PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. 

Atualizada em 13.05.2003 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Sibá Machado 1. 
Aelton Freitas 2. 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. 
Íris de Araújo 2. 

PFL 
Leomar Quintanilha 1. 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. 

PPS 
Álvaro Dias 1. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT) 
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Flávio Arns 1. 
Eurípedes Camargo 2. 

PMDB 
Ney Suassuna 1. 
Garibaldi Alves Filho 2. 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. 

 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 
 

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP) 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR) 

Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI) 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Vago 1. 
Vago 2. 

PMDB 
Mão Santa 1. 
Papaléo Paes* 2. 

PFL 
Renildo Santana 1. 

PSDB 
Reginaldo Duarte 1. 

PDT 
Augusto Botelho 1. 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

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 
(vago) 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Romero Jucá* 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Juvêncio da Fonseca 4. João Alberto Souza 
Papaléo Paes 5. Íris de Araújo 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. Renildo Santana 
José Jorge 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
(vago) 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

* Desfiliou-se do PSDB, passando a integrar a bancada do PMDB em 14.05.2003..  
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS “INDICAÇÕES 
APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E 

INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO 
(7 titulares e 7suplentes) 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 
 

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.  
 
 

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(7 titulares e 7suplentes) 

 
Presidente: Senador Tasso Jereissati 

Vice-Presidente: Pedro Simon 
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB 

Pedro Simon 1. João Alberto Souza 
Garibaldi Alves Filho 2. Papaléo Paes 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 

PT 
Serys Slhessarenko 1. Sibá Machado 

PSDB 
Tasso Jereissati 1. Arthur Virgílio Neto 

OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL) 
Magno Malta 1. Fernando Bezerra 

Atualizada em 21.05.03 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 

E – Mail: sscomccj@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) 
Heloísa Helena 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 
(vago) 7. (vago) 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

 

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. 
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 



 

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes) 

 
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. Sibá Machado 
Fátima Cleide 2. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 3. Papaléo Paes* 

PMDB 
Hélio Costa 1. Gerson Camata 
Sérgio Cabral 2. Juvêncio da Fonseca 
Íris de Araújo 3. Luiz Otávio 

PFL 
Roseana Sarney 1 Paulo Octavio 
Demóstenes Torres 2. José Agripino 
Edison Lobão 3. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Reginaldo Duarte 

PDT 
Almeida Lima 2. (vago) 

* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 07.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 

PERMANENTE 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 



 

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 Salvati 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. Romero Jucá 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

Atualizada em 22.05.2003 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 

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. Romero Jucá 
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. (vago) 
(vago) 2. (vago) 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

Atualizada em 22.05.2003 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 



 

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 nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



7.1) – SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

 
Subcomissão Permanente de Proteção dos 

Cidadãos Brasileiros no Exterior 
 

PRESIDENTE: Senador  
VICE-PRESIDENTE: Senador  

 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT, PSB, PTB E PL) 

Marcelo Crivella (PL) RJ-5077/5078 1 -  Duciomar Costa (PTB) PA-2341/2342 
João Capiberibe (PSB) AP-2441-2446 2 -  Aelton Freitas (PL) MG-4621/4018 
Fátima Cleide (PT) RO-2391-2397 3 -  Flávio Arns (PT) PR-2401/2405 

PMDB 

Hélio Costa MG-2244/2245 1 -  Ramez Tebet MS-2221/2224 
Luiz Otávio PA-3050/4393 2 -  Juvêncio Da Fonseca MS-1128/1228 

PFL 

Marco Maciel PE-5710-5724 1 -  Roseana Sarney MA-3069/3070 
Rodolpho Tourinho BA-3173/3174 2 -  Renildo Santana SE-1306/4055 

PSDB 

Eduardo Azeredo MG-2321-2323 1 -  Antero Paes de Barros MT-4061/1146 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniões: Sala nº 07 – Ala Sen. Alexandre Costa 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello Tel. da Sala de Reunião: 311-3367 
Telefones da Secretaria: 311-3259/3496/4777 Fax: 311-3546 
Sala nº 5/B – CEP 70100-000 E-mail: sscomcre@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. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. Romero Jucá 

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. (vago) 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

Atualizada em 22.05.2003 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



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 UF Ramal Suplentes UF 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 

PFL5 
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 

PT1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(Vago)8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
(Vago)7   1. Augusto Botelho (PDT) RR 2041 

PTB1 
(Vago)6   1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 

PSB1, PL1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. (Vago)9   

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 13.08.2003) 
Notas: 
1 Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
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. 
5  Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme 
comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
9 Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (PL) até 13.08.2003, quando se desligou do Conselho, conforme 
comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)  

Telefones: 311-4561 
sscop@senado.gov.br 

www.senado.gov.br/etica 

 



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. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4552 

sscop@senado.gov.br 



PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 
1ª Designação: 16.11.1995 
2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
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Aparte ao Senador César Borges. 229 
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Nacional do PT sobre entrevista do Ministro Maurício Corrêa. 223 
 
Parecer nº 1.193, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e 
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apresentadas a respeito da política agrária. Aparte ao Senador Álvaro Dias. 439 
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agraciada com o título de Doutor Horonis Causa pela Universidade de Paris. 769 

Requerimento nº 785, de 2003, que requer, nos termos 
regimentais, a inserção em ata de voto de congratulações para a 
professora Marilena Chauí, que em 20 de julho do corrente, foi 
agraciada com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de 
Paris 8. 772 
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Manifesta solidariedade para a votação das Reformas da Previdência e 
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radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo. 600 
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Elogia a discussão que viabilizou a aprovação das reformas 
previdenciária e tributária na Câmara dos Deputados. 667 

 
Defende a reforma da Previdência, que objetiva o equilíbrio das contas 

da União, atende às metas de saúde financeira do sistema de seguridade 
(INSS) e promove medidas de proteção à igualdade social. 723 

 
FERNANDO BEZERRA 
 

Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 
José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 475 

 
FLÁVIO ARNS 
 

Parecer nº 1.192, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 626, de 2003, solicitando 
voto de louvor à proposta do ex-Chanceler israelense Shimon Peres, de 
internacionalização da parte antiga da cidade de Jerusalém, com vistas à 
cessação das hospitalidades árabe-israelenses. 290 
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GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Critica o Governo pelo envio de projeto ao Congresso Nacional 
que torna permanente a alíquota de 27,5% do Imposto de Renda Pessoa 
Física para quem ganha acima de R$2.155,00. 082 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 68, de 2003, que altera a 

redação dos arts. 93, I, 129, § 3º, 132 e 134, parágrafo único, da 
Constituição Federal, para fixar idade mínima e tempo de atividade 
jurídica prévia para o ingresso nas carreiras da magistratura, do 
Ministério Público, das Procuradorias dos Estados e do distrito Federal e 
das Defensorias Públicas da União, Estados, Distrito Federal e 
Territórios. 202 

 
Corrobora com as palavras de V. Exª, apoiando o seu discurso. Aparte 

ao Senador César Borges. 230 
 
Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 

José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 469 

 
Parecer nº 1.201, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre os quesitos nºs 2 e 4 do Requerimento nº 408, de 2003, 
do Senador Valdir Raupp que solicita informações ao Ministro da 
Fazenda sobre os fluxos de empréstimos e captações dos principais 
tomadores da divida externa do setor privado.  597 

 
Parecer nº 1.209, de 2003, da Comissão de Constituição , Justiça e 

Cidadania, sobre a Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
32, de 1999 (nº 2.741/2000, naquela Casa), de autoria do Senador José 
Roberto Arruda que altera o art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para incluir circunstância agravante 
genérica nos casos de crimes praticados contra policiais, membros do 
Ministério Público ou magistrados no exercício de suas funções ou em 
razão delas. 706 

 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 

Solidariza-se com o Senador Augusto Botelho quanto a recriminação às 
propagandas que incentivam o consumo de bebidas alcoólicas Aparte ao 
Senador Augusto Botelho. 643 

 
Trata da necessidade de se cumprir a norma jurídica que dispõe sobre 

gratuidade do casamento civil. 645 
 
GERSON CAMATA 
 

Parecer nº 1.204, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 164, de 2000 (nº 5.792/00, na origem), 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
721/00, relativa a auditoria realizada no DNER e no DER/ES, referente 
a obras na BR 484/ES (TC – 008.645/99-0). 607 

 
HÉLIO COSTA 
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Solicita ao Governo emissão urgente de certificados para o setor 
de diamantes, com vistas a regularizar as exportações. 190 

 
Requerimento nº 756, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, que o PLC nº 16, de 2003, seja, também, apreciado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 209 

 
Projeto de Lei do Senado nº 370, de 2003, que altera o art. 2º da 

Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que define os percentuais da 
distribuição da compensação financeira de que se trata a Lei nº 7.990, de 
28 de dezembro de 1989. 294 

 
HELOÍSA HELENA 
 

Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 
José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 487 

 
HERÁCLITO FORTES 
 

Transmite a felicidade do povo piauiense quanto a posição adotada 
nacionalmente neste instante pelo Senador Mão Santa. Aparte ao Senador 
Mão Santa. 184 

 
Requerimento Nº 764, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento , Indústria e Comércio, as informações seguintes acerca 
dos empréstimos recém-concedidos à Venezuela e Colômbia. 293 

 
Congratula o Senador Arthur Virgílio pelo pronunciamento em defesa do 

ex-Ministro Eduardo Jorge.Aparte ao Senador Arthur Virgílio.  737 
 
Pede a palavra para fazer uma explicação pessoal, quanto à matéria 

jornalística sobre filiações ao PT no Estado do Piauí. 749 
 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Ney Suassuna, 

quanto o ocorrido com o chinês espancado em penitenciária brasileira.  Aparte 
ao Senador Ney Suassuna. 768 

 
IDELI SALVATTI 
 

Requerimento nº 753, de 2003, que requer, nos termos 
regimentais, voto de louvor ao Conselho Federal de Educação Física 
pela comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física neste dia 
1º de setembro, segundo a revista Veja, trata-se de uma das 17 
profissões mais importantes do mercado de trabalho brasileiro, 
tornando-se, após a regulamentação da Lei nº 9.696 de 1-9-1998, uma 
das mais procuradas na maioria dos vestibulares das universidades no 
País. 045 

 
Contesta as insistências do PFL em afirmar que a reforma tributária 

elevará a carga tributária. 053 
 
Homenageia o profissional em educação pelo seu dia.  053 
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Pede que a reforma tributária seja tratada com sinceridade e 
transparência, e complementa dizendo que este será um dos principais 
assuntos desta Casa daqui para frente. Aparte ao Senador José Agripino. 065 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador José Agripino. 070 
 
Trata do aumento da carga tributária. 070 
 
Comunica a realização, no espaço cultural da Câmara dos Deputados, 

de ato de apoio à política de saúde pública levada a cabo pelo Ministério da 
Saúde. 419 

 
Cobra ação do governo Lula contra a corrupção. 731 
 
Pede investigações dos reais motivos que levavam à crise na área de 

saúde nos últimos dias. 731 
 
JEFFERSON PERES 
 

Manifesta sua preocupação com o loteamento de cargos públicos 
no Governo Federal. 185 

 
Homenageia a memória do Jornalista Roberto Marinho, Presidente das 

Organizações Globo. 257 
 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Arthur Virgílio 

quanto a Medida Provisória nº 124. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 415 
 

Parecer nº 1.198, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2001, 
tendo como 1º signatário o Senador Ney Suassuna, que acrescenta § 5º 
ao art. 73 da Constituição Federal, criando a Procuradoria do Tribunal 
de Contas da União. 587 

 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 

Parecer nº 1.199, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, 
tendo como 1º signatário o Senador Antônio Carlos Magalhães, que 
dispõe sobre a aplicação de recursos destinados à irrigação. 595 

 
Parecer nº 1.200, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 388, de 2003 
(nº 1.688/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina para a Viabilização da Construção e Operação 
de Novas Travessias Rodoviárias sobre o Rio Uruguai, celebrado em 
Florianópolis, 15 de dezembro de 2000. 596 

 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Aborda a questão da matança dos trabalhadores rurais no País e o 
espetáculo da impunidade. 418 

 
Faz considerações às emendas de autoria de S. Exa., que incluem o 

controle social na reforma da Previdência. 638 
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Aplaude política do governo para créditos aos microempresários. 749 
 
Comenta sua experiência com a criação do banco do Povo do Amapá. 749 
 
Parabeniza o Senador Rodolpho Tourinho pela análise da reunião da 

OMC. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 758 
 
JONAS PINHEIRO 
 

Manifesta sua preocupação quanto à expansão de demarcações de 
terras indígenas pela Funai. 232 

 
Parecer nº 1.211, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2003 (nº 868/99, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação do Programa de Microdestilarias de 
Álcool – PROMICRO, e dá outras providências. 709 

 
JORGE BORNHAUSEN 
 

Faz considerações ao pronunciamento do Senador José Agripino 
quanto a matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, no papel de 
presidente do PFL. Aparte ao Senador José Agripino. 432 

 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Faz comentários sobre artigos de diversos jornais do país sobre a 
queda do PIB nacional. 061 

 
Faz considerações sobre a reforma tributária e o aumento da carga 

tributária. 061 
 
Saúda o Senador Arthur Virgílio pelo seu pronunciamento. Aparte ao 

Senador Arthur Virgílio. 417 
 
Refuta críticas do Senador Aloízio Mercadante publicadas no jornal 

Folha de S. Paulo, sob o título: “A derrama do PFL”. 426 
 
Faz considerações quanto o aumento da carga tributária praticada no 

governo Lula. 426 
 
Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 

José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 482 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Arthur Virgílio, 

quanto a reforma tributária. 787 
 
JOSÉ JORGE 
 

Requerimento nº 762, de 2003, requerendo, nos termos 
regimentais, que seja convocado o Excelentíssimo  Senhor Ministro de 
Estado da Defesa, Dr. José Viegas Filho, com o objetivo de expor e 
debater, no Plenário do Senado Federal, o acidente ocorrido no último 
dia 22 de agosto de 2003 na Base de Alcântara,no Maranhão, que levou 
à morte 21 técnicos brasileiros envolvidos no desenvolvimento do 
projeto do Veículo de Lançamentos de Satélites – VLS, e o andamento 
das apurações. 211 
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Requerimento nº 763, de 2003, requerimento, nos termos 
regimentais, que seja convocado o Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Ciência e Tecnologia, Dr. Roberto Amaral, com o objetivo de 
expor e debater, no Plenário do Senado Federal, o acidente ocorrido no 
último dia 22 de agosto de 2003 na Base de Alcântara, no Maranhão, 
que levou à morte 21 técnicos brasileiros envolvidos no 
desenvolvimento do projeto do veículo de Lançamento de satélites – 
VLS, e o andamento das apurações. 211 

 
Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2003, que revoga o inciso VII 

do art. 38 do decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1996, alterado 
pela Lei nº 9.134, de 14 de novembro de 1996. 300 

 
Manifesta sua preocupação com matérias publicadas em vários jornais, 

com a seguinte manchete: “Agora é oficial: Cristovam propõe o fim do 
Provão”. 400 

 
Requerimento nº 767, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a retirada do Requerimento nº 762, de 2003, pelo qual 
solicitei a convocação do Excelentíssimo Ministro de Estado da Defesa, 
Dr. José Viegas Filho, ao Senado Federal. 447 

 
Requerimento nº 768, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a retirado do Requerimento nº 763, de 2003, pelo qual 
solicito a convocação do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Ciência e Tecnologia, Dr. Roberto Amaral, ao Senado Federal. 447 

 
Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 

José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 486 

 
JOSÉ MARANHÃO 
 

Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 
José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 483 

 
JOSÉ SARNEY 
 

Associa-se às homenagens a memória do Jornalista Roberto Marinho. 261 
 

Requerimento nº 770, de 2003, requerendo, nos termos 
regimentais, que o Senado Federal apresente junto ao Comitê do Prêmio 
Nobel da Paz, do Parlamento Norueguês, voto de apoio à candidatura da 
Pastoral da Criança ao Prêmio Nobel da Paz de 2004. 620 

 
LEOMAR QUINTANILHA 
 

Manifesta sua preocupação quanto a intensificação do êxodo rural 
e suas conseqüências no meio urbano. 080 

 
Faz homenagem de pesar pelo falecimento do diplomata Sérgio 

Vieira de Melo. 086 
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Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 
José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 491 

 
Parecer nº 1.196, de 2003, da Comissão de Assuntos Sócias, sobre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2001 (nº 1.016/95, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o atendimento preferencial a idosos, 
gestantes, portadores de deficiência e crianças de primeira idade para 
marcação de consultas e exames complementares no Sistema Único de 
Saúde. 579 

 
LEONEL PAVAN 
 

Protesta contra a falta de repasse de recursos destinados aos hospitais 
do Estado de Santa Catarina. 457 

 
LÚCIA VÂNIA 
 

Critica a redução de investimentos sociais previstos no Orçamento da 
União para o ano de 2004. 445 

 
LUIZ OTAVIO 
 

Parecer nº 1.186, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2002 (nº 
2.323/2000, na Casa de origem), que dispõe sobre o controle e 
comercialização do produto “soda cáustica”. 089 

 
MAGUITO VILELA 
 

Demonstra seu apoio ao setor agronegócio no País, defendendo a 
criação do seguro rural. 192 

 
Homenageia a memória do Jornalista Roberto Marinho, Presidente das 

Organizações Globo. 262 
 
MÃO SANTA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 42 (SUBSTITUTIVO), de 2003 – 
COMPLEMENTAR, que cria nova fonte de recursos para a Seguridade 
Social. 039 

 
Fala da necessidade de modificações no texto da reforma da 

Previdência, aprovado na Câmara dos Deputados.  049 
 
Esclarece que a reforma tributária não será aceita pelo Senado 

Federal do jeito que vier, será analisada, debatida e melhorada. Aparte 
ao Senador José Agripino. 065 

 
Parecer nº 1.188, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

referente ao requerimento nº 11, de 2003, de iniciativa daquele Órgão 
Técnico, que criou a Subcomissão Temporária da saúde, apresentado 
após análise de conclusão do relatório e dos resultados da audiência 
pública realizada com o objetivo de obter subsídios para orientar a 
atuação do Senado Federal em relação à melhoria da assistência à saúde 
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dos pacientes renais crônicos, em especial da assistência prestada aos 
que precisam se submeter a tratamento de hemodiálise. 103 

 
Critica o aumento do número de secretarias ligadas ao Presidente da 

República, no âmbito ministerial. Aparte ao Senador Almeida Lima. 218 
 
Parecer nº 1.189, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

sobre as emendas de Plenário oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 
34, de 2002 (nº 943/99, na Casa de Origem), que proíbe inversão de 
ordem dos nomes constantes na Lista Única de Transplantes do Sistema 
Nacional de Transplantes, se houver leito disponível em qualquer 
unidade hospitalar acessível.  170 

 
Congratula o Senador Paulo Octávio pelo seu projeto que evitaria 

a falência da previdência, quando dispõe que os ganhos e as aplicações 
resultantes dos recursos da seguridade social devem permanecer no 
próprio setor.Aparte ao Senador Paulo Octávio. 178 

 
Defende o aumento de investimentos no Estado do Amazonas. Aparte 

ao Senador Mozarildo Cavalcanti.  626 
 
Comenta sobre a PEC nº 40. Aparte ao Senador Paulo Paim. 636 
 
Trata da Reforma da Previdência. 669 
 
Defende os direitos dos servidores públicos na reforma da Previdência, 

comunicando a apresentação de emendas ao texto oriundo da Câmara dos 
Deputados. 726 

 
MARCELO CRIVELLA 
 

Critica o descumprimento da lei de passe livre m ônibus na cidade do 
Rio de Janeiro. 233 

 
Repudia o retorno do traficante Fernandinho Beira-Mar ao Rio de 

Janeiro, por ocasião da decisão a ser tomada, amanhã, pelo Superior Tribunal 
de Justiça. 446 

 
Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 

José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 481 

 
Saúda o Senador João Capiberibe pelo seu pronunciamento. Aparte ao 

Senador João Capiberibe. 640 
 
Solidariza-se com o Senador Augusto Botelho quanto a recriminação às 

propagandas que incentivam o consumo de bebidas alcoólicas. Aparte ao 
Senador Augusto Botelho. 642 

 
Pede união no País, respeitando a mudança de opiniões dos políticos, 

encarando-a como melhoria para as próximas ideologias. 647 
 

Requerimento nº 776, de 2003 que requer, nos termos 
regimentais,a desanexação do Projeto de Resolução do Senado nº 21, de 
2003, de minha autoria, que altera dispositivo da Resolução nº 39, de 
1992, para que tenha tramitação independente, e que tramita em 
conjunto com o PRS nº 73, de 2002, ora em exame da Comissão de 
Educação. 713 
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Pede inclusão nos anais de discursos de Sua Excelência proferido na 

Escola do Comando do Estado Maior do exército no Rio de Janeiro. 760 
 
Solidariza-se com a colônia chinesa, onde um imigrante foi espancado 

até a morte em prisão brasileira, bem como outros acontecimentos 
semelhantes ocorridos no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. 760 

 
Fala do lançamento do Programa Brasil Alfabetizado. 760 

 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Parecer nº 1.187, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2002 (nº 2.323/2000, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o controle e comercialização do 
produto “soda cáustica”. 091 

 
Trata da necessidade de contribuição dos países desenvolvidos para 

preservar a floresta amazônica e comemora o Dia da Amazônia. 623 
 
NEY SUASSUNA 
 

Alerta para o agravamento da crise das companhias aéreas 
brasileiras. 077 

 
Requerimento nº 754, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, a solicitação de que sejam encaminhadas ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Integração nacional Ciro Gomes, pedido 
de informações. 088 

 
Requerimento nº 755, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, que seja solicitado ao Ministério das Minas e Energia, por 
intermédio da Petrobrás, que encaminhe a esta Comissão de Fiscalização 
e Controle informações a respeito da licitação, realizada pela 
modalidade de convite, das plataformas p-51 e p-52 (convite 899.8.005-
02-1) conforme documentação anexa, recebida pela Comissão. 208 

 
Saúda o Senador Eduardo Suplicy pelo seu pronunciamento. Aparte ao 

Senador Eduardo Suplicy. 225 
 
Cobra do Governo melhoria nas rodovias brasileiras. Aparte ao senador 

César Borges. 230 
 
Solidariza-se com o Senador João capiberibe quanto o problema de 

endividamento das microempresas. Aparte ao Senador João Capiberibe. 751 
 
Faz considerações quanto o lançamento do Programa Brasil 

Alfabetizado. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 762 
 
Lamenta o ocorrido com o chinês espancado em penitenciária 

brasileira. 767 
 
OSMAR DIAS 
 

Parecer nº 1.197, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de 2003 (nº 1.698/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
Freqüencial – Empreendimentos de Comunicação Ltda. para explorar 
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serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Maringá. 
Estado do Paraná. 585 

 
Parecer nº 1.208, de 2003, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 125, de 2001 (nº 3.538, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 432, 
de 2001, bem como fundamentam, sobre auditoria realizada na 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CRTU, na implantação do 
Sistema Metroviário da Região Metropolitana de Natal/RN (TC 
006.804/2001-9). 617 

 
Cobra solução governamental para denúncia publicada na revista Veja, 

sobre biopirataria. 725 
 

Requerimento nº 783, de 2003, que requer, nos termos 
regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 355, de 2003, que 
“Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para exigir que a 
propaganda de medicamentos e terapias seja aprovada, previamente à 
exibição pelo órgão d vigilância sanitária competente”, seja 
encaminhada à Comissão de Educação para que esta se pronuncie sobre 
o mesmo. 771 

 
PAPALÉO PAES 
 

Parecer nº 1.184, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, ao 
Substitutivo da câmara dos Deputados ao projeto de Lei do senado nº 
77, de 1995, de autoria da Senadora Júnia Marise, que altera a Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância 
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá 
outras providências. 039 

 
Cumprimenta o Governo pela decisão de aumentar os recursos 

orçamentários destinados ao Ministério da Saúde, em 2004. 049 
 
Manifesta sua preocupação com o pedido de demissão coletiva dos 

integrantes da Comissão Técnica de Medicamentos. 049 
 
Critica a pressa que se estar tendo quanto a aprovação da reforma 

da Previdência. Aparte ao Senador Mão Santa. 051 
 
Protesta contra a ameaça de suspensão do Paysandu esporte Clube 

do campeonato brasileiro de futebol.  175 
 
Trata do aumento do tráfico de armas no País. 407 
 
Esclarece a real situação econômica do Estado da Amazônia. Aparte 

ao Senador João Capiberibe. 639 
 
Trata do transcurso do Dia da Amazônia, e da defesa de sua soberania. 666 
 
Congratula o Senador Mão Santa pelo seu discurso preencher todas 

expectativas, quanto à formação profissional e cristã. Aparte ao Senador Mão 
Santa. 671 
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Manifesta sua preocupação com o aumento do alcoolismo no País. 779 
 
PAULO OCTÁVIO 
 

Registra cerimônia de comemoração do início da Semana da 
Pátria, no último domingo em Brasília. 176 

 
Pede a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo de Senador 

Jorge Bornhausen intitulado “Dia da Forca”. 176 
 
Faz convite para evento teatral a ser realizado nesta tarde, nos 

gramados do Congresso Nacional, a favor do contribuinte nacional. 176 
 
Trata do posicionamento do PFL no sentido da necessidade de 

alterações no texto da reforma da Previdência. 176 
 
Manifesta sua preocupação com a perspectiva de aumento da 

carga tributária. 176 
 
PAULO PAIM 
 

Agradece o Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia, em Porto 
Alegre, pela atenção dispensada a sua mãe, Dona Itália Ventura da Silva 
Paim. 241 

 
Registra o artigo da jornalista Sueli Carneiro, publicado no jornal 

Correio Brasiliense na sua edição de 29 de agosto de 2003, sobre a “ética do 
cuidado, da responsabilidade e da solidariedade”. 241 

 
Posiciona-se contrário à contribuição previdenciária dos servidores 

inativos. 634 
 
Elogia a convicção do pronunciamento de V. Exa.. Aparte ao Senador 

Eurípedes Camargo. 724 
 
Relata visita em que acompanhou o Presidente da República à 23ª 

Expointer, no Estado do Rio Grande do Sul. 759 
 
Comenta seminário que o Departamento de Comunicação da UnB 

realizará sobre o tema: O negro e a mídia. 759 
 
PEDRO SIMON 
 

Pede que o texto das reformas seja estudado, analisados, 
aprofundados e mudados se necessário pelo Senado Federal. Aparte ao 
Senador Mão Santa. 056 

 
Destina ao Congresso a obrigação de encontrar uma solução para 

ajudar as prefeituras que estão em situação falimentar. Aparte à 
Senadora Ideli Salvatti. 056 

 
Trata da questão dramática em que vive o Estado do Rio Grande 

do Sul quanto a dívida pública. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. 056 
 
Defende a proposta de emenda à Constituição, de sua autoria, que 

cria o Fundo Constitucional de Financiamento da Meso-Região, metade 
sul do Rio Grande do Sul. 057 
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Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 

José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 489 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Marcelo Crivella. 

Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 648 
 
Faz considerações a cerca do pronunciamento do Senador Marcelo 

Crivella. 649 
 
Faz análise da invasão e ocupação do Iraque pelos Estados Unidos. 649 

 
REGINALDO DUARTE 
 

Faz comentários sobre o artigo intitulado “Lula: governo sofre com 
escassez de recursos”, publicado no jornal O Globo, edição de 15 de agosto. 247 

 
Comenta a matéria publicada no jornal Zero Hora, edição de 18 de 

agosto último, intitulada “Mobilização se mantém em São Gabriel”. 453 
 
Pede transcrição de artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição 

de 19 de agosto último, intitulado “Empregos e Juros”. 680 
 
Critica a redução de IPI pelo Governo Federal por Decreto. 766 
 
Pede transcrição nos anais do editorial do jornal Folha de S. Paulo, 

publicado em 19 de agosto do corrente, intitulado “Emenda Frankenstein, artigo 
caranguejo”. 776 

 
RENAN CALHEIROS 
 

Pede ao Governo atenção especial à pecuária leiteira na discussão 
da reforma tributária. 071 

 
Anuncia em Plenário que o presidente da República convidou 

formalmente o partido a formar colisão permanente com o governo no 
Congresso e com vistas ás eleições de 2004. 212 

 
Homenageia a memória do Jornalista Roberto Marinho, 

Presidente das Organizações Globo. 250 
 
RENILDO SANTANA 
 

Manifesta sua preocupação quanto os rumos da construção civil 
no País. 449 

 
ROBERTO SATURNINO 
 

Faz referência ao aumento da carga tributária, responsabilizando 
os representantes que defenderam o Governo passado. Aparte à 
Senadora Ideli Salvatti. 055 

 
Insiste, em oposição aos companheiros de partido, que a reforma 

tributária elevará a carga tributária. 072 
 
Defende troca de cargos feita pelo Governo no BNDES. 072 
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Faz considerações ao pronunciamento do Senador Antônio Carlos 
Magalhães. 077 

 
Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 

José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 477 

 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 69, de 2003, que altera o § 
1º do art. 62 da Constituição Federal, para vedar a edição de medida 
provisória referente a matéria objeto de veto rejeitando na mesma 
legislatura. 205 

 
Trata da necessidade de investimentos não setor elétrico brasileiro. 421 
 
Faz considerações sobre a possibilidade de extinção do horário de 

verão no Brasil. 453 
 
Trata do Encontro da Organização Mundial de Comércio, defendendo a 

agricultura brasileira. 756 
 
ROMERO JUCÁ 
 

Parecer nº 1.183, de 2003, da Comissão de Assuntos econômicos, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 42, de 2003 – Complementar, de 
autoria do Senador Paulo Octávio, que vincula recursos para a 
Seguridade Social. 037 

 
Requerimento nº 752, de 2003, da Comissão de Educação, 

requerendo, nos termos regimentais, que seja sobrestado o exame do 
Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2002, considerando a iminente 
apreciação, pelo Senado Federal, das propostas relativas à reforma 
tributária, em tramitação na Câmara dos Deputados, matéria conexa que 
deverá incidir sobre os fundos de desenvolvimento e, por conseqüência, 
sobre a proposição em apreço. 037 

 
Solicita celeridade na votação da lei do desarmamento pela Câmara 

dos Deputados. 067 
 
Homenageia  o Senai pelo aniversário de 61 anos. 085 
 
Profere parecer referente ao Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 

2003 (Proveniente da Medida Provisória nº 123, de 2003), que define normas 
de regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação de 
Mercado de Medicamentos – CMED e altera aLei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, e dá outras providências. 424 

 
Trata da importância da agricultura na economia brasileira, em especial 

da produção de arroz no Estado de Roraima. 450 
 

Requerimento nº 771, de 2003, requerendo, nos termos 
regimentais, ao Ministro da Fazenda, Senhor Antônio Palocci Filho, que 
sejam prestadas informações, pelo Presidente da Caixa Econômica 
Federal, Senhor Jorge Eduardo Levi Mattoso, sobre os R$256,6 milhões, 
divulgados pela imprensa, não sacados pelos beneficiários dos programas 
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Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Bolsa-Renda, Auxílio-Gás, 
Erradicação do Trabalho Infantil e Agente Jovem, especificando o real 
valor não sacado, o montante  remanescente por programa, por município 
e estado, e, ainda, qual o destino deste dinheiro. 620 

 
Requerimento nº 772, de 2003, que requer, nos termos regimentais, 

ao Ministro da Fazenda, Senhor Antônio Palocci Filho, que sejam 
prestadas informações, pelo Presidente da Caixa Econômica Federal, 
Senhor Jorge Eduardo Levi Mattoso, sobre o faoriundo das transferências 
de recursos dos programas sociais do Governo Federal, explicitando o 
valor arrecadado, o custo por programa e o destino dos recursos, 
especificando as taxas aplicadas para os programas sociais. 621 

 
Trata da criação, pelo Presidente Lula, do grupo de trabalho para buscar 

uma solução referente à titulação das terras no Estado de Roraima. 655 
 
Registra o Encontro da Organização Mundial do Comércio, e aplaude a 

iniciativa de se discutir a questão de normas “anti-duping” pelos países do G-
20. 752 

 
Requerimento nº 786, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, que seja apensado o Projeto de Lei do Senado nº 164, de 
2003, ao Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2003, tendo em vista que 
ambas as propostas visam introduzir alterações na Lei nº 9.656, de 1998. 775 

 
ROSEANA SARNEY 
 

Parecer nº 1.182, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
projeto de Lei do Senado nº 131, de 2002, de autoria do Senador Ricardo 
Santos, que altera a redação do inciso VII e acrescenta parágrafo único ao 
artigo 5º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que “restabelece 
princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa 
nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e dá outras providências”. 036 

 
Analisa o Anuário NTU 2002/2003, editado pela Associação Nacional 

das Empresas de Transportes Urbanos. 672 
 

Aplaudi a iniciativa da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
e da Fundação Alexandre Gusmão do Ministério das Relações Exteriores, que 
realizou o seminário “Mulher, Política e Poder no Brasil”. 673 

 
SÉRGIO CABRAL 
 

Parecer nº 1.179, de 2003, da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 653, de 2002 (nº 1.756/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural Comunitária Amigos de Saracuruna a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio 
de Janeiro. 026 

 
Parecer nº 1.180, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 734, de 2002 (nº 1.959/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de 
Apoio à Escola – Colégio Estadual Ary Parreiras a executar serviço de 
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radiodifusão comunitária na cidade de Lage do Muriaé, Estado do Rio 
de Janeiro. 029 

 
Parecer nº 1.181, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2003 (nº 2.171/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Radiodifusão da Armação de Búzios e executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Armação de Búzios, Estado do 
Rio de Janeiro. 033 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 70, de 2003, que altera o 

parágrafo da Constituição Federal, para permitir a união estável entre 
casais homossexuais. 207 

 
SÉRGIO ZAMBIASI 
 

Registra a realização da 26ª edição da Expointer, na cidade de Esteio-
RS. 222 

 
Expõe as expectativas dos agricultores gaúchos na decisão do 

Governo referente aos transgênicos. 222 
 
SIBÁ MACHADO 
 

Comunica a implantação do Programa Fome Zero no Estado do Acre. 440 
 
Refuta as criticas ao Partido dos Trabalhadores. 440 

 
TASSO JEREISSATI 
 

Homenageia a memória do Jornalista Roberto Marinho, Presidente das 
Organizações Globo. 252 

 
Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 

José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 490 

 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 

Faz apelo para que se tomem providências a fim de ajudar os 
nordestinos que sofrem com o período de seca. 447 

 
Interpela exposição do Senhor Vice-Presidente  da República. Doutor 

José Alencar, para debater as questões relativas às transposições das águas 
do rio São Francisco. 485 

 
TIÃO VIANA 
 

Trata do pedido dos Estados e Municípios por alternativa de 
financiamento público. Aparte ao Senador Antônio Carlos Magalhães. 187 

 
Requerimento nº 760, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, o sobrestamento, temporário, da tramitação do 
PLS/154/2002, que “altera o art. 143 da Lei nº 8.213/91, para dispor 
sobre a concessão de aposentadoria por idade a trabalhadores rurais e 
segurados especiais, e dá outras providências”, até que o Senado Federal 
delibere sobre a Proposta de Reforma da previdência, em fase final de 
tramitação, na Câmara dos Deputados. 210 
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Requerimento nº 761, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a audiência da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, a 
fim de que este órgão técnico se pronuncie sobre o mérito do 
PLS/610/99, que “institui normas para a fixação de tarifas a serem 
cobradas pelo abastecimento de água e pelos serviços de esgotamento 
sanitário no país, regula a transferência do controle das instituições 
provedoras desses serviços e dá outras providências”. 211 

 
VALDIR RAUPP 
 

Manifesta suas expectativas quanto as negociações de agricultores de 
Rondônia com a Ministra Marina Silva sobre a questão do Zoneamento Agro-
ecológico e econômico do Estado. 219 

 
Faz comentários referentes à matéria publicada no jornal A Tribuna do 

Brasil, de lavra do Sr. Samuel Sales Saraiva, sobre o sofrimento de brasileiros 
residentes no exterior. 219 

 
VALMIR AMARAL 
 

Aborda os altos índices de acidentes de trânsito no país e seus 
reflexos para os cofres públicos, destacando a importância de 
campanhas educativas destinadas aos condutores de veículos. 083 

 
Congratula a parceria estabelecida entre SESI e o Ministério da 

Educação, no esforço conjunto de erradicar o analfabetismo no País. 775 
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